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1. Introdução ao IRC

O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, entrou em  
vigor no dia 1 de janeiro de 1989, e tem como finalidade a tributação do  
lucro das empresas e pessoas coletivas em geral.

O imposto é definido, conceptualmente, «com base em três elementos, a saber: 
um elemento objetivo, um elemento sub jetivo e um elemento teleológico. Objetivamente 
o imposto é uma prestação pecuniária, unilateral, definitiva e coativa. Por sua vez, sub
jetivamente, o imposto é uma prestação, com as características objetivas que acabámos de 
mencionar, exigida a (ou devida por) detentores (individuais ou coletivos) de capacidade 
contributiva a favor de entidades que exerçam funções ou tarefas públicas. Finalmente, 
em termos teleológicos, o imposto é exigido pelas entidades que exerçam funções públicas 
para a realização dessas funções, conquanto que não tenham carácter sancionatório.»1

O conceito de rendimento, para efeitos de IRC, assenta na teoria do ren-
dimento acréscimo, ou incremento patrimonial, que consiste na diferença 
entre o valor do património no início e o valor do património no fim do 
período de tributação, incluindo as mais-valias e outros ganhos fortuitos (ex. 
subsídios não destinados à exploração, as indemnizações e os incrementos 
patrimoniais obtidos a título gratuito). Trata-se de uma noção extensiva de 
rendimento que procura tributar o rendimento real e efetivo das empresas, o 
que é, aliás, um princípio de imperativo constitucional (artigo 104.º, n.º 2 da 
Constituição da República Portuguesa – CRP).

1 Cf., Casalta Nabais, José, Direito Fiscal, 7.ª Edição, 2014, Almedina, págs. 10 e seguintes.
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MANUAL TEÓRICO-PRÁTICO DE IRC

Desta forma, as principais características do IRC fazem dele um imposto:
• Sobre o rendimento: atendendo à classificação tripartida dos impos-

tos efetuada pela Constituição, o IRC integra a categoria dos impostos 
sobre o rendimento em contrapartida aos impostos existentes sobre a 
despesa (ex.: IVA) e sobre o património (ex.: IMI, IMT e o Imposto 
sobre veículos);

• Direto: se atendermos ao critério financeiro, poderemos dizer que o 
IRC é um imposto direto na medida que incide sobre a manifestação 
direta ou imediata da capacidade contributiva por oposição aos impos-
tos indiretos que atingem apenas uma manifestação mediata da mesma 
capacidade contributiva2;

• Real: porque procura atingir a tributação dos rendimentos das pessoas 
coletivas sem atender à sua situação pessoal, em oposição aos impostos 
ditos pessoais;

• Periódico: porque, contrariamente aos impostos de obrigação única 
que assentam numa relação de carácter instantâneo, o IRC renova-se 
nos sucessivos períodos de tributação, que normalmente são anuais, 
dando origem, consequentemente, a sucessivas obrigações tributárias 
anuais independentes umas das outras;

• Estadual: porque, do ponto de vista da titularidade ativa da relação jurí-
dico-tributária, é o Estado quem ocupa o lugar de sujeito ativo;

• Proporcional ou de taxa fixa: é um imposto de quota variável, em que 
o montante apurado varia em função da variação da matéria coletável; 
esta variação ocorre por meio de uma taxa que se mantém constante, 
apesar da derrama estadual e municipal;

• Global: incide sobre um conjunto de rendimentos provenientes de di-
versas fontes;

• Principal (ou geral): porque goza de autonomia, quer ao nível norma-
tivo, quer ao nível das relações tributárias concretas.

2 Sobre as tradicionais classificações dadas aos impostos, vd., Casalta Nabais, ob. cit., pág. 65  
e seguintes. 
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