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IMPOSTOS 2012 2013 2014 Variação homóloga

Orçamento Estimativa Orçamento %

Impostos directos 13.625 16.501,8 16.971,7 469,9 2,8

IRS 9.084 12.066,3 12.011,1 12.436,8 425,7 3,5

IRC 4.272 4.559,5 4.480,6 4.524,7 44,1 1,0

Outros 268 10,1 10,1 10,2 0,1 0,9

Impostos indirectos 18.401 18.401,2 18.679,0 277,8 1,5

ISP 2.116 2.173,3 2.040,1 2.082,6 42,5 2,1

IVA 12.794 13.307,9 12.937,6 12.915,8 -21,8 -0,2

Imposto sobre veículos 362 380,1 334,4 353,6 19,2 5,8

Imposto consumo tabaco 1.354 1.386,3 1.306,4 1.430,5 124,2 9,5

IABA 168 172,8 19,7 181,6 11,9 7,0

Imposto do selo 1.358 1.649,1 1.327,4 1.372,7 45,4 3,4

Imposto único de circulação 197 198,6 242,5 298,8 56,2 23,2

Outros 52 43,4 43,2 43,5 0,2 0,5

TOTAL 32.026 35.947,4 34.903,1 35.650,7 747,7 2,1

Milhões de Euros/Fonte Ministério das Finanças

Cenário macro económico: 

(+) 0,8% PIB crescimento

(+) 0,2% PIB saldo primário

(-) 4% PIB défice publico
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CATEGORIA A (TRABALHO 
DEPENDENTE)

• Seguros de saúde para trabalhadores e seus familiares:

• Propõe-se que não sejam rendimento do trabalho dependente as
importâncias suportadas pelas entidades patronais com seguros
de saúde ou doença, em benefício dos trabalhadores –
actualmente, não são rendimento se qualificarem como
realizações de utilidade social - ou respectivos familiares, desde
que a sua atribuição revista carácter geral;

• As entidades patronais passam a poder deduzir, em IRC, os
encargos suportados com os seguros de saúde ou doença
atribuídos aos familiares dos trabalhadores (Reforma do IRC).
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CATEGORIA B (RENDIMENTOS 
EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS)

• Regime simplificado:

• Alargamento do âmbito do regime – para sujeitos passivos
que, no exercício da sua actividade, não tenham ultrapassado,
no período de tributação imediatamente anterior, um
montante anual ilíquido de rendimentos desta categoria de €
200.000 (actualmente,
€ 150.000);
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CATEGORIA B (RENDIMENTOS 
EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS)

• Regime simplificado (cont.):

• Alteração dos coeficientes aplicáveis na determinação do 
rendimento:

• 0,04 – vendas de mercadorias e produtos  + prestações de 
serviços de actividades hoteleiras e similares, restauração e 
bebidas;

• 0,75 – actividades profissionais (lista CIRS);

• 0,95 – propriedade industrial ou intelectual + transferência 
de know-how + rendimentos de capitais, prediais, mais-valias 
e incrementos patrimoniais;

• 0,10 – subsídios destinados à exploração e restantes 
rendimentos 
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CATEGORIA E (RENDIMENTOS DE 
CAPITAIS) E G (INCREMENTOS 

PATRIMONIAIS)

• Alteração da qualificação dos rendimentos obtidos na partilha (em 
caso de liquidação das sociedades):

(i) Regime actual: Valor atribuído na partilha–custo de aquisição das partes sociais

Se resultado for positivo:
- É rendimento de capital (Cat. E) até ao limite da 

diferença entre o valor atribuído e o valor que, face 
à contabilidade da sociedade liquidada, corresponda 
a entradas efectivamente verificadas para a 
realização do capital social)

- É mais-valia (Cat. G) no montante que exceda 
aquele limite

Se resultado for negativo:
- É menos-valia (Cat. G)
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CATEGORIA E (RENDIMENTOS DE 
CAPITAIS) E G (INCREMENTOS 

PATRIMONIAIS)

• Alteração da qualificação dos rendimentos obtidos na partilha (em 
caso de liquidação das sociedades) – cont.:

(ii) Proposta OE  2014:   valor atribuído na partilha–custo de aquisição das partes sociais e 
de outros instrumentos de capital próprio

(Reforma do IRC) 

Se resultado for positivo:
- É mais-valia (Cat. G) 

Se resultado for negativo:
- É menos-valia (Cat. G)
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CONCEITO DE AGREGADO 
FAMILIAR

• Definição do “agregado familiar” do dependente, em caso de
divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de
nulidade ou anulação do casamento, com responsabilidades
parentais exercidas em comum por ambos os progenitores:

• Agregado do progenitor a que corresponde a residência
determinada na regulação do exercício das responsabilidades
parentais; ou

• Agregado do progenitor com identidade de domicílio fiscal em
31 de Dezembro do ano em causa (a título residual).
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RESIDENTES NOUTRO 
EM DA UE OU DO EEE

• Alargamento do regime opcional a todos os rendimentos obtidos
em território português (já não apenas categorias A, B e H)
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ENGLOBAMENTO

• Em caso de opção pelo englobamento dos rendimentos sujeitos
às taxas liberatórias e especiais, o sujeito passivo passa a ter de
englobar obrigatoriamente todos os rendimentos relativamente
aos quais se preveja o direito de opção pelo englobamento
(abrange rendimentos pagos por fundos de investimento)
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SUJEITOS PASSIVOS COM 
DEFICIÊNCIA

• Mantém-se, em 2014, a regra segundo a qual os rendimentos
brutos de cada uma das categorias A (trabalho dependente), B
(rendimentos empresariais e profissionais) e H (pensões) são
considerados em apenas 90%;

• A parte do rendimento excluída de tributação continua a não
poder exceder, por categoria de rendimentos, € 2.500
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ESCALÕES E TAXAS MARGINAIS

• Manutenção dos escalões e das taxas marginais mínima (14,50%) 
e máxima (48%) actualmente em vigor:

OE 2013 e POE 2014
Rendimento

colectável
Taxa normal Taxa média

Até €7.000 14,50% 14,500%

>€7.000 até 
€20.000

28,50% 23,600%

>€20.000 até 
€40.000

37,00% 30,300%

>€40.000 até 
€80.000

45,00% 37,650%

>€80.000 48,00% -
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TAXA ADICIONAL DE 
SOLIDARIEDADE

• Aplicação inicialmente prevista apenas para 2012 e 2013 
(OE 2012)

• Dúvida: Manutenção em 2014, na ausência de disposição na 
Proposta OE 2014? 

• Sim, via novo OE Rectificativo para 2013: 

Rendimento colectável Taxa

>€80.000 até €250.000 2,5%

>€250.000 5%
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SOBRETAXA

• Manutenção da sobretaxa actualmente prevista: 3,5% 

• Sobre a parte do rendimento colectável sujeito a englobamento + 
rendimentos sujeitos às taxas especiais 

• Obtidos por residentes em território português

• Na parte que exceda, por cada sujeito passivo, o valor anual da 
retribuição mínima mensal garantida (€ 6.790)
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SOBRETAXA (CONT.)
• Nos casos das categorias A e H, as entidades devedoras devem 

efectuar a retenção na fonte mensal:

[Rendimento líquido (Rendimento bruto – retenção de IRS –
descontos para Seg. Social e para subsistemas legais de saúde) –
valor da retribuição mínima mensal garantida] * 3,5%

• Retenção na fonte efectuada no momento em que os rendimentos se
tornam devidos ou, se anterior, no momento do respectivo pagamento
ou colocação à disposição;

• No pagamento do subsídio de férias e de Natal, aplicam-se as regras da
retenção autónoma na fonte de IRS;

• As informações relativas aos montantes pagos e retidos devem constar
da Modelo 10 e do documento comprovativo a entregar aos sujeitos
passivos até 20 de Janeiro do ano seguinte.
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SOBRETAXA (CONT.)
• Demais categorias: a sobretaxa é devida apenas em termos finais,

com a entrega da declaração anual relativa a 2014 (em 2015);

• Deduções à colecta da sobretaxa:

• 2,5% do valor da retribuição mínima mensal garantida, por
cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo
de IRS;

