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IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Janeiro Setembro

Impostos directosImpostos directosImpostos directosImpostos directos 14.11314.11314.11314.113 16.62516.62516.62516.625 17.141 17.141 17.141 17.141 17.34017.34017.34017.340 18.19818.19818.19818.198

- IRS 9.358 12.066 12.436 12.741 13.168

- IRC 4.755 4.559 4.524 4.431 4.690

- Outros 50 10 180 167 340

Impostos indirectosImpostos indirectosImpostos indirectosImpostos indirectos 20.99520.99520.99520.995 19.31119.31119.31119.311 18.67918.67918.67918.679 19.64119.64119.64119.641 20.82520.82520.82520.825

- ISP 2.276 2.173 2.082 2.120 2.310

- IVA 14.761 13.307 12.915 13.889 14.490

- ISV 743 380 353 460 559

- IT 1.386 1.386 1.430 1.399 1.505

- IABA 190 172 181 179 201

- IS 1.400 1.649 1.372 1.278 1.388

- IUC 178 198 298 261 314

TOTALTOTALTOTALTOTAL 35.15935.15935.15935.159 35.94735.94735.94735.947 35.82035.82035.82035.820 36.98136.98136.98136.981 39.02339.02339.02339.023
Fonte: Ministério das Finanças

Milhões de euros
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Henrique Medina Carreira

(Economista e Advogado; Ex-Ministro das 
Finanças)
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2014: Propostas2014: Propostas Fiscais

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

DAS PESSOAS SINGULARES

Mónica Respício Gonçalves 
(Associada Sénior)
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SOBRETAXA

ManutençãoManutençãoManutençãoManutenção dadadada sobretaxasobretaxasobretaxasobretaxa paraparaparapara 2015201520152015 ((((3333,,,,5555%%%%))))::::

• 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
(€ 7.070,00)
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SOBRETAXA (CONT.)

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução dededede umumumum “crédito“crédito“crédito“crédito fiscal”fiscal”fiscal”fiscal”:

• Que acresce à dedução à colecta da sobretaxa já
aplicável em 2014 (2,5% do valor da retribuição
mínima mensal garantida, por cada dependente ou
afilhado civil que não seja sujeito passivo de IRS)

• O crédito corresponde à percentagem positiva da
colecta da sobretaxa (após a dedução referida)

• A determinar em função da capacidade do Estado em
angariar receita (IRS e IVA) acima dos objectivos
estabelecidos no OE para 2015
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SOBRETAXA (CONT.)

• O crédito fiscal apenas será apurado na liquidação
anual de IRS a efectuar em 2016, após a entrega das
declarações Modelo 3 relativas a 2015

• A AT divulgará, periodicamente, a evolução da receita
em sede de IRS e IVA relativamente a 2015
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PROPOSTAS DA REFORMA DO IRS
MedidasMedidasMedidasMedidas tendentestendentestendentestendentes àààà concretizaçãoconcretizaçãoconcretizaçãoconcretização dodododo 1111....ºººº pilarpilarpilarpilar (protecção(protecção(protecção(protecção dadadada família)família)família)família)::::

• QuocienteQuocienteQuocienteQuociente familiarfamiliarfamiliarfamiliar: cada dependente ou ascendente a cargo passa a
ser considerado no IRS do agregado familiar, com um ponderador de
0,3 em 2015 (0,4 em 2016 e 0,5 em 2017), com benefício até € 2.000

• Reformulação do regimeregimeregimeregime dededede deduçõesdeduçõesdeduçõesdeduções àààà colectacolectacolectacolecta, passando a abranger
todas as despesas familiares, com base no sistema e-factura

• Aumento da percentagem da deduçãodeduçãodeduçãodedução dasdasdasdas despesasdespesasdespesasdespesas dededede saúdesaúdesaúdesaúde para
15%

• Reforço das deduçõesdeduçõesdeduçõesdeduções dosdosdosdos filhosfilhosfilhosfilhos (para € 325) eeee ascendenascendenascendenascendentes
(€ 300)

• Alargamento do regime dos valesvalesvalesvales sociaissociaissociaissociais dededede educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação aos jovens até
aos 25 anos

• Abatimento das despesasdespesasdespesasdespesas comcomcomcom educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação de dependentes e despesasdespesasdespesasdespesas
dededede formaçãoformaçãoformaçãoformação dos sujeitos passivos

• Opção pela tributaçãotributaçãotributaçãotributação separadaseparadaseparadaseparada do casal

