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Getting to the point
Comunicações para efeitos do
Regime Especial de Tributação
dos Grupos de Sociedades
(RETGS) – Prorrogação de prazo
Foi, por Despacho do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, prorrogado, para 31 de
Março de 2014, o prazo para os sujeitos
passivos de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas, que adoptem um período
de tributação coincidente com o ano civil,
exercerem a opção pela continuação do
RETGS, sob pena de cessação, nas 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
qualificada como dominante.

Para mais informações,
contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

É, igualmente, prorrogado, para 31 de Março

Porto

+351 225 439 200

do corrente ano, o prazo para solicitar a

Luanda +244 222 679 600

manutenção dos prejuízos fiscais do anterior
grupo abrangido pelo RETGS, mediante a

www.deloitte.pt

apresentação de requerimento.
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