• Os montantes previamente retidos na fonte, no caso dos
trabalhadores dependentes e pensionistas

• Pode haver reembolso, quando os montantes previamente retidos
na fonte (categorias A e H) forem superiores à sobretaxa devida
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RETENÇÃO NA FONTE NAS 
CATEGORIAS A E H

• A retenção mensal de IRS sobre os rendimentos do trabalho
dependente e de pensões não poderá exceder 45% (actualmente,
40%) do rendimento de cada uma dessas categorias, pago ou
colocado à disposição de cada titular
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TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA
• Reformulação das taxas aplicáveis aos encargos com viaturas:

• Despesas de representação e viaturas ligeiras de passageiros
ou mistas com custo de aquisição <
€ 20.000, motos e motociclos: 10%;

• Automóveis ligeiros de passageiros ou mistos com custo de
aquisição = ou > a € 20.000: 20%;

• Eliminação da taxa de 5% sobre os encargos dedutíveis
relativos a automóveis ligeiros de passageiros ou mistos cujos
níveis homologados de emissão de CO2 sejam inferiores a 120
g/km, no caso de serem movidos a gasolina, e inferiores a 90
g/km, no caso de serem movidos a gasóleo, desde que, em
ambos os casos, tenha sido emitido certificado de
conformidade
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DISPENSA DE RETENÇÃO E 
REEMBOLSO A NÃO RESIDENTES

• Flexibilização dos meios de prova da residência noutro Estado:

• Formulário legal certificado pelas autoridades competentes do
Estado de residência, e

• Quando não seja possível obter essa certificação, o mesmo
formulário acompanhado de documento emitido pelas
autoridades competentes do respectivo Estado de residência,
atestando a residência fiscal no período em causa, bem como
a sujeição a imposto sobre o rendimento nesse mesmo
Estado.
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Enquadramento

Redefinição da base 

tributável
Redução do esforço fiscal

Simplificação para redução

dos custos de contexto

Reestruturação da política

fiscal internacional

REFORMA DO IRCREFORMA DO IRCREFORMA DO IRCREFORMA DO IRC
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Redução da taxa do IRC

• Impacto no crescimento económico
• Mecanismo adequado?

• Impacto nas finanças públicas
• Reforma auto-sustentável?

• Arbitragem fiscal
• Assimetrias com IRS?
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Regime simplificado

• Sistema similar ao que vigorou entre 
2001 e 2010, e que ainda hoje vigora em 
sede de IRS

• Regime optativo

• Modelo baseado numa tributação de 
lucros presumidos
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Regime simplificado

Requisitos de aplicaçãoRequisitos de aplicaçãoRequisitos de aplicaçãoRequisitos de aplicação

• Rendimentos anuais ilíquidos ≤ € 200.000

• Total do balanço ≤ € 500.000

• Desnecessidade de revisão legal de contas

• Capital não seja detido, em mais de 20%, 
por entidades que não preencham os 
requisitos supra

• Adopção do regime de normalização 
contabilística para microentidades

• Não tenham renunciado à aplicação do 
regime nos 3 anos anteriores

Regime simplificado de determinação da matéria colectávelRegime simplificado de determinação da matéria colectávelRegime simplificado de determinação da matéria colectávelRegime simplificado de determinação da matéria colectável

Determinação da matéria colectávelDeterminação da matéria colectávelDeterminação da matéria colectávelDeterminação da matéria colectável

• 0,04 das vendas de mercadorias e 
prestações de serviços hoteleiras e 
similares

• 0,75 dos rendimentos das actividades 
profissionais

• 0,10 das restantes prestações de serviços

• 0,95 das royalties, rendimentos prediais, 
mais-valias e incrementos patrimoniais

• 1,00 do valor de aquisição dos incrementos 
patrimoniais obtidos a título gratuito
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Política fiscal internacional

Portugal 
e a NIC

Eliminação da DTE

(crédito indirecto)

Estabelecimentos 
estáveis de entidades 

residentes
Eliminação da DTJ

Eliminação da DTE 
(participation

exemption)
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Participation exemption
Detenção mínima de 5% do capital social ou 
direitos de voto

Detenção por período mínimo de 12 meses

Não sujeição ao regime de transparência fiscal em 
Portugal

Sujeição a imposto previsto na Directiva Mães-
Filhas ou com taxa não inferior a 60% da do IRC

Lucros distribuídos por entidade não residente em 
paraíso fiscal

Isenção sobre lucros ou reservas distribuídas 

Isenção sobre valor atribuído na associação em 
participação ao associado que seja sujeito passivo

Isenção sobre reembolso efectuado aos sócios em 
consequência da amortização de participações 
sociais sem redução de capital
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Participation exemption

• Possibilidade de aplicação do teste à 
actividade ou ao património

• Anti-mismatch rule

• Regime aplicável também a estabelecimentos 
estáveis de sociedades residentes na UE ou 
EEE

• Regime “paralelo” para outbound dividends
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Eliminação da 
Dupla Tributação Económica

Aplicável quando não se esteja fora do âmbito da 
participation exemption

Detenção mínima de 5% do capital social ou 
direitos de voto

Detenção por período mínimo de 12 meses

Lucros distribuídos por entidade não residente em 
paraíso fiscal

Crédito de imposto indirecto

Corresponde ao menor de entre o imposto 
efectivamente pago no estrangeiro e o imposto 
que seria pago em Portugal sobre aquele valor
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Eliminação da 
Dupla Tributação Jurídica

Ao contrário do que se passa com os 
regimes de eliminação da dupla 
tributação económica, o regime da dupla 
tributação (jurídica) internacional já 
estava previsto no Código do IRC

Qual é, então, a novidade?Qual é, então, a novidade?Qual é, então, a novidade?Qual é, então, a novidade?

Per country (proposta) 

vs. 

Overall limitation (actual) 

Per country (proposta)Per country (proposta)Per country (proposta)Per country (proposta) – o montante do crédito de imposto é determinado, no caso em que os 
rendimentos de fonte estrangeira provenham de vários países, por país, pelo que o excesso de 
crédito que possa existir em relação aos rendimentos do País X não pode ser utilizado para 
compensar o imposto pago no País Y 

OverallOverallOverallOverall limitationlimitationlimitationlimitation (actual)(actual)(actual)(actual) – o montante do crédito de imposto é calculado de forma agregada, o 
que facilita a utilização de créditos excessivos em algum dos países estrangeiros, assim se 
reduzindo o encargo fiscal global
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Estabelecimentos estáveis no 
estrangeiro

Isenção para lucros 
obtidos no 
estrangeiro por 
estabelecimentos 
estáveis detidos por 
entidades residentes 
em Portugal

Regime de opção

Sujeição a imposto previsto na Directiva Mães-Filhas ou com taxa não 
inferior a 60% da do IRC

Lucros distribuídos por entidade não residente em paraíso fiscal

Regras de preços de transferência
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• Alargamento do conceito de gastos fiscalmente dedutíveis;

• Novo regime de depreciações e amortizações;

• Novo regime fiscal de rendimentos derivados de propriedade industrial;

• Alargamento e simplificação do regime de neutralidade fiscal;

• Flexibilização do regime de preços de transferência;

• Flexibilização do regime especial de tributação de grupos de sociedades;

• Redução dos limites de gastos de financiamento fiscalmente dedutíveis;

• Simplificação das obrigações acessórias;

• Reformulação do regime de transparência fiscal;

• Novo regime de exit taxes

Outras alterações relevantes
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CRÉDITOS INCOBRÁVEIS OU DE 
COBRANÇA DUVIDOSA

Créditos 
vencidos depoisdepoisdepoisdepois

de 1 de Janeiro de de 1 de Janeiro de de 1 de Janeiro de de 1 de Janeiro de 
2013201320132013