• CláusulaCláusulaCláusulaCláusula dededede tratamentotratamentotratamentotratamento maismaismaismais favorávelfavorávelfavorávelfavorável dodododo contribuintecontribuintecontribuintecontribuinte
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PROPOSTAS DA
REFORMA DO IRS

MedidasMedidasMedidasMedidas tendentestendentestendentestendentes àààà concretizaçãoconcretizaçãoconcretizaçãoconcretização dodododo 2222....ºººº pilarpilarpilarpilar
(promoção(promoção(promoção(promoção dadadada mobilidademobilidademobilidademobilidade socialsocialsocialsocial eeee geográfica)geográfica)geográfica)geográfica)::::

• Criação de um regimeregimeregimeregime favorávelfavorávelfavorávelfavorável paraparaparapara osososos trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores porporporpor contacontacontaconta dededede outremoutremoutremoutrem
quequequeque optemoptemoptemoptem porporporpor iniciariniciariniciariniciar umaumaumauma actividadeactividadeactividadeactividade económicaeconómicaeconómicaeconómica porporporpor contacontacontaconta própriaprópriaprópriaprópria, com
redução em 50% (1.º ano) e em 25% (2.º ano) o IRS devido

• Criação de regimeregimeregimeregime dededede apoioapoioapoioapoio àààà mobilidademobilidademobilidademobilidade geográficageográficageográficageográfica dosdosdosdos trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores emememem
territórioterritórioterritórioterritório nacionalnacionalnacionalnacional

• Criação de um regimeregimeregimeregime especialespecialespecialespecial dededede tributaçãotributaçãotributaçãotributação paraparaparapara expatriadosexpatriadosexpatriadosexpatriados
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PROPOSTAS DA
REFORMA DO IRS

MedidasMedidasMedidasMedidas tendentestendentestendentestendentes àààà concretizaçãoconcretizaçãoconcretizaçãoconcretização dodododo 3333....ºººº pilarpilarpilarpilar
(simplificação(simplificação(simplificação(simplificação dodododo imposto)imposto)imposto)imposto)::::

• AlargamentoAlargamentoAlargamentoAlargamento dodododo âmbitoâmbitoâmbitoâmbito dadadada dispensadispensadispensadispensa dadadada obrigaçãoobrigaçãoobrigaçãoobrigação dededede entregaentregaentregaentrega dadadada
declaraçãodeclaraçãodeclaraçãodeclaração dededede rendimentosrendimentosrendimentosrendimentos

• AumentoAumentoAumentoAumento dodododo mínimomínimomínimomínimo dededede existênciaexistênciaexistênciaexistência para € 8.500,00

• EliminaçãoEliminaçãoEliminaçãoEliminação dededede diversasdiversasdiversasdiversas obrigaçõesobrigaçõesobrigaçõesobrigações declarativasdeclarativasdeclarativasdeclarativas
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2014: Propostas2014: Propostas Fiscais

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

DAS PESSOAS COLECTIVAS

Miguel Archer
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REDUÇÃO DA TAXA DO IRC

• É proposta a redução da taxa nominal 
do IRC para 21%

Evolução da taxa nominal segundo a Reforma do IRCEvolução da taxa nominal segundo a Reforma do IRCEvolução da taxa nominal segundo a Reforma do IRCEvolução da taxa nominal segundo a Reforma do IRC
Proposta OE2015 Previsão da Lei 2/2014

2013 2014 2015201520152015 2016
25% 23% 21%21%21%21% 17% - 19%
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REDUÇÃO DA TAXA DO IRC

• Impacto sobre a determinação do conceito de 
entidade submetida a um regime claramente mais 
favorável

• Conceito aplicável ao:
• Regime de imputação de rendimentos de entidades não 

residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado;

• Regime de participation exemption (a contrario).

Limites para sujeição a IRCLimites para sujeição a IRCLimites para sujeição a IRCLimites para sujeição a IRC
AnoAnoAnoAno 2014 2015201520152015

Taxa IRCTaxa IRCTaxa IRCTaxa IRC 23% 21%21%21%21%
60% x Taxa IRC60% x Taxa IRC60% x Taxa IRC60% x Taxa IRC 13,80% 12,60%12,60%12,60%12,60%



www.rffadvogados.pt15

• As formas de reembolso do IRC a efectuar pela AT
podem passar a seguir condições distintas das
previstas no Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de
Dezembro (que regulamenta a cobrança e as formas
de reembolso do IRS e do IRC), desde que seja
concedida autorização por despacho do membro do
Governo responsável pela área das finanças.

