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Apartirdopróximoano,osgrupos
nacionais que distribuam dividen-
dos às suas sócias da União Euro-
peiavãopassaracontarcomasmes-
mas regras de eliminação da dupla
tributação económica que são apli-
cadas às distribuições de lucros en-
tre empresas residentes.Aboa notí-
cia consta do OE/2008 e vem pôr
fim a uma situação discriminatória
que levou à formalização de uma
queixacontraPortugal juntodoTri-
bunal de Justiça das Comunidades
(TJCE) e que motivou algumas de-
zenasdequeixasdegrandesempre-
sas, entre as quais a da Amorim
Energia, recentemente noticiada
pelo Jornal de Negócios.

Onovoartigo14ºdoCódigodo
IRCvem,assim,prevera isençãoto-
tal de tributação sobre os dividen-
dos sempre que a sociedade partici-
pada(quedistribuios lucros) forre-
sidente e sujeita e não isenta de IRC

easociedadebeneficiária (querece-
beosdividendos)detenhaumapar-
ticipaçãonãoinferiora10%oucujo
valordeaquisiçãosejasuperiora20
milhõesdeeuros. Exige-seaindaque
detenha as acções por um período
igualousuperioraumanoemrela-
çãoàdataemqueosdividendossão
colocados à disposição.

Os tectos sãoextensíveisadistri-
buições de lucros de entidades resi-
dentesemPortugalaestabelecimen-
tos estáveis situados noutros Esta-
dosdaUE,deumaentidaderesiden-
te num Estado membro da UE (ar-
tigo 14º,nº 6).

Com esta alteração, a legislação
nacionalpassaaestaremconformi-
dade com o espírito da Directiva
mães e filhas e extingue-se um foco
de conflito entre os grandes grupos
económicos e a Direcção-Geral dos
Impostos.Recorde-seque,até2007,
quando a entidade que distribui os
dividendos (sociedade-mãe) era re-
sidente em Portugal mas a afiliada,
destinatáriadosdividendosfossere-

sidente noutro Estado europeu, os
lucros distribuídos apenas estavam
isentosde IRCseaparticipaçãofos-
se superior a 15% (a partir de
2007),20%(em2006)ou25%(en-
tes dessa data) e as acções tivessem
sido detidas por um período igual
ou superior a dois anos (artigo 14º
do Código do IRC).A não verifica-
ção destes dois requisitos levava à
tenção na fonte dos dividendos, re-
tenção essa que podia ser reembol-
sada quando se completassem os
dois anos de detenção da participa-
ção. Agora, com a correspondente
alteração ao artº 89º do CIRC,esse
período reduz-se também para um
ano.

Timor Leste equiparado a PALOP
Depois de, no ano passado, ter in-
troduzidomecanismosquefacilitam
a eliminação da dupla tributação
económicaentreempresasnacionais
e as sedeadas nos PALOP,o Gover-
no veio, este ano,estender o regime
aTimor Leste.
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ELIMINAÇÃO DA DUPLA TRIBUTAÇÃO

Acaba a discriminação
na distribuição de lucros
para sociedades europeias
Tratamento igual ao dos dividendos distribuídos a residentes

ideias
chave

� Os lucros distribuídos
a sócios europeus vão ter
o mesmo tratamento que
a distribuição de dividendos
a residentes (artº 14º CIRC).

� Situação discriminatória
levou à apresentação
de queixa por parte da CE
junto do Tribunal Europeu.

� Grandes grupos económicos
já estavam a reclamar.

A proposta orçamental para 2008
materializaapromessafeitaporJosé
Sócrates de reforço dos incentivos
fiscais às empresas do interior.

Assim,deacordocomanovare-
dacção proposta para o artigo 39º-
BdoEstatutodosBenefíciosFiscais
(EBF),as empresas que já estão ins-
taladasnaszonasdointeriorvãopa-
gar 15% de IRC, menos 10 pontos
do que a taxa nominal geral e me-
nos 5 pontos percentuais que o que
pagavam até 2007.Já as novas em-
presasquesevenhamainstalarnes-

sas regiõespagarãoapenas10%de
IRCduranteosprimeiroscincoanos
de actividade (até aqui pagavam
15%).

Ao contrário do que chegou a
afirmar o ministro da Economia,
Manuel Pinho,as regiões beneficiá-
riasdestes incentivosmantêm-se:são
todas aquelas que constam da por-
taria1471-A/2001,de31deDezem-
bro,ouqualquerumaquelhevenha
a suceder, e não apenas os oito dis-
tritos do País enunciados pelo mi-
nistro à Lusa (Bragança,Vila Real,

Viseu,Guarda,CasteloBranco,Por-
talegre,Évora e Beja).

Paraacederemaestesbenefícios,
asunidades têm,contudo,degaran-
tirquenãoexistemsaláriosematra-
so; ter a situação fiscal e perante a
SegurançaSocial regularizada;o lu-
cro tributável éobtidopormétodos
directos de avaliação; e que nos úl-
timosdoisanosqueprecedemafrui-
ção do benefício fiscal não houve
nosúltimosanoscisãodeempresas.

Recorde-sequeoGovernoavan-
çaparaoaumentodestes incentivos

sem ter, em sua posse, qualquer es-
tudo que fundamente o efeito vir-
tuoso deste regime sobre a fixação
de empresas,a criação de postos de
trabalhoeareduçãodasassimetrias
regionais,nem um balanço da apli-
cação do regime de excepção que
vem vigorando até aqui.

Criação de postos de trabalho
com isenção de taxa social única
As empresas do interior que criem
postosde trabalhoemtermos líqui-
dos–istoé,quecontratemmaispes-

soas do que as que despedem,num
ano – terão também incentivos ao
nível da taxa social única.

Na proposta de OE para 2008,
o Governo volta a publicar uma
norma (semelhante à que já existia)
queprevêa isençãodecontribuições
paraaSegurançaSocial,durantetrês
anosconsecutivos,paratodasaque-
las empresas que criem postos de
trabalho (emtermos líquidos),com
contratos sem termo.

Caso a entidade empregara seja
detida por jovens empresários, en-
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interior com isenção de taxa social única