----
EstipulaçãoEstipulaçãoEstipulaçãoEstipulação de de de de 

prazo e prazo e prazo e prazo e 
obrigatoriedade obrigatoriedade obrigatoriedade obrigatoriedade 
de comunicação de comunicação de comunicação de comunicação 

ao adquirenteao adquirenteao adquirenteao adquirente

Créditos considerados incobráveisincobráveisincobráveisincobráveis em processos de execução, 
insolvência, processos especiais de revitalização, e nos termos 

previstos do SIREVE

Prazo de 2 anosPrazo de 2 anosPrazo de 2 anosPrazo de 2 anos
++++

Obrigatoriedade de Obrigatoriedade de Obrigatoriedade de Obrigatoriedade de comunicar ao adquirente do bem ou serviço, comunicar ao adquirente do bem ou serviço, comunicar ao adquirente do bem ou serviço, comunicar ao adquirente do bem ou serviço, 
a  anulação total ou parcial do impostoa  anulação total ou parcial do impostoa  anulação total ou parcial do impostoa  anulação total ou parcial do imposto

Créditos de cobrança duvidosa cobrança duvidosa cobrança duvidosa cobrança duvidosa em mora há mais de 6 meses + 
valor não seja superior a € 750 (IVA incluído)+ devedor seja 

particular ou SP que realize exclusivamente operações isentas 

Prazo de 2 anosPrazo de 2 anosPrazo de 2 anosPrazo de 2 anos
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REGIME DE BENS 
EM CIRCULAÇÃO

Bens provenientes de produtores de aquicultura

Resíduos equiparados aos resíduos sólidos urbanos

Resíduos hospitalares sujeitos a guia de acompanhamento

Bens recolhidos no âmbito de campanhas de solidariedade social 
efectuadas por organizações sem fins lucrativos

Exclusão de aplicação do regimeExclusão de aplicação do regimeExclusão de aplicação do regimeExclusão de aplicação do regime
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REGIME DE BENS 
EM CIRCULAÇÃO (CONT.)

Actividades de produção agrícola (a Actividades de produção agrícola (a Actividades de produção agrícola (a Actividades de produção agrícola (a 
partir de partir de partir de partir de 1 de 1 de 1 de 1 de Abri Abri Abri Abri de de de de 2013) 2013) 2013) 2013) 

REVOGAÇÃOREVOGAÇÃOREVOGAÇÃOREVOGAÇÃO

Possibilidade de emitir um documento de transporte global, nas 
situações em que os bens a entregar, em cada lugar de destino, 

não sejam conhecidos na altura do transporte

Obrigatoriedade de emissão de documento adicional de 
transporte em papel, nos casos de alterações ao destinatário ou 

adquirente ocorridas no decurso do transporte



www.rffadvogados.pt

41

REGIME DE BENS 
EM CIRCULAÇÃO (CONT.)

Actividades de produção agrícola (a Actividades de produção agrícola (a Actividades de produção agrícola (a Actividades de produção agrícola (a 
partir de partir de partir de partir de 1 de 1 de 1 de 1 de Abri Abri Abri Abri de de de de 2013) 2013) 2013) 2013) 

REVOGAÇÃOREVOGAÇÃOREVOGAÇÃOREVOGAÇÃO

Possibilidade dos documentos de transporte passarem ser 
emitidos por uma entidade terceira, em nome e por conta do 

remetente, mediante acordo prévio

Propõe-se que a apreensão de bens em circulação fique 
limitada aos casos em que existem indícios de prática de 

infracção criminal
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REGIME DE CAIXA

O direito à dedução do IVA suportado por parte 
dos clientes de entidades sujeitas ao regime 
do IVA de caixa rege-se pelas regras gerais, 

não estando, portanto, dependente do 
pagamento da factura

ClarificaçãoClarificaçãoClarificaçãoClarificação
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IVA NO SECTOR IMOBILIÁRIO

Condições objectivas para Condições objectivas para Condições objectivas para Condições objectivas para 
renúnciarenúnciarenúnciarenúncia

A renúncia à isenção de IVA passa a ser 
possível nas operações imobiliárias que, 

após obras de transformação ou renovação 
vejam o seu valor patrimonial aumentar em valor patrimonial aumentar em valor patrimonial aumentar em valor patrimonial aumentar em 

30% 30% 30% 30% (anteriormente, 50%)

Prazo de regularizaçãoPrazo de regularizaçãoPrazo de regularizaçãoPrazo de regularização
Um imóvel pode estar não afecto a 

operações tributadas durante um prazo de prazo de prazo de prazo de 
5 anos 5 anos 5 anos 5 anos (anteriormente, 3 anos)
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OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS

Transmissões gratuitasTransmissões gratuitasTransmissões gratuitasTransmissões gratuitas

Actividades de produção agrícola Actividades de produção agrícola Actividades de produção agrícola Actividades de produção agrícola 
(a partir de (a partir de (a partir de (a partir de 1 de 1 de 1 de 1 de Abri Abri Abri Abri de de de de 2013) 2013) 2013) 2013) 

REVOGAÇÃOREVOGAÇÃOREVOGAÇÃOREVOGAÇÃO

NovasNovasNovasNovas regras de simplificaçãoregras de simplificaçãoregras de simplificaçãoregras de simplificação

Dispensa de emissão de facturas nas prestações de 
serviços financeiros e seguros isentas de IVA e cujo 

destinatário seja sujeito passivo estabelecido ou 
domiciliado noutro Estado- Membro

Prorrogação das regras de simplificação de comunicação 
das facturas: possibilidade de comunicação dos elementos 

respeitantes à primeira e última factura para os sujeitos 
passivos que não sejam obrigados a possuir o ficheiro SAF-

T (PT) e , bem assim, para os sujeitos passivos 
enquadrados no regime de isenção
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OUTRAS ALTERAÇÕES

Dedução de IVA  Dedução de IVA  Dedução de IVA  Dedução de IVA  
autoliquidadoautoliquidadoautoliquidadoautoliquidado Alargamento da isenção às prestações de serviços que consistam 

em proporcionar a visita guiada ou não a museus, galerias de arte, 
castelos e palácios, às bibliotecas bibliotecas bibliotecas bibliotecas e arquivosarquivosarquivosarquivos pertencentes ao 

Estado

CombustíveisCombustíveisCombustíveisCombustíveis
Alargamento da taxa reduzida às transmissões de bens 

efectuadas no âmbito das actividades de produção agrícola e não 
conexas com a exploração de terra

IVA no sector IVA no sector IVA no sector IVA no sector 
imobiliárioimobiliárioimobiliárioimobiliário Clarifica-se que a isenção de IVA nas vendas efectuadas a 

exportadores é aplicável nas transmissões a qualquer cliente que 
exporte bens a partir de Portugal, independentemente da sua 

sede se localizar em território Português

Actividades de Actividades de Actividades de Actividades de 
carácter culturalcarácter culturalcarácter culturalcarácter cultural

Isenção nas Isenção nas Isenção nas Isenção nas 
vendas a vendas a vendas a vendas a 

exportadores exportadores exportadores exportadores 
nacionaisnacionaisnacionaisnacionais

Taxa reduzidaTaxa reduzidaTaxa reduzidaTaxa reduzida
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OUTRAS ALTERAÇÕES (CONT.)

Dedução de IVA  Dedução de IVA  Dedução de IVA  Dedução de IVA  
autoliquidadoautoliquidadoautoliquidadoautoliquidado Prevê-se, para o ano de 2014, que volte a ser aplicável o regime de 

restituição de 50% do IVA incorrido, em determinadas operações, 
pelas IPSS e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

IVA no sector IVA no sector IVA no sector IVA no sector 
imobiliárioimobiliárioimobiliárioimobiliário

Governo fica autorizado a transpor para ordem interna a nova 
regra de localização das prestações de serviços de 

telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e serviços 
prestados por via electrónica a não sujeitos passivos

Restituição do Restituição do Restituição do Restituição do 
IVA a IPSS e à IVA a IPSS e à IVA a IPSS e à IVA a IPSS e à 
Santa Casa da Santa Casa da Santa Casa da Santa Casa da 

Misericórdia de Misericórdia de Misericórdia de Misericórdia de 
LisboaLisboaLisboaLisboa

Autorização Autorização Autorização Autorização 
legislativalegislativalegislativalegislativa
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Impostos sobre o 
Património e Selo

João Mesquita (Associado)
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Imposto Municipal sobre 
Imóveis - IMI
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IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS - IMI

Hospitais e Unidades de SaúdeHospitais e Unidades de SaúdeHospitais e Unidades de SaúdeHospitais e Unidades de Saúde

- Regime actual: não estão isentos de imposto os serviços,
estabelecimentos e organismos do Estado que tenham carácter
empresarial.