OUTRAS ALTERAÇÕES
RELEVANTES
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BENEFÍCIOS FISCAIS

Miguel Afonso Archer

(Associado)



www.rffadvogados.pt17

REDUÇÃO DA DESPESA FISCAL

DO ESTADO 2012-2015
(milhões de euros)
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PRÉDIOS DE REDUZIDO VALOR PATRIMONIAL DE

SUJEITOS PASSIVOS DE BAIXOS RENDIMENTOS

PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS – ISENÇÃO DE IMI 

Rendimento ≤≤≤≤ 2,3  x 
valor anual do IAS
(Redacção proposta)(Redacção proposta)(Redacção proposta)(Redacção proposta)

Isenção de IMIIsenção de IMIIsenção de IMIIsenção de IMI

Valor dos imóveis 
propriedade do 

agregado familiar ≤≤≤≤
10 x o valor anual 

do IAS

Rendimento ≤≤≤≤ a 2,2 x 
o valor anual do IAS

(Redacção actual(Redacção actual(Redacção actual(Redacção actual)
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MECENATO CULTURAL

I. ENTIDADES BENEFICIÁRIAS

Pessoas colectivas, 
públicas ou 

privadas

Actividades de 
natureza e 

interesse cultural 
sem fins lucrativos
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MECENATO CULTURAL

Actividades CulturaisActividades CulturaisActividades CulturaisActividades Culturais

� Actividades de defesa do património, 
material ou imaterial;

� Teatro, ópera e bailado;

� Música e organização de festivais;

� Manifestações artísticas e de 
produção cinematográfica, 
audiovisual e literária, museológica, 
bibliotecária e arquivística.
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MECENATO CULTURAL
II. RECONHECIMENTO PRÉVIO

Declaração de:

� EEEEnquadramento nquadramento nquadramento nquadramento no regime do mecenato no regime do mecenato no regime do mecenato no regime do mecenato culturalculturalculturalcultural

� Interesse cultural das actividades ou Interesse cultural das actividades ou Interesse cultural das actividades ou Interesse cultural das actividades ou das acções das acções das acções das acções desenvolvidasdesenvolvidasdesenvolvidasdesenvolvidas

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos



www.rffadvogados.pt22

MECENATO CULTURAL

III. ENTIDADES PROMOTORAS

Pessoas singulares e 
colectivas públicas 

ou privadas

Atribuição de 
donativos às 

entidades 
beneficiárias
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MECENATO CULTURAL

IV. DONATIVOS A ENTIDADES PÚBLICAS

Donativos atribuídos às seguintes 
entidades beneficiárias

Consideração dos Consideração dos Consideração dos Consideração dos 
donativos  como donativos  como donativos  como donativos  como 

gastos gastos gastos gastos ou perdas do ou perdas do ou perdas do ou perdas do 
exercício exercício exercício exercício em valor 
correspondente a 

120% do respectivo 
total para efeitos de 

IRC ou de categoria B 
do IRS

� Estado;

� Regiões Autónomas;

� Autarquias Locais;

� Associações de Municípios e de 
Freguesias;

� Fundações em que Estado/Regiões 
autónomas/Autarquias locais 
participem no património inicial.
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MECENATO CULTURAL

V. DONATIVOS A ENTIDADES PRIVADAS

Donativos atribuídos às 
entidades beneficiárias 

privadas

Consideração dos donativos Consideração dos donativos Consideração dos donativos Consideração dos donativos 
como gastos como gastos como gastos como gastos ou perdas do ou perdas do ou perdas do ou perdas do 

exercícioexercícioexercícioexercício em valor 
correspondente a 120% do 

respectivo total, para efeitos 
de IRC ou da Categoria B de 

IRS

Limite de 6/1000 do volume 
de vendas ou de serviços 

prestados
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MECENATO CULTURAL

VI. CONTRATOS PLURIANUAIS

Donativos atribuídos ao 
abrigo de contratos

plurianuais

Consideração como Consideração como Consideração como Consideração como 
gastos gastos gastos gastos em valor 

correspondente a 130 % 
do seu valor
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MECENATO CULTURAL

VII. MECENATO DE RECURSOS HUMANOS

Valor da cedência de um 
técnico especialista

Encargos despendidos 
com a remuneração, 
durante o período da 

cedência
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INCENTIVOS À AQUISIÇÃO DE EMPRESAS

