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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

Regime da Transparência fiscal 

 

As sociedades sujeitas ao regime de transparência fiscal vêm o seu rendimento 
apurado segundo as regras do IRC, mas os resultados são repercutidos nos sócios ou 
membros, sendo tributados em IRS, transferindo-se a tributação da sociedade para os 
sócios, pessoas singulares. 
 
Como é feita a imputação aos sócios? 
 
Os sócios ou membros declararão nos exactos termos que resultarem do acto 
constitutivo das entidades em causa ou, na falta de elementos, em partes iguais. 
Este regime está contemplado no IRS no anexo D, que deve ser 
preenchido individualmente, pelos sócios ou membros das pessoas coletivas sujeitas 
ao regime de transparência fiscal.    
 
Que sociedades estão sujeitas ao regime de transparência fiscal? 
 
O artigo 6º do CIRC dita que a transparência fiscal aplica-se às sociedades com “sede 
ou direcção efectiva”, em Portugal, nomeadamente: 

 sociedades civis não constituídas sob forma comercial; 

 sociedades de profissionais; 

 sociedades de simples administração de bens; 

 agrupamentos complementares de empresas e dos agrupamentos europeus de 
interesse económico. 

 
1 . Sociedades de profissionais 
 
Com a Lei n.º 2/2014 de 16 de janeiro, o conceito de sociedade profissional foi 
alargado, passando a consistir em: 
 

a) A sociedade constituída para o exercício de uma atividade profissional 
especificamente prevista na lista de atividades a que se refere o artigo 151.º do 
Código do IRS, 

b) na qual todos os sócios pessoas singulares sejam profissionais dessa atividade; 
c) as sociedades cujos rendimentos provenham, em mais de 75%, do exercício 

conjunto ou isolado de atividades profissionais especificamente previstas na 
lista constante do artigo 151.º do Código do IRS. 
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1 - Arquitectos, engenheiros e técnicos similares: 

1000 Agentes técnicos de engenharia e 
arquitectura: 

1001 Arquitectos; 

1002 Desenhadores; 

1003 Engenheiros; 

1004 Engenheiros técnicos; 

1005 Geólogos; 

1006 Topógrafos. 

2 - Artistas plásticos e assimilados, actores e 
músicos: 

2010 Artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e 
televisão; 

2011 Artistas de circo; 

2019 Cantores; 

2012 Escultores; 

2013 Músicos; 

2014 Pintores; 

2015 Outros artistas. 

3 - Artistas tauromáquicos: 

3010 Toureiros; 

3019 Outros artistas tauromáquicos. 

4 - Economistas, contabilistas, actuários e técnicos 
similares: 

4010 Actuários; 

4011 Auditores; 

4012 Consultores fiscais; 

4013 Contabilistas; 

4014 Economistas; 

7021 Médicos otorrinolaringologistas; 

7022 Médicos pediatras; 

7023 Médicos radiologistas; 

7024 Médicos de outras especialidades. 

8 - Professores e técnicos similares: 

8010 Explicadores; 

8011 Formadores; 

8012 Professores. 

9 - Profissionais dependentes de nomeação 
oficial: 

9010 Revisores oficiais de contas. 

9011 Notários 

10 - Psicólogos e sociólogos: 

1010 Psicólogos; 

1011 Sociólogos. 

11 - Químicos: 

1110 Analistas. 

12 - Sacerdotes: 

1210 Sacerdotes de qualquer religião. 

13 - Outras pessoas exercendo profissões liberais, 
técnicos e assimilados: 

1310 Administradores de bens; 

1311 Ajudantes familiares; 

1312 Amas; 

1313 Analistas de sistemas; 

1314 Arqueólogos; 

1315 Assistentes sociais; 

1316 Astrólogos; 
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4015 Técnicos oficiais de contas; 

4016 Técnicos similares. 

5 - Enfermeiros, parteiras e outros técnicos 
paramédicos: 

5010 Enfermeiros; 

5012 Fisioterapeutas; 

5013 Nutricionistas; 

5014 Parteiras; 

5015 Terapeutas da fala; 

5016 Terapeutas ocupacionais. 

5019 Outros técnicos paramédicos. 

6 - Juristas e solicitadores: 

6010 Advogados; 

6011 Jurisconsultos; 

6012 Solicitadores. 

7 - Médicos e dentistas: 

7010 Dentistas; 

7011 Médicos analistas; 

7012 Médicos cirurgiões; 

7013 Médicos de bordo em navios; 

7014 Médicos de clínica geral; 

7015 Médicos dentistas; 

7016 Médicos estomatologistas; 

7017 Médicos fisiatras; 

7018 Médicos gastroenterologistas; 

7019 Médicos oftalmologistas; 

7020 Médicos ortopedistas; 

 

1317 Parapsicólogos; 

1318 Biólogos; 

1319 Comissionistas; 

1320 Consultores; 

1321 Dactilógrafos; 

1322 Decoradores; 

1323 Desportistas; 

1324 Engomadores; 

1325 Esteticistas, manicuras e pedicuras; 

1326 Guias-intérpretes; 

1327 Jornalistas e repórteres; 

1328 Louvados; 

1329 Massagistas; 

1330 Mediadores imobiliários; 

1331 Peritos-avaliadores; 

1332 Programadores informáticos; 

1333 Publicitários; 

1334 Tradutores. 

1335 Farmacêuticos 

1336 Designers  

14 - Veterinários:  
 
1410 Veterinários. 

15 - Outras actividades exclusivamente de 
prestação de serviços: 

1519 Outros prestadores de serviços. 
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▼ 
 
desde que, cumulativamente, durante mais de 183 dias do período de tributação: 
 
- o número de sócios não seja superior a 5,  
 
- nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público,  
 
- e pelo menos 75% do capital social seja detido por profissionais que exercem as 
referidas atividades, total ou parcialmente, através da sociedade. 
 