- Proposta: excepcionar os hospitais e unidades de saúde
constituídos em EPE.
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IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS - IMI

Taxas Prédios UrbanosTaxas Prédios UrbanosTaxas Prédios UrbanosTaxas Prédios Urbanos

- Regime actual: existência de taxas de imposto distintas para
prédios urbanos não avaliados nos termos do Código do IMI (0,3%
a 0,8%) e para prédios avaliados de acordo com as regras deste
código (0,3% a 0,5%).

- Proposta: revogação da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos
não avaliados nos termos do Código do IMI (0,3% a 0,8%), em
resultado da finalização da Avaliação Geral dos Prédios Urbanos.
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IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS - IMI

Reclamação VPT desactualizadoReclamação VPT desactualizadoReclamação VPT desactualizadoReclamação VPT desactualizado

- Regime actual: após 3 anos, contados do encerramento da matriz
(31 de Dezembro).

- Proposta: após 3 anos, contados da data do pedido (ou promoção
oficiosa) da inscrição ou actualização do prédio na matriz.

- Proposta (VPT após reavaliação geral): após 3 anos, contados da
data de entrada em vigor do novo VPT, para efeitos de IMI (ou seja,
a partir de 1 de Janeiro de 2016).
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IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS - IMI

Cláusulas de Salvaguarda de IMICláusulas de Salvaguarda de IMICláusulas de Salvaguarda de IMICláusulas de Salvaguarda de IMI

- Cláusula Geral: IMI não pode exceder, relativamente ao ano
anterior, € 75 ou 1/3 do aumento da colecta (aplicável ao imposto
liquidado nos anos de 2013 e 2014);

- Cláusula Especial: para famílias com rendimentos até € 4.898;
aumento do IMI não pode exceder os € 75 (sem limite temporal);

- Cláusula Especial: para senhorios com rendas congeladas;
aumento do IMI limitado a um máximo calculado a partir do valor
de renda que recebem (sem limite temporal).
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Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de 

Imóveis - IMT
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

IMÓVEIS - IMT

Caducidade da Isenção Caducidade da Isenção Caducidade da Isenção Caducidade da Isenção –––– Pedido de LiquidaçãoPedido de LiquidaçãoPedido de LiquidaçãoPedido de Liquidação

- Regime actual: apresentação, em qualquer caso, junto do serviço
de finanças da localização do imóvel;

- Proposta: apresentação junto do serviço de finanças onde foi
apresentada declaração de IMT ou, na ausência desta declaração,
junto do serviço de finanças da localização do imóvel.



LISBOA        PORTO        FUNCHAL        SÃO PAULO        LUANDA       MAPUTO        PRAIA        MACAU        DILI        SÃO TOMÉLISBOA        PORTO        FUNCHAL        SÃO PAULO        LUANDA       MAPUTO        PRAIA        MACAU        DILI        SÃO TOMÉ

Imposto do Selo - IS
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IMPOSTO DO SELO - IS

Financiamentos de Curto PrazoFinanciamentos de Curto PrazoFinanciamentos de Curto PrazoFinanciamentos de Curto Prazo

Regime Actual: isenção de imposto para financiamentos de prazo ≤ 1
ano, para cobrir carências de tesouraria

a) por SCR a favor das suas participadas; ouououou

b) por SGPS a favor das suas participadas ou em benefício destas
por sociedades que com elas se encontrem em relação de
domínio ou de grupo.
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IMPOSTO DO SELO - IS

Financiamentos de Curto Financiamentos de Curto Financiamentos de Curto Financiamentos de Curto PPPPrazo razo razo razo (Cont.)

Proposta: isenção de imposto para financiamentos de prazo ≤ 1 ano,
para cobrir carências de tesouraria

a) por qualquer sociedade a favor de dominada ou de sociedade em
que detenha participação ≥ 10% do capital com direito de voto ou
cujo valor de aquisição ≥ € 5.000.000;

b) entre sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de
grupo;
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IMPOSTO DO SELO - IS

Declaração AnualDeclaração AnualDeclaração AnualDeclaração Anual

- Regime Actual: obrigação de reporte anual do imposto liquidado.

- Proposta: obrigação de reporte anual do imposto liquidado e valor
tributável das operações isentas.
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IMPOSTO DO SELO - IS

Terrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para Construção

- Proposta: alargamento da verba 28 da TGIS aos terrenos para
construção com VPT ≥ € 1M e cuja edificação autorizada ou
prevista seja para habitação

sujeição a uma taxa de IS de 1% sobre o VPT 
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IMPOSTO DO SELO - IS

Autorização legislativa Autorização legislativa Autorização legislativa Autorização legislativa –––– Tributação das Tributação das Tributação das Tributação das 
Transacções Transacções Transacções Transacções FFFFinanceirasinanceirasinanceirasinanceiras

Autorização: criação de um imposto sobre a generalidade das
transacções financeiras que tenham lugar em mercado secundário.

A taxa máxima de imposto (0,3%) aplicar-se-á à generalidade das
operações sujeitas a imposto e a transacções sobre instrumentos
derivados, aplicando-se a taxa mínima de imposto (0,1%) às
operações de elevada frequência.
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Benefícios Fiscais 

Ana Moutinho Nascimento (Associada Sénior)
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REDUÇÃO DA DESPESA FISCAL 
DO ESTADO 2011-2014
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PRÉDIOS URBANOS DESTINADOS 
A HABITAÇÃO

PPPPRÉDIOSRÉDIOSRÉDIOSRÉDIOS URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS DESTINADOSDESTINADOSDESTINADOSDESTINADOS ÀÀÀÀ HABITAÇÃOHABITAÇÃOHABITAÇÃOHABITAÇÃO ---- IIIISENÇÃOSENÇÃOSENÇÃOSENÇÃO DEDEDEDE IMIIMIIMIIMI

Pedido de isenção apresentado Pedido de isenção apresentado Pedido de isenção apresentado Pedido de isenção apresentado 
para além do prazo de 60 dias,para além do prazo de 60 dias,para além do prazo de 60 dias,para além do prazo de 60 dias,

ouououou

afectação a residência própria e afectação a residência própria e afectação a residência própria e afectação a residência própria e 
permanente do sujeito passivo permanente do sujeito passivo permanente do sujeito passivo permanente do sujeito passivo 
ou do agregado familiar após o ou do agregado familiar após o ou do agregado familiar após o ou do agregado familiar após o 
decurso do prazo de 6 meses.decurso do prazo de 6 meses.decurso do prazo de 6 meses.decurso do prazo de 6 meses.

Pedido de isenção apresentado Pedido de isenção apresentado Pedido de isenção apresentado Pedido de isenção apresentado 
para além do prazo de 60 dias,para além do prazo de 60 dias,para além do prazo de 60 dias,para além do prazo de 60 dias,

ouououou

afectação a residência própria e afectação a residência própria e afectação a residência própria e afectação a residência própria e 
permanente do sujeito passivo permanente do sujeito passivo permanente do sujeito passivo permanente do sujeito passivo 
ou do agregado familiar após o ou do agregado familiar após o ou do agregado familiar após o ou do agregado familiar após o 
decurso do prazo de 6 meses.decurso do prazo de 6 meses.decurso do prazo de 6 meses.decurso do prazo de 6 meses.

A isenção A isenção A isenção A isenção iniciainiciainiciainicia----sesesese a a a a 
partir do ano partir do ano partir do ano partir do ano 
imediato, inclusive, imediato, inclusive, imediato, inclusive, imediato, inclusive, 
ao da verificação ao da verificação ao da verificação ao da verificação 
dos pressupostos. dos pressupostos. dos pressupostos. dos pressupostos. 

((((Redacção actual)Redacção actual)Redacção actual)Redacção actual)

A isenção A isenção A isenção A isenção iniciainiciainiciainicia----se se se se a a a a 
partir do ano da partir do ano da partir do ano da partir do ano da 
comunicação.comunicação.comunicação.comunicação.

