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SUMÁRIO 

Os regimes detalhados na presente Newsletter constituem um 

elenco meramente exemplificativo de medidas, cuja 

implementação poderá merecer ser ponderada em função da 

realidade de cada sociedade, designadamente por ocasião deste 

período de final de ano. 
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INTRODUÇÃO 

 

A análise que se segue é referente 

a algumas medidas susceptíveis de 

serem ponderadas, quer na esfera 

dos trabalhadores, quer na esfera 

das sociedades, designadamente 

neste período de final de ano: 

A. a atribuição de gratificações 

de balanço aos trabalhadores; 

B. a dedução de lucros retidos e 

reinvestidos (“DLRR”); 

C. a remuneração convencional 

do capital social; e 

D. os benefícios fiscais 

decorrentes da atribuição de 

donativos. 

 

A. GRATIFICAÇÕES DE 

BALANÇO 

 
As gratificações de balança 

constituem, nalgumas sociedades, 

uma prática complementar de 

atribuição de rendimentos a 

trabalhadores. 

 

A este respeito, os gastos 

referentes ao pagamento das 

gratificações de balanço poderão 

ser considerados dedutíveis para 

efeitos da determinação do lucro 

tributável do sujeito passivo de 

IRC, desde que tais gratificações 

de balanço sejam pagas ou 

colocadas à disposição dos 

trabalhadores ou administradores 

até ao fim do período de tributação 

seguinte àquele a que respeitam os 

lucros. 

 

Em concreto, cumpre salientar que, 

nos casos em que as gratificações de 

balanço sejam atribuídas a membros 

de órgãos sociais que sejam titulares, 

directa ou indirectamente, de partes 

representativas de, pelo menos, 1 % 

do capital social da sociedade, a parte 

em que exceda o dobro da 

remuneração mensal auferida no 

período de tributação a que respeita o 

resultado em que participam, não é 

dedutível para efeitos da 

determinação do lucro tributável em 

sede de IRC. 

 

Importa também notar que, à 

semelhança do que se verifica 

relativamente aos prémios, caso as 

gratificações de balanço pagas a 

administradores sejam superiores a € 

27.500, representem mais de 25% da 

remuneração anual e não se verifique 

qualquer diferimento do seu 

pagamento por um período de três 

anos, será devida tributação 

autónoma à taxa de 35%, acrescida 

de 10% se no exercício em causa a 

sociedade registar um prejuízo fiscal, 

o que convém acautelar. 

 

No que ao IRS diz respeito, as 

gratificações de balanço estarão 

sujeitas a este imposto nos termos 

gerais, sendo considerados 
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rendimentos do trabalho dependente 

e sujeitas a tributação na sua esfera 

individual dos trabalhadores. 

 

Neste âmbito, e estando tais 

gratificações sujeitas a IRS, as 

sociedades que adoptem estra 

prática deverão proceder à 

correspondente retenção na fonte de 

IRS sobre o respectivo montante, por 

conta do imposto a pagar a final pelo 

trabalhador, de acordo com as taxas 

de retenção na fonte estabelecidas 

anualmente pelo Governo, as quais 

devem ser aplicadas tendo em 

consideração a situação familiar 

específica de cada colaborador. 

 

No que respeita à incidência de 

segurança social, muito embora 

resulte do disposto no Código 

Contributivo, que as gratificações de 

balanço integram a base de incidência 

contributiva, a entrada em vigor desta 

norma foi suspensa até à 

regulamentação que, na altura, se 

determinou que não iria ocorrer antes 

de 1 de Janeiro de 2014, aguardando-

se até à data de hoje aprovação de 

regulamentação. 

 

Neste âmbito, atendendo a que esta 

norma se encontra suspensa até à 

aprovação da respectiva 

regulamentação, parece-nos que as 

gratificações de balanço pagas aos 

trabalhadores, poderão estar 

excluídas de contribuições e 

quotizações para a segurança social 

até à aprovação da regulamentação 

anteriormente referida. 

