Sim

O seu rendimento é
superior a 200.000 Euros?

Veículo a gasóleo?

Custo de aquisição (CA) até 25.000€
Tributação autónoma (TA) - 20%

É criada uma contribuição adicional
em IUC para a categoria A e B

Sim

Sim
É proprietário de veículos?

Não

Veículo eléctrico?

A sua empresa realiza
operações imobiliárias?

Sim

Tem imóveis desocupados?
Não

Continua no
regime simplificado

Desaparece o tecto
contributivo em termos de SS

Pessoas

Aumenta de 3 para 5 anos o prazo
em que o imóvel pode estar
desocupado sem que tenha
de existir regularização de IVA

Sim
Alteram-se as condições de
renúncia à isenção de IVA

É menor que 150.000 €

Para o Regime
simplificado há novas
regras para determinar
o rendimento
tributável

Não

CA ≥ 35.000€ TA - 45%

Tem prejuízo fiscal?

Não

Sim

É membro de um orgão
estatutário?

Não

Sim

Taxas de IUC genericamente actualizadas
em 1% (excepto categoria D)

Há alterações nas regras para determinar
o rendimento sujeito a SS

25.000€ ≥ CA ≤ 35.000€ TA - 37,5%

Custo de aquisição (CA) até 25.000€
Tributação autónoma (TA) - 10%

Não
2

Sim

É de 150.000 € a 200.00 €

Passa a ser elegível
para o regime
simplificado em
2014

É trabalhador independente?
Sim

1

1

Não

Há alterações à tributação
autónoma das viaturas

Não

2

25.000€ ≥ CA ≤ 35.000€ TA - 27,5%

Sim

As taxas do IUC são genericamente
actualizadas em 1%

Sim

O veículo é a gasóleo?
Não

É proprietário de veículos?

Não

É criada uma contribuição
adicional para as categorias A e B

CA ≥ 35.000€ TA - 35%

Não
3

Realiza operações
financeiras de seguro e
reseguro?

Sim

Está dispensado de emitir factura
sempre que o destinatário seja da EU

Não
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Procede à recuperação do
IVA de créditos incobráveis?

Sim

Existem alterações aos formalismos a
cumprir para efeitos da recuperação do IVA

Não

5

Beneficia de regras de
simplificação na
comunicação do conteúdo
de facturas?

6

Efectua
transportes de bens?

7

Comercializa
produtos petrolíferos
e energéticos?
8

Sim

Estas mantêm-se para 2014

Não

Em 2014 também não vai poder beneficiar

Sim

9

Detém veículos
em regime de suspensão?

10

2. Há novas exclusões ao regime de bens em circulação

Não
Sim

3. É limitada a possibilidade de apreensão provisória
de mercadorias e do veículo

Há alterações no valor da contribuição de
serviço rodoviário e é introduzida esta
contribuição no GPL auto

Sim

Não
Sim

Vende bebidas alcoólicas
ou tabaco?

1. Há novas regras para os documentos de transporte globais

Aumento do IABA em 1% para a cerveja
e 5% para os produtos intermédios e
bebidas espirituosas. A actualização
para cigarros é de 1%

Sim

Não

Sim

Sim
Alargamento do prazo de manutenção
em regime de suspensão,
de 2 para 3 anos

11

Não

Sim
Tem uma participação numa
offshore?

Não

Sim
Está obrigado a revisão legal de contas?

Não

As mais-valias e dividendos são
integralmente tributados, enquanto
que as menos-valias não são
aceites fiscalmente

Sim

Sim

A sua empresa é detida em > 20%
por uma empresa que cumpra
os requisitos anteriores?

Não

As mais e menos valias e dividendos
são integralmente consideradas para
efeitos ficais

Sim

Não

Tem uma participação inferior a 5%?

A participada é da EU e está sujeita e não isenta a um
imposto do artigo 2.º da Directiva 2011/96/EU?

Não

Sim
Está sujeita e não isenta a um imposto similar a
IRC de pelo menos 60% da taxa deste imposto?