(Proposta(Proposta(Proposta(Proposta OE/2014)OE/2014)OE/2014)OE/2014)
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Prédios integrados em fundos de investimento
imobiliário abertos ou fechados de subscrição
pública, em fundos de pensões e de poupança-
reforma:

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO, DE PENSÕES E DE 

POUPANÇA-REFORMA

IsençãoIsençãoIsençãoIsenção dededede IMIIMIIMIIMI eeee IMTIMTIMTIMT....

(Redacção actual)(Redacção actual)(Redacção actual)(Redacção actual)

RRRReduçãoeduçãoeduçãoedução paraparaparapara
metademetademetademetade dasdasdasdas taxastaxastaxastaxas dededede
IMIIMIIMIIMI eeee dededede IMTIMTIMTIMT....

(Redacção(Redacção(Redacção(Redacção propostapropostapropostaproposta
OE/OE/OE/OE/2014201420142014))))

RRRReduçãoeduçãoeduçãoedução paraparaparapara
metademetademetademetade dasdasdasdas taxastaxastaxastaxas dededede
IMIIMIIMIIMI eeee dededede IMTIMTIMTIMT....

(Redacção(Redacção(Redacção(Redacção propostapropostapropostaproposta
OE/OE/OE/OE/2014201420142014))))
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FUNDOS E SOCIEDADES DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PARA 
ARRENDAMENTO HABITACIONAL

Prorrogação do regime fiscal até Prorrogação do regime fiscal até Prorrogação do regime fiscal até Prorrogação do regime fiscal até 
31 de Dezembro de 201531 de Dezembro de 201531 de Dezembro de 201531 de Dezembro de 2015.
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REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS EM 
RESULTADO DE ACTOS DE 

CONCENTRAÇÃO OU DE ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO

PropõePropõePropõePropõe----se, para se, para se, para se, para 
efeitos de efeitos de efeitos de efeitos de 

reconhecimento reconhecimento reconhecimento reconhecimento 
do beneficio, que do beneficio, que do beneficio, que do beneficio, que 

se considerem se considerem se considerem se considerem 
como actos de como actos de como actos de como actos de 
concentração:concentração:concentração:concentração:

Fusão de sociedades, empresas públicas ou cooperativas;

Incorporação por uma sociedade do conjunto ou de um ou mais 
ramos de actividade de outra sociedade; e

Cisão de sociedades em que uma sociedade destaque partes do 
seu património ou se dissolva, dividindo o seu património em 2 
ou mais partes que constituam, cada uma delas, pelo menos, 
um ramo de actividade.
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PropõePropõePropõePropõe----se, para se, para se, para se, para 
efeitos de efeitos de efeitos de efeitos de 

reconhecimento reconhecimento reconhecimento reconhecimento 
do beneficio, que do beneficio, que do beneficio, que do beneficio, que 

se considere se considere se considere se considere 
como ramo de como ramo de como ramo de como ramo de 

actividade: actividade: actividade: actividade: 

uma unidade económica autónoma, ou seja, uma unidade económica autónoma, ou seja, uma unidade económica autónoma, ou seja, uma unidade económica autónoma, ou seja, 
um um um um conjunto capaz de funcionar pelos seus conjunto capaz de funcionar pelos seus conjunto capaz de funcionar pelos seus conjunto capaz de funcionar pelos seus 
próprios meios.próprios meios.próprios meios.próprios meios.

REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS EM 
RESULTADO DE ACTOS DE 

CONCENTRAÇÃO OU DE ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO
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Prazo para apresentação do pedido de 
reembolso dos impostos, emolumentos e outros 
encargos legais suportados: 

� Prazo de 1 ano, a contar da data de apresentação a registo

dos actos de concentração ou cooperação ou, não havendo

lugar a registo, da data da produção dos respectivos efeitos

jurídicos (Redacção actual);

� Prazo de 3 meses, a contar da data da notificação do referido

despacho (Redacção proposta OE/2014).
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REGIME DE INCENTIVOS FISCAIS AO INVESTIMENTO

EM FAVOR DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

Dedução à colecta do IRC até 10% dos lucros retidos
que sejam reinvestidos em activos elegíveis.

BENEFÍCIO AO REINVESTIMENTO 
DE LUCROS E RESERVAS
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DEDUÇÃO POR LUCROS RETIDOS E REINVESTIDOS:

PRAZO PARA O PRAZO PARA O PRAZO PARA O PRAZO PARA O 
REINVESTIMENTO:REINVESTIMENTO:REINVESTIMENTO:REINVESTIMENTO:

2 anos a contar do final
do período de
tributação a que
correspondam os
lucros retidos.

LIMITES:LIMITES:LIMITES:LIMITES:

� € 5.000.000,00, por
período de tributação
e sujeito passivo;

� até à concorrência de
25% da colecta de
IRC.

� Não cumulável com outros benefícios fiscais ao investimento.
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO SUBJECTIVA

Sujeitos passivos de 
IRC residentes em 
território português e,

Sujeitos passivos não 
residentes com 
estabelecimento 
estável em território 
português .

Exerçam,  a titulo 
principal, uma 
actividade de 
natureza comercial, 
industrial ou agrícola. 

� Qualifiquem como PME ;

� Disponham de 
contabilidade organizada;

� Lucro tributável não seja 
determinado por métodos 
indirectos; e

� Situação fiscal e 
contributiva regularizada.
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ACTIVOS ELEGÍVEIS:

NoçãoNoçãoNoçãoNoção: 
Activos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo.

ExcepçõesExcepçõesExcepçõesExcepções:
� Terrenos;

� Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer

edifícios;

� Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio e

aeronaves de turismo;

� Artigos de conforto ou decoração;

� Activos afectos a actividades no âmbito de acordos de concessão ou

de parceria público–privada celebrados com entidades do sector

público.
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A dedução A dedução A dedução A dedução 
é efectuada: é efectuada: é efectuada: é efectuada: 

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO

DE GRUPOS DE SOCIEDADES

Ao montante apurado com base na
matéria colectável do grupo;

Até à concorrência de 25% da
colecta de IRC.

LIMITELIMITELIMITELIMITE:::: a dedução não pode ultrapassar 25% da colecta que seria

apurada pela sociedade que realizou as despesas elegíveis.

LIMITELIMITELIMITELIMITE:::: a dedução não pode ultrapassar 25% da colecta que seria

apurada pela sociedade que realizou as despesas elegíveis.
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OBRIGAÇÕES

� Constituição de reserva especial por lucros retidos e
reinvestidos;

� Contabilidade deve evidenciar o imposto que deixe de
ser pago em resultado da dedução;

� Processo de documentação fiscal deve integrar
documento que identifique:

� O montante dos lucros retidos e reinvestidos;
� As despesas de investimento em activos elegíveis;
� O respectivo montante e,
� Outros elementos considerados relevantes.
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NNNNORMASORMASORMASORMAS

SSSSANCIONATÓRIASANCIONATÓRIASANCIONATÓRIASANCIONATÓRIAS

Não concretização da totalidade do investimento até ao termo do prazo de 2 
anos; 

Não exercício de opção de compra no prazo de 5 anos de activos adquiridos 
em regime de locação financeira;

Não detenção dos activos por um período mínimo de 5 anos;

Incumprimento da obrigação de reinvestimento do valor de realização dos 
activos transmitidos antes do termo período mínimo de 5 anos;

Não exercício de opção de compra no prazo de 5 anos de activos adquiridos 
em regime de locação financeira;

Não detenção dos activos por um período mínimo de 5 anos;

Incumprimento da obrigação de reinvestimento do valor de realização dos 
activos transmitidos antes do termo período mínimo de 5 anos;

Não constituição da reserva especial; 

Incumprimento da obrigação de não utilização da reserva especial para 
distribuição aos sócios antes do termo do prazo legal.
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� Do regime das SGPS.

� Do regime das SCR e dos ICR:  

Relativo à não concorrência para a formação do lucro tributável destas sociedades das mais-valias e das 
menos-valias realizadas de partes de capital de que sejam titulares, quando detidas por período não 
inferior a um ano.

� Do regime dos benefícios fiscais ao investimento de natureza contratual:

Relativos aos projectos de investimento directo efectuados por empresas portuguesas no estrangeiro, 
de montante igual ou superior a € 250 000, de aplicações relevantes, que demonstrem interesse 
estratégico para a internacionalização da economia portuguesa.