Com o alargamento deste conceito, muitos profissionais que até agora não estavam 
incluídos neste regime, como mediadores imobiliários, arquitetos, engenheiros e 
médicos, poderão ver o seu esforço fiscal aumentar. 
 
O novo conceito fiscal de sociedades de profissionais, previsto na subalínea 2), do nº 4, 
do art. 6º CIRC passa a permitir a existência de sociedades de profissionais que se 
dedicam ao exercício uni ou pluridisciplinar de actividades profissionais 
especificamente previstas na lista de actividades a que se refere o artigo 151.º do 
Código do IRS, cujos rendimentos provenham, em mais de 75%, dessas actividades. 
 
Além de se deixar de exigir a identidade das profissões, as novas sociedades de 
profissionais passam a poder integrar participações não maioritárias de outras 
profissões, bem como de meros investidores, podendo mesmo integrar participações 
de outras sociedades. 
 

Outra questão que tem levantado algumas dúvidas prende-se com o requisito que 

exige que pelo menos 75% do capital seja detido por profissionais que exercem as suas 

actividades especificamente previstas na lista constante do artigo 151.º do Código do 

IRS, total ou parcialmente, através da sociedade. 

 

Neste contexto, um sócio, profissional de uma das actividades referidas, mas que não a 

exerce através da sociedade em causa, não qualifica para efeitos da contagem da 

participação de 75% exigida. 

 

É importante referir ainda que o objecto social da sociedade detém um papel 

primordial na apreciação dos requisitos referidos na subalínea 2), da alínea a), do n.º 4, 

do artigo 6.º do Código do IRC, concretamente para aferição dos rendimentos que 

provêm da actividade profissional e quais os sócios profissionais que exercem as 

actividades através da sociedade. 

 
2. Sociedades de Simples Administração de Bens 
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Aquelas sociedades que limitam a sua atividade à administração de bens ou valores 
mantidos como reserva ou para fruição ou à compra de prédios para a habitação dos 
seus sócios, bem como aquelas que conjuntamente exerçam outras atividades e cujos 
rendimentos relativos a esses bens, valores ou prédios atinjam, na média dos últimos 
três anos, mais de 50 % da média, durante o mesmo período, da totalidade dos seus 
rendimentos. 
 

▼ 
Critérios de aplicação do regime: 

- a maioria do capital social pertença, direta ou indiretamente, durante mais de 183 
dias do exercício social, a um grupo familiar (o grupo constituído por pessoas unidas 
por vínculo conjugal ou de adoção e bem assim de parentesco ou afinidade na linha 
reta ou colateral até ao 4.º grau, inclusive),  
- cujo capital social pertença, em qualquer dia do exercício social, a um número de 
sócios não superior a cinco, 
- e nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público. 
 
No entanto, existe uma Excepção: não se consideram sociedades de simples 
administração de bens as que exerçam a atividade de gestão de participações sociais 
de outras sociedades e que detenham participações sociais que cumpram os requisitos 
previstos no n.º 1 do artigo 51.º 
 
3. Tributação – comparação 
  

Tributação IRC  - 21% 
 
 
Qualificação como PME 
  
17% -Até 15.000 matéria colectável 
21% - no restante 

Tributação IRS  
 
Até 7.091                                           14,5% 
De mais de 7.091 até 20.261        28,5% 
De mais de 20.261 até 40.522        37% 
De mais de 40.522 até 80.640       45% 
Superior a 80.640                             48% 

 
A tributação em sede de IRS pode chegar até 53%, ao contrário da tributação em sede 
de IRC, cujo tecto máximo é 21%. 
 

4. Como sair do regime? 

Como vimos, a inclusão do regime faz-se de forma automática, desde que preenchidos 

os requisitos que a lei prevê. No entanto, a sua manutenção ou não no regime obriga a 

tomar medidas, que permitam a exclusão da sociedade do regime. Assim, será 

necessário proceder a alterações societárias, seja a nível do número sócios, ou nas 

suas qualificações, seja a nível das atividades exercidas. 

http://www.veronicapisco-lawyers.com/


Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Vale de Lobo, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com 

RESPONDER PARA: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Para que a exclusão do regime seja efetuada de forma eficaz, é necessário, que num 

período não inferior a 6 meses, proceder a uma das seguintes alterações: 

- o número de sócios passe a ser 6 e desde que este sexto sócio não detenha nenhuma 

das atividades previstas na lista de actividades a que se refere o artigo 151.º do Código 

do IRS; 

- passe a existir um outro sócio, o qual não detenha nenhuma das atividades previstas 

na lista de actividades a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS; 

- seja adicionada, pelo menos mais uma atividade, que nada tenha a ver com as 

atividades previstas na lista de actividades a que se refere o artigo 151.º do Código do 

IRS e que produza, pelo menos, 26% dos rendimentos da sociedade. 

 

Breve nota, em jeito de Conclusão: 

  

Não obstante a tentativa de adaptação, o legislador ao alterar o CIRC em 2014 

consentiu a coexistência de conceitos não coincidentes de sociedades de profissionais: 

temos sociedades de profissionais que o são para efeitos de aplicação do regime da 

transparência fiscal e que não o são para efeitos civis; mas, também existem 

sociedades que são consideradas profissionais para efeitos de sujeição ao referido 

regime de transparência fiscal que, nos termos da Lei n.º 2/2013, de 10.01, que 

aprovou o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações 

públicas de profissionais, mais precisamente no art. 27º, não configuram sociedades 

de profissionais. 

 

 

Verónica Pisco 

08/02/2017 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 
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