Não

Sim
O accionista é da EU/EEE e está sujeito e não
isento a um imposto do artigo 2º da Directiva
2011/96/EU ou análogo ao IRC?

Sim

12

Sim

Há pelo menos 24 meses?

Não

Lucros distribuidos ao accionista
estão sujeitos a retenção na fonte
de IRC às taxas aplicáveis

Não

É de um estado com CDT e está sujeito e
não isento a um imposto similar ao IRC
de pelo menos 60% da taxa deste?

Não

Lucros distribuidos ao accionista
estão sujeitos a retenção na fonte
de IRC às taxas aplicáveis

A participação será mantida até completar 24 meses

Sim

14

Possui um estabelecimento
estável fora de Portugal?

15

Perspectiva obter rendimentos
de patentes, desenhos ou
modelos industriais registados
em ou após 01/01/2014?

Sim

Estes têm uma vigência
temporal limitada?

Não

Os lucros estão sujeitos e não
isentos a um imposto do artigo 2º
da Directiva 2011/96/EU ou análogo
ao IRC cuja taxa não seja inferior a
60% da taxa deste (e o EE não
esteja localizado numa offshore)?

Passam a estar excluídos de T.A.
os encargos ou as despesas
imputáveis a tal estabelecimento

Não

Sim

Tem gastos de
financiamento líquidos?

17

É sociedade dominante de um
grupo de sociedades tributado
pelo RETGS?

18

Sim

Dividendos não são tributados, beneficiando do
regime de Participation Exempton

Não

Dividendos são tributados integralmente

O accionista é da EU/EEE e está sujeito e
não isento a um imposto do artigo 2º da
directiva 2011/96/EU ou análogo ao IRC

Não

Passam a ser dedutíveis
para efeitos de IRC por
um período de 20 anos

Pelo menos 75% dos lucros advêm de uma
actividade operacional que, sendo comercial
ou de prestação de serviços, não esteja
predominantemente dirigida ao mercado
português e a actividade principal não é
bancária nem seguradora nem resulte de
operações passivas ou relativas a partes
socias < 5% ou detidas em offshores?

Sim

Está sujeita e não isenta
a um imposto análogo
ao IRC?

Sim
Sim
Dividendos são tributados integralmente

Não

Detém a participação há mais de 24 meses?
Não

Não

As mais e menos-valias e
dividendos são integralmente
considerados para efeitos-fiscais

Sim
A participação é detida há pelo menos 24 meses, ou se
há menos, será mantida até completar este período?

Mais e menos valias são integralmente
consideradas para efeitos fiscais

Pode beneficiar do crédito de imposto por dupla
tributação económica internacional
relativamente aos dividendos recebidos

Não

Lucros distribuídos ao accionista
estão sujeitos a retenção na fonte
de IRC às taxas aplicáveis

Sim

É de um estado com CDT e está sujeito
e não isento a um imposto similar ao IRC
de pelo menos 60% da taxa deste?

Sim
Não

Pode ser solicitada a devolução
do imposto que foi retido na fonte mediante
solicitação a apresentar no prazo de dois anos
contados da data em que se complete
o período de 24 meses de retenção ininterrupta

Não pode ser solicitada a devolução
do imposto que foi retido na fonte

Não

Os lucros e prejuízos do estabelecimento podem
ser desconsiderados para efeitos de tributação em Portugal

Sim

Os lucros e prejuizos do
estabelecimento são relevantes
para efeitos ficais em Portugal

Não

Não

Sim
Não

Sim

Estes superam
um milhão de euros?

Os gastos são dedutíveis até àquele limite ou, se superior,
até 30% do EBITDA (corrigido para efeitos fiscais),
podendo beneficiar do regime transitório
que incrementa aquela taxa até 2017

Não

Caso faça parte do RETGS, o limite pode ser
aferido ao nível do grupo ao invés da aferição
numa base individual

São integralmente dedutíveis
para efeitos do IRC

Detém participações entre 75% e 90% (ainda que por intermédio de
uma sociedade de um Estado da UE ou EEE com acordo de cooperação no
dominío da fiscalidade) e cumprem os demais requisitos do regime?