� Do regime de eliminação da dupla tributação económica dos lucros
distribuídos por sociedades residentes nos países africanos de língua
oficial portuguesa e na República Democrática de Timor-Leste.

REVOGAÇÕES NO EBF
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CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO

Os benefícios 
fiscais ao 

investimento de 
natureza 

contratual, 
previstos no artigo 

41.º do EBF. 

Regime fiscal de 
apoio ao 

investimento 
(RFAI).

Sistema de 
incentivos fiscais 
em investigação e 
desenvolvimento 

empresarial II 
(SIFIDE II).
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Prorrogação da vigência:

• 2013 a 2020.

Despesas não elegíveis:

• Despesas incorridas no
âmbito de projectos realizados
por conta de terceiros,
nomeadamente através de
contratos e prestação de
serviços de I&D.

SIFIDE II
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Despesas elegíveis:

• Dedução em 120% do seu 
quantitativo, das despesas 
com pessoal com habilitações 
do nível 8 do QNQ;

• Revogação do limite de 90 % 
de dedução das despesas 
com pessoal com habilitações 
literárias mínimas do nível 4 
do QNQ.

Âmbito da dedução:

• As despesas que, por 
insuficiência de colecta, não 
possam ser deduzidas no 
exercício em que foram 
realizadas podem ser 
deduzidas até ao oitavo 
exercício imediato;

• Revogação do acréscimo em 
20 pontos percentuais da 
taxa incremental para as 
despesas relativas à 
contratação de doutorados.

Obrigações acessórias

• Auditoria tecnológica no 
final da vigência dos 
projectos.

SIFIDE II
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INCENTIVOS FISCAIS AO 
FINANCIAMENTOS –

CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS

Propõe-se que fique isenta de imposto do selo a constituição

em 2014 de garantias a favor do Estado ou das instituições de

segurança social, no âmbito do pagamento em prestações de

dívidas tributárias e de regularização de dívidas fiscais e à

segurança social.
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EMPRÉSTIMOS EXTERNOS

Propõe-se a prorrogação da actual isenção de IRS ou de IRC

aplicável aos juros de capitais provenientes do estrangeiro

representativos de contratos de empréstimo

Schuldscheindarlehen celebrados pelo IGCP, E.P.E.

desde que

o credor seja não residente sem estabelecimento estável em

território português.
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DÍVIDA EMITIDA POR ENTIDADES 
NÃO RESIDENTES

Prevê-se a prorrogação da isenção de IRS e de IRC, dos

rendimentos dos valores mobiliários representativos de dívida

pública e não pública emitida por entidades não residentes,

quando pagos pelo Estado Português enquanto garante de

obrigações assumidas por sociedades das quais é accionista em

conjunto com outros Estados-membros da UE.
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OPERAÇÕES DE REPORTE COM 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO 

RESIDENTES 

Propõe-se a prorrogação da isenção de IRC sobre os

ganhos obtidos por instituições financeiras não residentes

na realização de operações de reporte de valores

mobiliários efectuadas com instituições de crédito

residentes.
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AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA 
REVISÃO DO REGIME FISCAL DOS 
ORGANISMOS DE INVESTIMENTO 

COLECTIVO

� Rever o regime de tributação na esfera dos organismos de investimento
colectivo;

� Rever o regime de tributação na esfera dos investidores residentes e não
residentes;

� Estabelecer um regime transitório que possibilite a transição de fundos de
investimento para sociedades de investimento;

� Definir normas anti abuso e mecanismos de controlo;

� Adaptar o regime fiscal de outros organismos de investimento colectivo.
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS PARA 
REVISÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO NA 

ESFERA DOS ORGANISMOS DE 
INVESTIMENTO COLECTIVO

� Regime fiscal neutro, passando a tributação para a esfera dos investidores a
uma taxa única;

� Imposição de uma distribuição anual mínima, entre 70% a 90% dos
resultados; e

� Criação de uma verba no âmbito da Tabela Geral do Imposto do Selo,
correspondente a uma percentagem fixa, entre os 0,01% e os 0,2%, sobre o
valor líquido dos activos.
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS PARA 
APROVAÇÃO DE UM SORTEIO PARA AS 

FACTURAS  EMITIDAS E COMUNICADAS À AT:

� Atribuição de um prémio às pessoas singulares com um 
número de identificação fiscal associado a uma factura 
comunicada à AT.

Visa o combate à fraude e evasão fiscal.
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IMPOSTOS ESPECIAIS 
DE CONSUMO

Parte Geral:

• A Proposta de Orçamento de Estado para 2014 prevê que os destinatários
registados fiquem obrigados a ter o registo dos produtos recebidos em regime de
suspensão de imposto e dos produtos introduzidos no consumo;
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IMPOSTO SOBRE ÁLCOOL E 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

Cervejas:

• propõe-se a actualização das taxas aplicáveis à cerveja em 1%;

Produtos Intermédios:
• propõe-se o agravamento das taxas aplicáveis aos produtos intermédios em 5%,

passando a taxa dos actuais € 65,41/hl para € 68,68/hl;

Bebidas Espirituosas:
• propõe-se o agravamento em 5% da taxa aplicável às bebidas espirituosas,

passando a taxa dos actuais € 1.192,11/hl para € 1.251,72/hl;
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IMPOSTO SOBRE ÁLCOOL E 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

Álcool etílico totalmente desnaturado:
• propõe-se, na sequência de publicação de legislação comunitária, que este

produto apenas poderá beneficiar de isenção de imposto, quando utilizados os
processos desnaturantes definidos naquela legislação;

Pequenas Destilarias:
• propõe-se que as pequenas destilarias passem a estar obrigadas a apresentar

uma memória descritiva das instalações;
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Cigarros:

• propõe-se o agravamento do elemento específico em 10%, ou seja, de
€ 79,39 / 1000 cigarros para € 87,33 / 1000 cigarros e a redução do elemento ad
valorem de 20% para 17%;

Charutos e Cigarrilhas:

• a taxa que incide sobre os charutos e cigarrilhas passará de 20% para 25%;

IMPOSTO SOBRE O TABACO
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Tabaco de Corte Fino para cigarros de enrolar e 
restantes tabacos de fumar:

• propõe-se o agravamento do elemento específico dos actuais € 0,065/g para €
0,075/g, mantendo-se a taxa ad valorem em 20%;

• propõe-se, ainda, que o imposto mínimo passe dos actuais € 0,09/g para
€ 0,12/g;

Tabaco para Cachimbo de Água:
• propõe-se a autonomização do tabaco para cachimbo de água, evitando que estes

sejam incluídos na categoria dos restantes tabacos de fumar, estabelecendo para
estes uma taxa ad valorem de 50%;

IMPOSTO SOBRE O TABACO
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IMPOSTO SOBRE O TABACO

Folhas de Tabaco:
• prevê-se a inclusão das folhas de tabaco destinadas à venda ao público no conceito

de tabacos de fumar;

Tabaco Manufacturado:
• propõe-se que a introdução no consumo de tabaco manufacturado com excepção

dos charutos e tabaco para cachimbo de água, passe a estar sujeita às mesmas
regras de condicionamento anteriormente apenas aplicáveis aos cigarros;

• propõe-se, ainda, que os entrepostos fiscais de produção de tabacos
manufacturados situados nas Regiões Autónomas fiquem sujeitos a uma
fiscalização física permanente por parte da estância aduaneira competente;
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Aquicultura:
• propõe-se que os produtos petrolíferos e energéticos utilizados na aquicultura

beneficiem da isenção de imposto e que os equipamentos utilizados nesta
actividade possam consumir gasóleo colorido e marcado;

Fuelóleo:

• esclarece-se na Proposta de Orçamento de Estado que o fuelóleo destinado    

a sofrer transformação química tenha como unidade tributável 1000 kg;

IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS 
PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS
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Aditivos:
• propõe-se que os aditivos classificados com o Código NC 3811 90 00 passem a ter

como unidade tributável, a unidade tributável dos produtos petrolíferos e
energéticos nos quais se destinem a ser incorporados;