EM SITUAÇÃO ECONÓMICA DIFÍCIL

Extensão do regime de 
incentivos à aquisição de 

empresas

Operações de aquisição de empresas

Requisito:Requisito:Requisito:Requisito:
Projectos aprovados pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e ao Investimento no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Revitalização e Modernização do Tecido Empresarial



www.rffadvogados.pt28

ZONA FRANCA DA MADEIRA

Promoção de alterações ao regime

Após notificação da decisão proferida pela Comissão Europeia 
para a implementação do IV Regime da Zona Franca da IV Regime da Zona Franca da IV Regime da Zona Franca da IV Regime da Zona Franca da 

MadeiraMadeiraMadeiraMadeira
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ISENÇÃO DE IMPOSTO DO SELO

NA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS

Pagamento em Pagamento em Pagamento em Pagamento em prestações de dívidas prestações de dívidas prestações de dívidas prestações de dívidas 
tributárias tributárias tributárias tributárias e regularização de dívidasregularização de dívidasregularização de dívidasregularização de dívidas

Isenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do Selo

Constituição de garantias Constituição de garantias Constituição de garantias Constituição de garantias a favor do 
Estado ou das instituições de segurança 

social
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REGIME FISCAL DOS

EMPRÉSTIMOS EXTERNOS

Juros Juros Juros Juros de capitais de capitais de capitais de capitais provenientes 
de contratos de empréstimo empréstimo empréstimo empréstimo 

SchuldscheindarlehenSchuldscheindarlehenSchuldscheindarlehenSchuldscheindarlehen
celebrados pelo IGCP, E.P.E., 

em nome e em representação 
do Estado Português

Isenção de IRS e IRCIsenção de IRS e IRCIsenção de IRS e IRCIsenção de IRS e IRC

Credor não residente 
sem estabelecimento 
estável em território 

português

Requisitos verificados 
pelo IGCP, E.P.E.
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REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE VALORES

MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA

EMITIDA POR ENTIDADES NÃO RESIDENTES

RRRRendimentos de endimentos de endimentos de endimentos de valores valores valores valores 
mobiliários mobiliários mobiliários mobiliários representativos de 

dívida pública e não pública dívida pública e não pública dívida pública e não pública dívida pública e não pública 
emitida por entidades não 

residentes

Isenção de IRS e IRCIsenção de IRS e IRCIsenção de IRS e IRCIsenção de IRS e IRC

Obtidos em território 
português

Pagos pelo Estado 
Português enquanto 

garante de obrigações 
assumidas por 

sociedades das quais é 
accionista em conjunto 

com outros Estados-
Membros



www.rffadvogados.pt32

OPERAÇÕES DE REPORTE COM

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO

RESIDENTES

Ganhos com realização de operações de reporte de valores operações de reporte de valores operações de reporte de valores operações de reporte de valores 
mobiliáriosmobiliáriosmobiliáriosmobiliários

Isenção de IRCIsenção de IRCIsenção de IRCIsenção de IRC

Obtidos por instituições financeiras não residentes

e

efectuadas com instituições de crédito residentes
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OPERAÇÕES DE REPORTE

Operações de 
reporte de valores valores valores valores 

mobiliários mobiliários mobiliários mobiliários ou 
direitos equiparados 
realizadas em bolsa 

de valores

Reporte e alienação 
fiduciária em 

garantia

Isenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do Selo

Realizadas por instituições financeiras



www.rffadvogados.pt34

SOCIEDADES DE INVESTIMENTO

EM PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

Autorização Autorização Autorização Autorização legislativa legislativa legislativa legislativa 

Condições e 
procedimento de 

qualificação e aplicação 
do regime especial

Regras de 
actividade e 

funcionamento

Regras e 
consequências 

da perda de 
qualidade de SIPI
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SOCIEDADES DE INVESTIMENTO

EM PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

Autorização Autorização Autorização Autorização legislativa legislativa legislativa legislativa 

Definição de um regime Definição de um regime Definição de um regime Definição de um regime fiscal fiscal fiscal fiscal opcional, na esfera opcional, na esfera opcional, na esfera opcional, na esfera 
da SIPI e dos respectivos sóciosda SIPI e dos respectivos sóciosda SIPI e dos respectivos sóciosda SIPI e dos respectivos sócios

Regime fiscal estruturado de acordo com o 
princípio da tributação à princípio da tributação à princípio da tributação à princípio da tributação à saídasaídasaídasaída

Regra de isenção ao nível da SIPI e de tributação 
na esfera dos accionistas
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SOCIEDADES DE INVESTIMENTO