Sim

As respectivas sociedades passam
a estar obrigatoriamente sujeitas ao RETGS

Não

Não

Sim
Tem financiamento
intra-grupo a curto-prazo?

Espera ter essa participação até
completar 24 meses?

As mais ou menos-valias não são relevantes
para efeitos fiscais, beneficiando do regime
de Participation Exemption

Mais e menos-valias
são integralmente consideradas
para efeitos fiscais

Tais rendimentos são considerados em apenas
50% no cálculo do lucro tributável desde que
cumpridas as demais condições

Sim
16

Dizem respeito a goodwill
de aquisição de participações sociais?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim
Prevê a aquisição de activos
intangíveis após 01/01/2014 fora
do âmbito de operações
abrangidas pelo regime de
neutralidade fiscal e a entidades
que não sejam offshores?

As mais ou menos-valias são
consideradas para efeitos fiscais

Lucros distribuídos ao accionista
estão isentos de IRC em Portugal

Não

É detida em mais de 5%?

13

O activo da participada é composto em
mais de 50% por bens imóveis em Portugal
adquiridos em ou após 1 de Janeiro de 2014?

Pode beneficiar do
Regime Simplificado

Não

Empresa

Dividendos não são tributados
beneficiando do regime de
Participation Exemption

Não

Detém essa participação há pelo
menos 24 meses?

Não

Sim
O seu VN > 200.000€ ou
total de activo > 500.000€?

Os imóveis estão afectos a uma actividade
agrícola, industrial ou comercial (que não a
compra e venda de imóveis)?

As mais ou menos-valias
não são relevantes
para efeitos fiscais,
beneficiando do regime de
Participation Exemption

Alargamento da isenção de Imposto Selo a financiamentos
concedidos às sociedades dominantes quando exista
relação de domínio ou de grupo

Legenda:
Neutro

Não

Impacte positivo
19

É proprietário de um
terreno para construção
com VPT ≥1.000.000 €?
20

Sim

Este terreno passa a estar sujeito a Imposto do Selo à taxa de 1%

Impacte negativo
Não
Sim

Árvore de decisão - Transversais

Passa estar sujeita ao regime geral de tributação

Tem uma SGPS?
Não

21

Sim
É uma PME?

Passa a estar disponível, mediante o cumprimento de
algumas condições, uma dedução à colecta de até 10%
dos lucros retidos que sejam reinvestidos no prazo de 2 anos

Não
22

Detém imóveis cujo o IVA
de aquisição ou construção tenha
sido deduzido e que se encontrem
desocupados?
23

Sim
Não

Sim
Realizar operações
com os Açores?

O prazo durante o qual pode manter o imóvel desocupado
sem obrigação de regularizar o IVA foi alargado por 25 anos

Não

Passa a poder ser deduzido ao lucro tributável
(no próprio exercício e nos três seguintes) um valor
correspondente à remuneração convencional do capital
social, calculado à taxa de 5% sobre entrada em
dinheiro (por constituição e aumento de capital).

A. Taxa de IRC desce de 25% para 23%
B. É criada uma nova taxa de 7% de derrama estadual para lucros tributáveis superiores a 35.000.000 €
C. Prazo de reporte dos prejuízos fiscais é alargado para os 12 anos. O limite à sua dedução é alterado para 70% do
lucro tributável de cada exercício
Árvore de decisão - Pressupostos
Aplicável a sujeitos passivos de IRC com sede ou direcção efectiva em Portugal não abrangido pelo regime de
transparência fiscal.
Documento elaborado c/ base nas leis que aprovaram o Orçamento do Estado p/ 2014 e a Reforma do IRC.
“Deloitte” refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido, ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. Para
aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about.

As taxas de IVA foram actualizadas para 18%, 10% e 5%
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