Fundo Florestal Permanente:
• propõe-se a manutenção do adicional de € 0,005 por litro para a gasolina e de €

0,0025 por litro para o gasóleo rodoviário e para o gasóleo colorido e marcado;

IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS 
PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS
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IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS 
PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS

Contribuição de Serviço Rodoviário:

• propõe-se, ainda, a actualização da taxa da Contribuição de Serviço Rodoviário em
1,1% no caso do gasóleo, ou seja, de € 66,32/1000l para
€ 67/1000l e em 2,1% no caso do gasóleo rodoviário, de € 89,12 para
€ 91/1000l;

• passa a abranger o GPL Auto, fixando-se a sua taxa em € 53/1000l.
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A TRIBUTAÇÃO DO AUTOMÓVEL 

IMPOSTO SOBRE VEICULOS  IMPOSTO SOBRE VEICULOS  IMPOSTO SOBRE VEICULOS  IMPOSTO SOBRE VEICULOS  ---- ISVISVISVISV

● Novidade maior:  não haver novidades (as taxas não são actualizadas; a estrutura das taxas 
mantém-se)

● Revogação da norma de direito transitório (artigo 10.º)  da Lei n.º 22-A/2007

- Veículos da tabela B: base tributável constituída pela cilindrada e pela emissão de 
partículas 

- A base tributável das autocaravanas, motociclos, triciclos e quadriciclos  é a 
cilindrada

● Emissão de partículas: agravamento de  € 500/250 passa de 0,003 g/km para 0,002 g/km 

● Operadores Registados/Reconhecidos (detenção em suspensão do ISV passa de 2 para 3 anos)

● Isenção  IPSS:  veículo novo ou usado (só podia ser novo), adquirido a  título oneroso ou gratuito                                                   

● Uso profissional: desburocratizado quando o utilizador tiver residência habitual noutro E.M. 
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IMPOSTO SOBRE VEICULOS  IMPOSTO SOBRE VEICULOS  IMPOSTO SOBRE VEICULOS  IMPOSTO SOBRE VEICULOS  ---- ISVISVISVISV

Actualização das taxas  em 1%

● Simplificação do processo de obtenção da isenção do imposto  e melhoria da 
redacção da norma

● Acto de liquidação  do IUC (por norma há autoliquidação) considera-se praticado  
pelo Serviço de Finanças da área de residência do SP. 

● Criação de um “adicional ao IUC” 

- que  incide apenas  sobre a cilindrada dos veículos a gasóleo das Categorias A e B

- em que nas isenções, na liquidação e na cobrança se aplicam as regras do IUC

- taxas propostas apontam para receita de cerca de 15%  da correspondente 
receita do IUC

- a receita  do “adicional” reverte na sua totalidade para a Administração Central    

A TRIBUTAÇÃO DO AUTOMÓVEL 
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CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE 
PROCESSO TRIBUTÁRIO 

Inalterado
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Lei Geral Tributária
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA

CaducidadeCaducidadeCaducidadeCaducidade
Prazo equivalente ao de exercício do direito à dedução ou de
utilização de crédito de imposto
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA

Informação VinculativaInformação VinculativaInformação VinculativaInformação Vinculativa
Legitimidade activa conferida a sujeito passivo vinculado ao
cumprimento da prestação tributária

Possibilidade de “recurso contencioso” autónomo
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA

Informações GenéricasInformações GenéricasInformações GenéricasInformações Genéricas
Revistas de acordo com a jurisprudência dos Tribunal superiores

Declarações dos ContribuintesDeclarações dos ContribuintesDeclarações dos ContribuintesDeclarações dos Contribuintes
Presunção de veracidade conformada pelos “demais requisitos de
que depende a dedutibilidade dos gastos”
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA

“Lista Negra”“Lista Negra”“Lista Negra”“Lista Negra”
Especifica-se os critérios a que deve obedecer a classificação de
“território ou região com regime fiscal claramente mais favorável”:

• Não disponha de imposto de natureza equivalente ao IRC;

• A Taxa aplicável seja inferior a 60% da taxa de imposto prevista
no artigo 87.º, do CIRC;

• Redução substancial de tributação resultante de benefícios ou
créditos fiscais mais favoráveis do que os estabelecidos na
legislação nacional.
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA

Simulação de negócios jurídicosSimulação de negócios jurídicosSimulação de negócios jurídicosSimulação de negócios jurídicos
Prevê-se a revogação da necessidade de anulação judicial de
negócio jurídico real, constante de documento autêntico
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Regime Geral das 
Infracções Tributárias

Francisco de Carvalho Furtado (Associado Sénior)
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REGIME GERAL DAS 
INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

Dispensa de penaDispensa de penaDispensa de penaDispensa de pena
Apenas possível para crimes puníveis com pena de prisão igual ou
inferior a 2 anos



www.rffadvogados.pt115

REGIME GERAL DAS 
INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

Fraude contra a Segurança SocialFraude contra a Segurança SocialFraude contra a Segurança SocialFraude contra a Segurança Social
Descriminalização das condutas de que decorra vantagem ilícita
igual ou inferior a € 7.500,00
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REGIME GERAL DAS 
INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

ContraContraContraContra----ordenações aduaneirasordenações aduaneirasordenações aduaneirasordenações aduaneiras
É aplicável a coima prevista para o tipo contra-ordenacional de
descaminho à violação do regime legal dos destinos aduaneiros

Aplicação do tipo-contra-ordenacional de “introdução irregular no
consumo” a quem expedir ou exportar veículos tributáveis, sem
cumprimento das obrigações legais
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REGIME GERAL DAS 
INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

ContraContraContraContra----ordenações fiscaisordenações fiscaisordenações fiscaisordenações fiscais
Prevê-se a aplicação de coima de € 500,00 a € 22.500,00 à falta
ou atraso de entrega de declarações relativas à composição do
“grupo”, para efeitos de RETGS
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Segurança Social 
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Conceito de Regularidade das Prestações

Concessão das prestações ter lugar com uma frequência igual ou 
inferior a cinco anos 

(actualmente verifica-se a regularidade de uma prestação 
independentemente da frequência da sua concessão)

ÂMBITO DE SUJEIÇÃO



www.rffadvogados.pt
121

Base de Incidência Contributiva

Prevê-se que a base de incidência contributiva dos membros dos 
órgãos estatutários deixe de ter um limite máximo. 

(actualmente existe um limite máximo, que corresponde a doze 
vezes o IAS, ou seja, € 5.030,64)

MEMBROS DE 
ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
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Base de Incidência Contributiva

Propõe-se, ainda, que o limite mínimo da base de incidência 
contributiva não se aplique sempre que o membro de órgão 

estatutário tenha outra actividade remunerada ou seja 
pensionista, desde que o valor da base de incidência para a 

outra actividade ou de pensão seja igual ou superior ao valor do 
IAS (€ 419,22).

MEMBROS DE 
ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
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Rendimento Relevante

Prevê-se que passe a existir a possibilidade de o trabalhador optar 
entre um dos dois escalões de base de incidência 

imediatamente inferiores ao que foi fixado na notificação da 
Segurança Social 

(actualmente o trabalhador é oficiosamente enquadrado no 
escalão imediatamente anterior) 

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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Rendimento Relevante

Rendimento relevante seja igual ou inferior a € 5.030,64, a base 
contributiva passa a ser fixada, oficiosamente, em € 209,61 

(actualmente esta fixação é efectuada a requerimento do 
trabalhador e só é aplicável aos trabalhadores em início ou no 

reinício de actividade e tem a duração máxima de três anos 
civis seguidos ou interpolados por trabalhador) 

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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União de Facto

Equiparação das pessoas que vivem em união de facto com 
trabalhadores independentes e que com estes exerçam 

efectiva actividade profissional com carácter de regularidade e 
de permanência às pessoas  casadas 

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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ISENÇÃO

Trabalhadores independentes que tenham auferido um 
rendimento anual igual ou inferior a € 2.515,32

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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ISENÇÃO

UNIDADES DE MICRO PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE

Titulares de rendimentos do trabalho independente resultantes 
exclusivamente da produção de electricidade por intermédio de 
unidades de micro produção, sempre que tais rendimentos se 

encontrem também isentos de IRS nos termos legalmente 
previstos 

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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ENTIDADES CONTRATANTES