EM PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

Autorização Autorização Autorização Autorização legislativa legislativa legislativa legislativa 

Regime fiscal especial aplicável no primeiro ano de vigência do 
regime e da respectiva cessação

Regime contraordenacional regulatório e fiscal

Normas antiabuso

Mecanismos de verificação dos requisitos de aplicação material 
do regime
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2014: Propostas2014: Propostas Fiscais

IMPOSTO SOBRE O

VALOR ACRESCENTADO

Marta Machado de Almeida 
(Associada Sénior) 
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TAXAS

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

de de de de 2013) REVOGAÇÃO2013) REVOGAÇÃO2013) REVOGAÇÃO2013) REVOGAÇÃO

MANUTENÇÃO DA TAXA NORMAL  - 23%

TAXA INTERMÉDIA – 13% 
CLARIFICAÇÕES (VERBA 2.3)

TAXA REDUZIDA – 6%
CLARIFICAÇÕES (VERBA 1.6.4 E 2.6)
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REGIME FORFETÁRIO DOS
PRODUTORES AGRÍCOLAS

OE 2015 (POE 2015 (POE 2015 (POE 2015 (PROPOSTAROPOSTAROPOSTAROPOSTA) : R) : R) : R) : REGIMEEGIMEEGIMEEGIME FFFFORFETÁRIOORFETÁRIOORFETÁRIOORFETÁRIO

OE 2013: FOE 2013: FOE 2013: FOE 2013: FIMIMIMIM DODODODO REGIMEREGIMEREGIMEREGIME DEDEDEDE ISENÇÃOISENÇÃOISENÇÃOISENÇÃO DEDEDEDE IVA IVA IVA IVA –––– TTTTAXAAXAAXAAXA REDUZIDAREDUZIDAREDUZIDAREDUZIDA

OE 2014: AOE 2014: AOE 2014: AOE 2014: ALARGAMENTOLARGAMENTOLARGAMENTOLARGAMENTO DODODODO ÂMBITOÂMBITOÂMBITOÂMBITO DEDEDEDE APLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃO DADADADA TAXATAXATAXATAXA

REDUZIDAREDUZIDAREDUZIDAREDUZIDA
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REGIME FORFETÁRIO DOS
PRODUTORES AGRÍCOLAS

CCCCONDIÇÕESONDIÇÕESONDIÇÕESONDIÇÕES DEDEDEDE INCLUSÃOINCLUSÃOINCLUSÃOINCLUSÃO

Volume de negócios anual <
a € 10,000 

+ 
Sem contabilidade 

organizada

Efectuem transmissões de 
produtos agrícolas 

+ 
prestações de serviços 

agrícolas
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REGIME FORFETÁRIO DOS
PRODUTORES AGRÍCOLAS

CCCCOMPENSAÇÃOOMPENSAÇÃOOMPENSAÇÃOOMPENSAÇÃO FFFFORFETÁRIAORFETÁRIAORFETÁRIAORFETÁRIA

Compensação 
de 6% sobre o 

total das 
vendas de 
produtos e 

serviços 
agrícolas 

Restituição da 
Compensação 

no prazo de 
180 dias

Pedido de compensação
deve ser enviado até 30 de 

Abril do ano seguinte àquele 
que se referem as operações 

(contendo valor anual dos 
bens e serviços realizados e 

identificação dos clientes
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REGIME FORFETÁRIO DOS
PRODUTORES AGRÍCOLAS

AAAADESÃODESÃODESÃODESÃO AOAOAOAO REGIMEREGIMEREGIMEREGIME

Entrega de declaração 
de alterações durante 
o mês de Janeiro do 
ano seguinte àquele 

em que se verifiquem 
os condicionalismos 
para aplicação do 

regime

Obrigação de 
permanência 

no regime 
durante, pelo 

menos, 5 anos

Para os sujeitos 
passivos que 

pretendam exercer a 
opção pela aplicação 

deste regime 
especial a partir de 1 
de Janeiro de 2015, 

a comunicação à 
Administração 

tributária poderá ser 
feita até ao final de 
Fevereiro de 2015
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CRÉDITOS INCOBRÁVEIS OU DE
COBRANÇA DUVIDOSA