 

Do ponto de vista contabilístico, tanto 

quanto resulta da Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro 

(“NCRF”) 28 “Benefícios dos 

Empregados”, as gratificações de 

balanço deverão ser reconhecidas no 

próprio exercício a que respeitam os 

lucros (sem prejuízo de tais 

gratificações serem efectivamente 

pagas no ano seguinte) caso: (i) exista 

uma prática de proceder à 

distribuição de lucros; (ii) haja uma 

forte expectativa e evidência que o 

respectivo pagamento irá ocorrer; e 

(iii) a determinação da quantia a 

distribuir for fiável. 

 

Na eventualidade de as gratificações 

de balanço não poderem ser 

reconhecidas como gasto do exercício 

a que respeitam os lucros, pela falta 

de verificação das condições referidas 

na NCRF 28, deverão então ser 

reconhecidas na conta de resultados 

transitados do exercício seguinte. 

 

Assim, as sociedades que adoptem 

esta prática e pretendam atribuir, em 

2018, gratificações de balanço com 

referência ao exercício de 2017, 

deverão fazê-lo através de 

deliberação na qual forem aprovadas 

as contas e deliberada a aplicação do 

lucro apurado, e incluir (via dedução) 

na Declaração de Rendimentos 

Modelo 22 a apresentar com 
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referência a 2017 a respectiva 

variação patrimonial negativa. 

 

B. REGIME DE DLRR 
 

Com vista a optimizar a tributação, 

em sede de IRC, importará também 

aferir se as sociedades poderão, 

também, beneficiar do regime de 

DLRR, o qual se aplica desde que 

verificados os seguintes requisitos 

(cumulativos): (i) sejam consideradas 

micro, pequenas e médias empresas; 

(ii) disponham de contabilidade 

organizada; (iii) o seu lucro tributável 

não seja determinado por métodos 

indirectos; e (iv) tenham a situação 

fiscal e contributiva regularizada. 

 

O regime de DLRR, por referência ao 

exercício de 2017, traduz-se na 

possibilidade de dedução, até à 

concorrência de 25% da colecta de 

IRC, nos períodos de tributação que 

se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 

2014, até 10% dos lucros retidos que 

sejam reinvestidos, no prazo de dois 

anos contado a partir do final do 

período de tributação a que o 

montante máximo dos lucros retidos 

e reinvestidos, em cada período de 

tributação, é de € 5.000.000, por 

sociedade (sujeito passivo). 

 

Para aplicação do referido regime de 

DLRR em 2017, são considerados os 

activos fixos tangíveis adquiridos em 

estado novo, com as excepções 

seguintes: (i) terrenos (excepto no 

caso de se destinarem à exploração 

de concessões mineiras, águas 

minerais naturais e de nascente, 

pedreiras, barreiros e areeiros em 

projectos de indústria extractiva); (ii) 

construção, aquisição, reparação e 

ampliação de quaisquer edifícios, 

(excepto nos casos em que estejam 

afectos a actividades produtivas ou 

administrativas); (iii) viaturas ligeiras 

de passageiros ou mistas, barcos de 

recreio e aeronaves de turismo; (iv) 

artigos de conforto ou decoração 

(excepto nos casos em que se tratem 

de equipamentos hoteleiros afectos a 

exploração turística); e (v) activos 

afectos a actividades realizadas no 

âmbito de acordos de concessão ou 

de parcerias público-privada 

celebrados com entidades 

pertencente ao sector público. 

 

De referir que nos termos da Lei do 

Orçamento de Estado para 2018 hoje 

aprovada, prevêem-se as seguintes 

alterações: (i) que o prazo passe a ser 

de três anos; (ii) que o máximo de 

lucros retidos e reinvestidos passe a 

ser de € 7.500.000; e (iii) no caso das 

micro e pequenas empresas, que a 

dedução passe a ser até 50% da 

colecta de IRC. 
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C. REMUNERAÇÃO 

CONVENCIONAL DO CAPITAL 

SOCIAL 

 
Na determinação do lucro tributável 

das sociedades, poderá, também, ser 

ponderada a remuneração 

convencional do capital social, a qual 

se traduz na dedução de uma 

importância correspondente à 

remuneração convencional do capital 

social, calculada mediante a 

aplicação, limitada a cada exercício, 

da taxa de 7 % ao montante das 

entradas realizadas até € 2.000.000, 

por entregas em dinheiro ou através 

da conversão de suprimentos ou de 

empréstimos de sócios, no âmbito da 

constituição de sociedade ou do 

aumento do capital social, desde que: 

(i) o seu lucro tributável não seja 

determinado por métodos indirectos; 

e (ii) a sociedade beneficiária não 

reduza o seu capital social com 

restituição aos sócios, quer no 

período de tributação em que sejam 

realizadas as entradas relevantes 

para efeitos da remuneração 

convencional do capital social, quer 

nos cinco períodos de tributação 

seguintes. 

