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                          Departamento: Auditoria e Fiscalidade 

(Tributações Autónomas e Regime de Transparência Fiscal)



AS ALTERAÇÕES IMPORTANTES AO CODIGO DO IRC 
 

 

No passado dia 26 de novembro, um dia depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2015, foi também aprovado o 

diploma que vêm impor importantes alterações do CIRC, nomeadamente, no particular, as duas alterações a seguir elencadas 

e que merecem especial atenção; 

  

1ª. As Tributações autónomas em viaturas 

 

A partir de 2015, as taxas de tributação autónoma previstas no n.º 3 do artigo 88.º do Código do IRC, passam a aplicar-se às 

viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto Sobre Veículos. 

“ b) Aos automóveis ligeiros de utilização mista e aos automóveis ligeiros de mercadorias, que não sejam tributados pelas taxas reduzidas nem pela taxa intermédia. “  
(Redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro) 

 

Passam a não estar sujeitos à tributação autónoma, os seguintes veículos: 

 

• Automóveis ligeiros de utilização mista, com peso bruto superior a 2500 kg, lotação mínima de sete lugares, incluindo o do 

condutor e que não apresentem tração às quatro rodas, permanente ou adaptável; 

 

• Automóveis ligeiros de utilização mista que, cumulativamente, apresentem peso bruto superior a 2300kg, comprimento 

mínimo da caixa de carga de 145 cm, altura interior mínima da caixa de carga de 130 cm medida a partir do respetivo estrado, 

que deve ser contínuo, antepara inamovível, paralela à última fiada de bancos, que separe completamente o espaço 

destinado ao condutor e passageiros do destinado às mercadorias, e que não apresentem tração às quatro rodas, 

permanente ou adaptável; e 

 

• Automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta ou sem caixa, com lotação superior a três lugares, incluindo o do 

condutor e sem tração às quatro rodas, permanente ou adaptável. 

 

No entanto para além das situações já previstas para os ligeiros de passageiros e das outras viaturas mistas ou de 

mercadorias não incluídas nas exclusões acima referidas, passam agora também a estar sujeitos à tributação autónoma, 

os seguintes veículos: 

 

• Automóveis aparentemente semelhantes a automóveis ligeiros de passageiros, mas com uma homologação europeia N1 

(Ligeiro de mercadorias), não enquadráveis em nenhumas das taxas da tabela B do CISV.  

Nota: - Em traços muito gerais, a homologação europeia “N1″ classifica como viaturas de mercadorias, veículos cuja 

capacidade de carga iguala ou ultrapassa a de transporte de passageiros. Daí que, para conseguir que o volume (em peso) 

de carga supere o previsto para os ocupantes, alguns veículos “N1″ em comercialização disponham apenas de 4 lugares. 



2. O Regime de transparência fiscal  

 

Como é sabido, até ao exercício fiscal de 2013, o Código do IRC considerava como sociedade de profissionais, a sociedade 

constituída para o exercício de uma atividade profissional especificamente prevista na lista de atividades a que se refere o 

artigo 151.º do Código do IRS, na qual todos os sócios pessoas singulares sejam profissionais dessa atividade. 

 

Este conceito mantém-se na atual redação do n.º 1 da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do IRC, no entanto, com a 

reforma do IRC, foi aditado outro conceito alternativo. 

 

Assim, para o exercício fiscal de 2014, passou igualmente a considerar-se como sociedade de profissionais,  

- A sociedade cujos rendimentos provenham, em mais de 75%, do exercício conjunto ou isolado de atividades profissionais 

especificamente previstas na lista constante do artigo 151.º do Código do IRS, desde que, cumulativamente, em qualquer 

dia do período de tributação,  

- O número de sócios não seja superior a cinco,  

- Nenhum dos sócios seja pessoa coletiva de direito público e,  

- Pelo menos 75% do capital social seja detido por profissionais que exercem as referidas atividades, total ou parcialmente, 

através da sociedade. 

No seguimento despes pressupostos, a informação n.º 313/2014 da DSIRC, sancionada por despacho de 2014-02-18 do 

Diretor-Geral dos Impostos, veio ainda esclarecer quer  para que uma sociedade não se enquadre no regime de transparência 

fiscal, basta que num qualquer dia do período de tributação não se verifique uma das condições referidas no n.º 2 da alínea 

a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do IRC, e desde que, claro, a sociedade não reúna os pressupostos referidos no n.º 1 da 

mesma disposição. 

 

Em função destas disposições, nomeadamente desta informação vinculativa, para o exercício fiscal de 2015, o conceito de 

sociedade de profissionais, é novamente alterado, pelo que o n.º 2 da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do IRC, passa 

a considerar como sociedade de profissionais:  

- A sociedade cujos rendimentos provenham, em mais de 75 %, do exercício conjunto ou isolado de atividades profissionais 

especificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS, desde que, cumulativamente, durante 

mais de 183 dias do período de tributação,  

- O número de sócios não seja superior a cinco,  

- Nenhum dos sócios seja pessoa coletiva de direito público e,  

- Pelo menos, 75 % do capital social seja detido por profissionais que exercem as referidas atividades, total ou parcialmente, 

através da sociedade. 