CréditosCréditosCréditosCréditos incobráveis  incobráveis  incobráveis  incobráveis  - (Em processo de insolvência) Possibilidade de regularização após 

trânsito em julgado da sentença de verificação e graduação de créditos

Nos casos em que ocorra a regularização do IVA, esclarece-se que a comunicação a comunicação a comunicação a comunicação a 

efectuar ao adquirente efectuar ao adquirente efectuar ao adquirente efectuar ao adquirente dos bens ou serviços, quando este seja um sujeito passivo, 

deve conter os seguintes elementos: identificação de facturas + montante do credito e 

do IVA a ser regularizado + processo ou acordo + período da regularização 

Créditos de cobrança duvidosaCréditos de cobrança duvidosaCréditos de cobrança duvidosaCréditos de cobrança duvidosa, cujo vencimento tenha ocorrido após 1 de Janeiro de 

2013  e que se encontrem em mora há mais de 2 meses –––– regularização deixa de estar 

condicionada pelo desreconhecimento contabilístico do activo
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CRÉDITOS INCOBRÁVEIS OU DE
COBRANÇA DUVIDOSA

Nos casos em que se verifique a transmissãotransmissãotransmissãotransmissão dadadada titularidadetitularidadetitularidadetitularidade dededede créditoscréditoscréditoscréditos dededede cobrançacobrançacobrançacobrança

duvidosaduvidosaduvidosaduvidosa ouououou incobráveisincobráveisincobráveisincobráveis, após ter havido regularização do IVA a favor do sujeito

passivo clarifica-se que este deve proceder à correspondente regularização a favor

do Estado

Nas situações em que, após a regularização do IVA se verifique oooo recebimentorecebimentorecebimentorecebimento totaltotaltotaltotal ouououou

parcialparcialparcialparcial dosdosdosdos créditoscréditoscréditoscréditos, os sujeitos passivos deverão devolver o montante de imposto a

favor do Estado na declaração periódica do período do recebimento,

independentemente do prazo geral de caducidade
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REGIME DE BENS
EM CIRCULAÇÃO

ALARGAMENTO DOS CONCEITOS: “BENS” E “REMETENTE”ALARGAMENTO DOS CONCEITOS: “BENS” E “REMETENTE”ALARGAMENTO DOS CONCEITOS: “BENS” E “REMETENTE”ALARGAMENTO DOS CONCEITOS: “BENS” E “REMETENTE”

• conceito de bens passa a incluir aqueles que possam ser objecto 
de prestação de serviços

• Conceito de remetente passa a incluir qualquer pessoa que, por si 
ou através de terceiros em seu nome e por sua conta, coloque os 

bens à disposição do transportador para efectivação do respectivo 
transporte ou de operações de carga e ainda outros sujeitos 

passivos cujos bens em circulação sejam objecto de serviços por 
eles efectuada
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REGIME DE BENS
EM CIRCULAÇÃO

Prevê-se que os documentos de transporte globais, as alterações ao 
local do destino ocorridas durante o transporte, ou a não-aceitação 

da totalidade dos bens transportados, passem a ser comunicados por 
inserção no Portal das Finanças, ou por outra forma de transmissão 

electrónica de dados, até ao 5.º dia útil seguinte ao do transporte, e já 
não através do serviço telefónico anteriormente disponibilizado pela 

Administração tributária

COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOSCOMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOSCOMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOSCOMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS
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RESTITUIÇÃO DE IVA

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

Alargamento da isenção de IVA aplicável à aquisição de 
veículos automóveis (até ao limite de dois veículos), por 

parte de funcionários constantes da lista do corpo 
diplomático e cônsules de carreira que se encontrem a 

viver em situações de união de facto

Prevê-se que seja repristinado, durante 2015, o regime 
de restituição de IVA às IPSS e à Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, em montante equivalente a 50% 
do imposto incorrido

Representações Representações Representações Representações 
diplomáticas e diplomáticas e diplomáticas e diplomáticas e 

consularesconsularesconsularesconsulares

IPSSIPSSIPSSIPSS e Sta. Casa e Sta. Casa e Sta. Casa e Sta. Casa 
da Misericórdiada Misericórdiada Misericórdiada Misericórdia
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OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS

“A“A“A“ACTOCTOCTOCTO IIIISOLADOSOLADOSOLADOSOLADO”””” Possibilidade de emitir factura através do 
Portal das Finanças

CCCCOMUNICAÇÃOOMUNICAÇÃOOMUNICAÇÃOOMUNICAÇÃO DEDEDEDE

INVENTÁRIOSINVENTÁRIOSINVENTÁRIOSINVENTÁRIOS

Obrigação de comunicação (dispensa de 
se o volume de negócios 

não exceder os € 100.000,00)

