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Considerando que, em cwnpcullemo do respetlvo Programa de Govemo, e de fOima a promover a 

s implif ica~ao do imposto, a i.nternac iona liza~ao e a competit ividade das empresas porruguesas, 0 Governo 

procedeu, atmves da Lei n.O 2/ 2014, de 16 de janeiro, a rebma da tributa~ao das sociedades , alterando 0 

C6digo do Imposto sobre 0 Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto -Lei n.o 442 ·B/ 88 , de 

30 de novembro (C6digo do IRq ; 

Considerando que, no ambito dessa reform., se inrroduziram modifica~6es significativas ao Regime Especial 

de Tributa~ao dos Grupos de Sociedades previsto nos alt igos 69 .Oe seguintes do C6digo do IRC; 

Considerando a data de publica~ao da referida Lei em Diiuio da Repllblica; 

Co:!siderando que 0 refelido regime preve, para os cas os regulados pelo n· 10 do referido artigo 69.0 do 

C6digo do IRe, lUll prazo de 30 dias para 0 exerdcio da op~ao pela continua~ao da aplica~ao do regime 

es pecial de tributa~ao dos grupos de sociedades ; 

Considerando que, no pri.nleim anD de vigencia da Lei n.o 2/2014, de 16 de janeiro, e a titulo excecional, deve 

ser concedido lllll prazo adicional para que estas enridades possam exercer a op~ao refelida no mencionado 

n.o l 0 do aIt igo 69.odo C6digo do IRC; 

Detcnnino q ue, nas s itua~6es em que em que a sociedade dominante passe a ser considerada dominada de 

uma aUlra sociedade residente em ren-ilorio POftllgues em consequencia das al[era~oes introduzidas neste 

regime, 0 prazo para exercer a op~ao pela conrinua~ao da aplica~iio do regime especial de tributa~ao dos 

grupos de sociedades previsto no n.o 10 do artigo 69 .0 do C6digo do IRe, bern como para a entrega dos 

requerimentos a que se referem os n. '\; 3 e 4 do anigo 71.° do mesmo C6digo, seja, excecionaLllenre, 

prorrogado ate 31 de mar~o de 2014. 

Remeta·se a Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT) para os devidos efeitos. 
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