Qualidade de entidade contratante 

(entidade a quem são prestados 80% dos serviços por parte de 
um trabalhador independente e que estão obrigadas a 

contribuir em relação a esse trabalhador) 

Trabalhadores independentes que se encontrem sujeitos ao 
cumprimento da obrigação de contribuir e que tenham um 

rendimento anual obtido com prestação de serviços igual ou 
superior a € 2.515,32

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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PRODUTORES OU COMERCIANTES

Trabalhadores independentes que sejam exclusivamente 
produtores ou comerciantes 

A obrigação contributiva passa a compreender a entrega da 
declaração anual dos valores correspondentes à actividade 

exercida 

(actualmente a obrigação contributiva compreende, apenas, o 
pagamento das contribuições)

TRABALHADORES 
INDEPENDENTES
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Rendimentos de Trabalhadores do Estado de 
valor superior a € 600

• Taxa progressiva de 2,5 % a 12% sobre o valor total das 
remunerações superiores a € 600 e inferiores a € 2.000;

2,5% + [(12%-2,5%) x [valor da remuneração - € 600]]

€ 2.000- € 600

• 12% sobre o valor de € 2.000 acrescido de 16 % sobre o valor 
da remuneração total que exceda os € 2.000 e até € 4.165;

REDUÇÃO REMUNERATÓRIA
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Pagamento efectuado mensalmente por duodécimos

SUBSÍDIO DE NATAL
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Propõe-se a suspensão da Actualização de valores

PENSÕES E OUTRAS 
PRESTAÇÕES SOCIAIS
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Caixa Geral de Aposentações 

Idade de reforma dos trabalhadores do Estado = 66 anos 
(actualmente 65 anos)

(referência constante do relatório)

PENSÕES E OUTRAS 
PRESTAÇÕES SOCIAIS
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Beneficiários que completem 70 anos

Beneficiários que completem 70 anos, mas que não preencham o 
prazo de garantia que lhes dê acesso a uma pensão, podem 

requerer o reembolso das quotizações a partir do dia em que 
completem os 70 anos de idade, sem qualquer prazo para o 

efeito 

(actualmente dispõem do prazo de 1 ano para requererem o 
reembolso)

REEMBOLSO DE QUOTIZAÇÕES
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Subsídio de doença 

5% 

Subsídio de desemprego 

6%

CONTRIBUIÇÃO SOBRE 
PRESTAÇÕES DE DOENÇA E DE 

DESEMPREGO
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Nova Formula de Cálculo

PENSÕES DE SOBREVIVÊNCIA

Valor mensal global das pensões Valor mensal global das pensões Valor mensal global das pensões Valor mensal global das pensões 
recebidasrecebidasrecebidasrecebidas

Taxa de formação da pensãoTaxa de formação da pensãoTaxa de formação da pensãoTaxa de formação da pensão

A
(Regime da Caixa Geral de Aposentações – 50%)

B
(Regime da Segurança Social – 60%))

De De De De €€€€ 2.000 até 2.000 até 2.000 até 2.000 até €€€€ 2.2502.2502.2502.250 44% 53%

De De De De €€€€ 2.250,01 até 2.250,01 até 2.250,01 até 2.250,01 até €€€€ 2.5002.5002.5002.500 43% 51%

De De De De €€€€ 2.500,01 até 2.500,01 até 2.500,01 até 2.500,01 até €€€€ 2.7502.7502.7502.750 40% 48%

De De De De €€€€ 2.750,01 até 2.750,01 até 2.750,01 até 2.750,01 até €€€€ 3.0003.0003.0003.000 38% 45%

De De De De €€€€ 3.001,01 até 3.001,01 até 3.001,01 até 3.001,01 até €€€€ 4.0004.0004.0004.000 34% 41%

Mais de Mais de Mais de Mais de €€€€ 4.0004.0004.0004.000 33% 39%
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Nova Formula de Cálculo

Pensão de Velhice = € 1.500

Pensão de Sobrevivência = € 900

Total = € 2.400

Valor da Nova Pensão de Sobrevivência = € 774 (CGA) ou € 765 
(Segurança Social)

Total = € 2.274 (CGA) ou € 2.265 (Segurança Social)

PENSÕES DE SOBREVIVÊNCIA
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Pensões de valor superior a € 1.350 

Pensões entre € 1.350 e € 1.800 

3,5%

Pensões entre € 1.800 e € 3.750 

(3,5% até € 1.800 e 16% sobre o remanescente)

Pensões de valor superior a € 3.750 

(10% até € 5.030,64 e 15% sobre o remanescente que não exceda €
7.545,96 e de 40% sobre o remanescente que exceda € 7.545,96)

CONTRIBUIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 

SOLIDARIEDADE
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Cumulação com a redução das Pensões

A Contribuição Extraordinária de Solidariedade será, apenas, 
acumulável com a redução das pensões da Caixa Geral de 

Aposentações na parte em que o valor daquela exceda o desta

CONTRIBUIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 

SOLIDARIEDADE
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Obrigatoriedade

• Entidades empregadoras (com excepção das pessoas
singulares sem actividade empresarial)

• Entidades contratantes (entidades a quem são prestados pelo
menos 80% dos serviços por parte de um trabalhador
independente)

• Trabalhadores independentes que se encontrem sujeitos ao
cumprimento da obrigação contributiva e quando a base de
incidência seja igual ou superior ao 3.º escalão (€ 838,44)

CAIXA POSTAL ELECTRÓNICA
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Outras Propostas 

Nuno Jorge Barata (Associado)
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CONTRIBUIÇÃO PARA O 
AUDIOVISUAL

− taxa aumenta de € 2,25 para € 2,65
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR 
BANCÁRIO

− Prorrogação do regime (OE 2011)

− Base de cálculo mantém-se mas taxa aumenta: 
• passivo apurado e aprovado deduzido dos fundos próprios de 

base (Tier1) e complementares (Tier2) e dos depósitos 
abrangidos pelo Fundo de Garantia de depósitos  - taxa máxima 
aumenta para 0,07%;

• valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do 
balanço apurado pelos sujeitos passivos - taxa máxima aumenta 
para 0,0003%;
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR 
ENERGÉTICO

− pessoas singulares ou colectivas que actuem no sector energético 
nacional que, em 1 de Janeiro de 2014, tenham domicílio fiscal, ou 
sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em território 
português

− incide sobre o activo fixo tangível e intangível, do sujeito passivo, 
reconhecidos na abertura de contas a 1 de Janeiro de 2014, ou no 
primeiro dia de exercício fiscal
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR 
ENERGÉTICO (CONT.)

- não é repercutível, directa ou indirectamente, nas tarifas.

- não é considerada, para efeitos de determinação do respectivo 
custo de capital. 

- não é considerada gasto dedutível para efeitos de IRC.
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR 
ENERGÉTICO (CONT.)

- Taxas: 0,85% (regra) e 0,425% (centrais 
termoeléctricas de ciclo combinado, com utilização 
anual de potência instalada ≥ 2000h e ≤ 3500h).

- Liquidação mediante a entrega, por via electrónica, de 
declaração de modelo oficial, pelos respectivos sujeitos 
passivos, até 31 de Outubro de 2014 e paga até ao 
último dia deste prazo. 
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TAXAS MODERADORAS

− Não há actualização automática nas seguintes consultas em 
cuidados primários:

• Consultas médicas que não a de especialidade;

• Consultas de enfermagem e de outros profissionais de saúde;

• Consultas ao domicílio; e,

• Consultas médicas sem a presença do utente
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Q. 1 - VARIAÇÕES DAS DESPESAS 
(2011/2014 OE) 

 
 
 

Despesa Total        - 5,8     

   

 

 

      Despesa Corrente      - 2,5 

 

     Pessoal        - 3,6 

 

     Prest. Sociais      + 0,7 

 

     Outras Correntes (s/juros)  + 0,3 

 

     Juros         + 0,4 

 

 

      Despesas de Capital     - 3,3 
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Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola
Câmara de Comércio Italiana 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira 
Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Moçambique