RRRREGIMEEGIMEEGIMEEGIME DEDEDEDE CAIXACAIXACAIXACAIXA

Opção deve ser comunicada por via 
electrónica através do Portal das 

Finanças durante o mês de Outubro
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OUTRAS ALTERAÇÕES

OOOOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃO DEDEDEDE

FFFFACTURAÇÃOACTURAÇÃOACTURAÇÃOACTURAÇÃO

CCCCESSAÇÃOESSAÇÃOESSAÇÃOESSAÇÃO DEDEDEDE

AAAACTIVIDADECTIVIDADECTIVIDADECTIVIDADE

A Administração tributária pode declarar 
oficiosamente a cessação de actividade 

no âmbito de um processo de 
insolvência 

TTTTAXAAXAAXAAXA DEDEDEDE EXIBIÇÃOEXIBIÇÃOEXIBIÇÃOEXIBIÇÃO
Inclusão do montante da taxa de 

exibição no valor tributável das 

prestações de serviços de publicidade 

comercial 



LISBOA    PORTO    FUNCHAL    SÃO PAULO    LUANDA    MAPUTO    PRAIA   MACAU   DILI   SÃO TOMÉ   PEQUIM   SHANGAI 

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO E O

SELO

João Mesquita
(Associado Sénior) 
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IMPOSTOS MUNICIPAL

SOBRE IMÓVEIS - IMI
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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 à colecta de
IMI respeitante aos ano de 2012 e 2013, liquidado e pago nos anos
de 2013 e 2014, respectivamente)

- 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)



LISBOA    PORTO    FUNCHAL    SÃO PAULO    LUANDA    MAPUTO    PRAIA   MACAU   DILI   SÃO TOMÉ   PEQUIM   SHANGAI 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE

TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE

IMÓVEIS - IMT
Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis destinados exclusivamente a habitaçãodestinados exclusivamente a habitaçãodestinados exclusivamente a habitaçãodestinados exclusivamente a habitação,,,,

por instituições de crédito, via dação em cumprimentopor instituições de crédito, via dação em cumprimentopor instituições de crédito, via dação em cumprimentopor instituições de crédito, via dação em cumprimento

- Regime actual: reconhecimento automático da isenção de
IMT, quando o valor do imóvel, para efeitos de IMT, não seja
superior a € 92.407

- Proposta: reconhecimento automático da isenção de IMT,
quando o valor do imóvel, para efeitos de IMT, não seja
superior a € 300.000
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE

IMÓVEIS - IMT
Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis Aquisição de imóveis não destinados exclusivamente a não destinados exclusivamente a não destinados exclusivamente a não destinados exclusivamente a 

habitaçãohabitaçãohabitaçãohabitação, por instituições de crédito, via dação em , por instituições de crédito, via dação em , por instituições de crédito, via dação em , por instituições de crédito, via dação em 
cumprimentocumprimentocumprimentocumprimento

- Regime actual: reconhecimento prévio da isenção de IMT
mediante despacho do Ministro das Finanças, sob
informação e parecer da Autoridade Tributária e Aduaneira

- Proposta: reconhecimento automático da isenção de IMT,
quando o valor do imóvel, para efeitos de IMT, não seja
superior a € 300.000
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE

IMÓVEIS - IMT
Aquisição de imóveis por pessoas colectivas de utilidade Aquisição de imóveis por pessoas colectivas de utilidade Aquisição de imóveis por pessoas colectivas de utilidade Aquisição de imóveis por pessoas colectivas de utilidade 

pública e IPSSpública e IPSSpública e IPSSpública e IPSS

- Regime actual: reconhecimento prévio, mediante despacho
do director-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

- Proposta: reconhecimento automático da isenção de IMT,
quando o valor do imóvel, para efeitos de IMT, não seja
superior a € 300,000
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE

IMÓVEIS - IMT
Aquisição de prédios classificados como de interesse nacional, Aquisição de prédios classificados como de interesse nacional, Aquisição de prédios classificados como de interesse nacional, Aquisição de prédios classificados como de interesse nacional, 

público ou municipalpúblico ou municipalpúblico ou municipalpúblico ou municipal

- Regime actual: reconhecimento prévio, mediante despacho
do director-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira

- Proposta: reconhecimento automático da isenção de IMT,
quando o valor do imóvel, para efeitos de IMT, não seja
superior a € 300,000
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IMPOSTO DO SELO
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IMPOSTO DO SELO - IS

