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Getting to the point
Comunicações para efeitos do
Regime Especial de Tributação
dos Grupos de Sociedades
(RETGS)
Janeiro e Março de 2014
Na sequência da publicação da Lei n.º 2/2014,
de 16 de Janeiro (Lei da Reforma do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas IRC), para efeitos de cumprimento das
obrigações declarativas no âmbito do RETGS,
sob pena de cessação do regime em apreço,
os sujeitos passivos de IRC, cujo período de
tributação coincida com o ano civil, quando se
verifiquem as situações de:
-

alteração da sociedade dominante do
grupo, em virtude da anterior sociedade
dominante passar a ser considerada como
dominada por outra que reúna as condições
para ser considerada como dominante;

-

eventual necessidade de solicitar a
manutenção dos prejuízos fiscais do
anterior grupo,

devem optar pela continuidade do RETGS,
mediante a entrega da relevante declaração de
alterações, e apresentar requerimento para o
efeito. Apesar de algumas dúvidas suscitadas
pela interpretação da nova legislação supra
referida, quanto à contagem de prazos,
recomendamos que a opção pela continuidade
do RETGS e a apresentação do requerimento
para a manutenção dos prejuízos fiscais sejam
efectuados até 31 de Janeiro do corrente ano.

No que diz respeito ao cumprimento das
demais obrigações declarativas no âmbito do
RETGS, mantêm-se os anteriores prazos,
devendo, assim, os sujeitos passivos de IRC,
cujo período de tributação coincida com o ano
civil, até ao final do mês de Março do corrente
ano, comunicar:


A opção pelo RETGS;



As alterações ocorridas na composição do
grupo de sociedades, quando se pretenda
manter a aplicação do RETGS, (i)
relativamente à inclusão de novas
sociedades, por referência a 2014 ou (ii)
relativamente à saída de sociedades do
grupo ou outras alterações à composição
do mesmo ocorridas no exercício de 2013.

No entanto, se a alteração ocorrer por
cessação da actividade de sociedade do
grupo, a comunicação deve ser efectuada
até ao final do prazo estabelecido para a
entrega da respectiva declaração de
cessação (trinta dias);


A renúncia ou a cessação de aplicação do
RETGS.

Quando o período de tributação não coincida
com o ano civil, o prazo para o cumprimento
das obrigações em apreço pelos sujeitos
passivos de IRC termina no final do primeiro ou
do terceiro mês do período de tributação em
causa.
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