 

A referida dedução aplica-se 

exclusivamente às entradas 

realizadas em dinheiro, no âmbito da 

constituição de sociedades ou do 

aumento do capital social da 

sociedade beneficiária, e às entradas 

em espécie realizadas no âmbito de 

aumento do capital social que 

correspondam à conversão de 

suprimentos ou de empréstimos de 

sócios que tenham sido efectivamente 

prestados à sociedade beneficiária em 

dinheiro, sendo efectuada no 

apuramento do lucro tributável 

relativo ao período de tributação em 

que sejam realizadas as referidas 

entradas e nos cinco períodos de 

tributação seguintes. 

 

No que às entradas em espécie diz 

respeito, importa referir que apenas 

se considerarão as correspondentes à 

conversão de suprimentos ou de 

empréstimos de sócios realizadas a 

partir de 1 de Janeiro de 2017 ou a 

partir do primeiro dia do período de 

tributação que se inicie após essa 

data quando este não coincida com o 

ano civil. 

 

O presente regime não se aplica 

quando, no mesmo período de 

tributação ou num dos cinco períodos 

de tributação anteriores, o mesmo 

seja ou haja sido aplicado a 

sociedades que detenham directa ou 

indirectamente uma participação no 

capital social da empresa beneficiária, 

ou sejam participadas, directa ou 

indirectamente, pela mesma 

sociedade, na parte referente ao 

montante das entradas realizadas no 

capital social daquelas sociedades 

que haja beneficiado deste regime. 
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Tanto quanto resulta da Lei do 

Orçamento de Estado para 2018 hoje 

aprovada, prevê-se que a legislação 

aplicável deixe de fazer referência a 

“suprimentos” ou a “empréstimos 

dos sócios”, passando a referir-se 

apenas “créditos”, pelo que, e nesta 

medida, parece-nos que tal regime 

poderá passar a ser aplicável entre 

sócios e não sócios das sociedades. 

 

D. BENEFÍCIOS FISCAIS 

DECORRENTES DA 

ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

 
Tanto quanto resulta da lei aplicável, 

os donativos constituem entregas em 

dinheiro ou em espécie, concedidos 

sem contrapartida e que configurem 

obrigações de carácter pecuniário ou 

comercial, a entidades públicas ou 

privadas, cuja actividade consista 

predominantemente na realização de 

iniciativas nas áreas social, cultural, 

ambiental, desportiva ou educacional. 

 

Neste contexto, os donativos 

concedidos poderão ser deduzidos 

para efeitos da determinação do lucro 

tributável sujeito a IRC.  

 

Com efeito, o gasto auferido com o 

donativo é relevante do ponto de vista 

fiscal na determinação do lucro 

tributável das sociedades sujeitas a 

IRC, por parte da empresa que o 

atribuiu. 

Genericamente, de acordo com o 

referido regime, as sociedades 

poderão deduzir aos seus impostos a 

totalidade dos donativos concedidos a 

projectos e instituições culturais, até a 

um montante equivalente entre 0,6% 

e 0,8% do seu volume de negócios. 

 

A sociedade que concede o benefício 

poderá, ainda, beneficiar de uma 

majoração de gastos ou perdas, que 

podem ser de 20% 30%, 40% ou 

mesmo de 50%, dependendo a 

percentagem das finalidades 

prosseguidas pelas entidades 

beneficiárias e do fim a que se destina 

o donativo. 

 

E. CONCLUSÕES 

 

Com efeito, os regimes anteriormente 

detalhados constituem um elenco 

meramente exemplificativo de 

medidas, cuja implementação poderá 

merecer ser ponderada em função da 

realidade de cada sociedade, 

designadamente neste período de 

final de ano. 

 

* 
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