
O conceito de «sociedade profissional» no âmbito do regime de transparência fiscal 

 

 

Regime em vigor 

 
 
Nos termos do regime vigente no artigo 6.º do Código do IRC, qualificam-se como 
sociedades profissionais as sociedades que se constituam para o exercício de uma das 
actividades profissionais constantes da lista prevista no artigo 151.º do Código do IRS, 
e cujos sócios sejam, todos eles, profissionais dessa mesma actividade. 

À semelhança do que ocorre com as sociedades civis não constituídas sobre forma 
comercial e com as sociedades de simples administração de bens, as sociedades 
profissionais estão sujeitas ao regime de transparência fiscal, que se caracteriza, 
essencialmente, pela imputação aos sócios ou membros da sociedade transparente, da 
respectiva matéria colectável. 

Não obstante a tributação ocorrer na esfera dos sócios, a sociedade não perde a 
qualidade de sujeito passivo de IRC, uma vez que a sua matéria colectável é 
determinada em sede desse imposto.  
 
Acresce, ainda, que tais sociedades ficam sujeitas, nos termos gerais, ao cumprimento 
de todas as obrigações que recaem sobre as outras sociedades, designadamente, a 
apresentar declaração periódica de rendimentos e a possuir contabilidade organizada. 
 
 

Regime constante do Projecto de Reforma do IRC 

 

 

Com o propósito de garantir a neutralidade fiscal e de reforçar o combate à evasão, o 
projecto de reforma do IRC (Proposta de Lei n.º 175/XII) introduz alterações à 
qualificação das sociedades profissionais, passando a classificar como tal: 
 

1. As sociedades constituídas para o exercício de uma actividade profissional 
especificamente prevista na lista de actividades a que alude o artigo 151.º do 
Código do IRS, na qual todos os sócios pessoas singulares sejam profissionais 
dessa actividade;  
 

2. As sociedades (i) cujos rendimentos provenham, em mais de 75%, do exercício 
conjunto ou isolado de actividades profissionais especificamente previstas na 
lista constante do artigo 151.º do Código do IRS, desde que, cumulativamente, 
em qualquer dia do período de tributação, (ii) o número de sócios não seja 
superior a cinco, (iii) nenhum deles seja pessoa colectiva de direito público, e 
(iv) pelo menos 75% do capital social seja detido por profissionais que exercem 
as referidas actividades, total ou parcialmente, através da sociedade. 

 



Cumpre, assim, alertar, que sociedades que até à data não se qualificavam como 
sociedades profissionais, tendo estado sujeitas ao regime de tributação comum de IRC, 
poderão, em 2014, vir a ser qualificadas como tal, o que implicará a sujeição ao regime 
de transparência fiscal. 
 
Se por um lado este regime permite evitar a dupla tributação de lucros distribuídos, o 
que é favorável, por outro lado implica uma tributação a taxas efectivas superiores às 
que decorrem da tributação ao abrigo do regime de tributação comum, visto que as 
taxas de IRS são bastante mais elevadas que a actual taxa de IRC (e que, mais a mais, 
se prevê que venha a ser reduzida). 
 
 

  