Trespasses, Subconcessões Trespasses, Subconcessões Trespasses, Subconcessões Trespasses, Subconcessões e Trespasses e Trespasses e Trespasses e Trespasses 
de de de de ConcessõesConcessõesConcessõesConcessões

a) Trespasse de estabelecimentos comerciais, industriais ou
agrícolas

b) Subconcessões

c) Trespasses de concessões efectuadas pelo Estado, Regiões
Autónomas ou pelas autarquias locais, para exploração de
empresas ou de serviços de qualquer natureza

SujeitoSujeitoSujeitoSujeito passivopassivopassivopassivo dodododo impostoimpostoimpostoimposto: trespassante ou subconcedente

EncargoEncargoEncargoEncargo dodododo impostoimpostoimpostoimposto: sobre o adquirente do direito
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IMPOSTO DO SELO - IS

Terrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para Construção

Lei n.º 55-A/2012, de 29.10 – aditou verba 28.1 da TGIS 

Nova taxa de IS (1%) sobre prédios urbanos de afectação
habitacional com VPT ≥ € 1M

Terreno para construção = prédio urbano de afectação
habitacional?
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IMPOSTO DO SELO - IS

Terrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para Construção

Jurisprudência consolidada dos tribunais judiciais e arbitrais

Exclusão dos “terrenos para construção” do âmbito de
incidência objectiva da verba 28.1 da TGIS

Distinção entre prédio
urbano habitacional e
terreno p/ construção
no Código do IMI

Efectiva utilização para
fins habitacionais

Espírito da lei: exposição
de motivos da proposta
de lei que está na origem
da Lei 55-A/2012
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IMPOSTO DO SELO - IS

Terrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para Construção

OE para 2014

Inclusão expressa dos “terrenos para construção” no âmbito
de incidência objectiva da verba 28.1 da TGIS

Produção de efeitos: IMI de 2014, a liquidar e pagar em 2015
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IMPOSTO DO SELO - IS

Terrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para ConstruçãoTerrenos para Construção

Liquidações de IS relativas a 2012 e 2013 – o que fazer, se
nada tiver sido feito?

Liquidações de IS 2012 (incl. prest. única) – Pedido de Revisão
Oficiosa (4 anos, contados da data da liquidação)

Liquidações de IS 2013 – RG, IJ ou PPA (termo inicial do prazo
poderá ser contado do termo do prazo de pagamento da
última prestação – 30.11.2014 )
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IMPOSTO DO SELO - IS

Propriedade total ou verticalPropriedade total ou verticalPropriedade total ou verticalPropriedade total ou vertical

Para efeitos de incidência de IS, à luz da verba 28.1 da TGIS, o
VPT a considerar será:

a) o de cada divisão susceptível de utilização independente
com afectação habitacional; ou

b) o VPT total do prédio urbano de afectação habitacional?
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IMPOSTO DO SELO - IS

Propriedade total ou Propriedade total ou Propriedade total ou Propriedade total ou verticalverticalverticalvertical

Jurisprudência consolidada dos tribunais arbitrais

VPT de cada andar ou divisão com afectação habitacional

Princípio da autonomização
das partes independentes
(Código do IMI)

Princípios da igualdade e
capacidade contributiva
(constitucionalmente
protegidos)



LISBOA    PORTO    FUNCHAL    SÃO PAULO    LUANDA    MAPUTO    PRAIA   MACAU   DILI   SÃO TOMÉ   PEQUIM   SHANGAI 

IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O

CONSUMO

Sérgio Brigas Afonso
(Associado) 
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IMPOSTO SOBRE ÁLCOOL E BEBIDAS
ALCOÓLICAS

Cervejas:
• propõe-se o agravamento das taxas aplicáveis à cerveja em 3%, com

excepção das cervejas com um teor alcoólico superior a 1,2% de álcool
adquirido e superior a 13º plato e inferior ou igual a 15º plato;

Produtos Intermédios:
• propõe-se o agravamento das taxas aplicáveis aos produtos intermédios

em 3%, passando a taxa dos actuais € 68,68/hl para € 70,74/hl;

Bebidas Espirituosas:
• propõe-se o agravamento em 3% da taxa aplicável às bebidas

espirituosas, passando a taxa dos actuais € 1.251,72/hl para €
1.289,27/hl;
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Incidência Objectiva: 

• propõe-se a reposição, em matéria de incidência objectiva do Imposto
sobre o Tabaco, da tributação do rapé e do tabaco de marcar.

• propõe-se, ainda, que o IT passe a incidir também sobre o tabaco
aquecido e o líquido contendo nicotina, em recipientes utilizados para a
carga e recarga de cigarros electrónicos.

Charutos e Cigarrilhas:

• prevê-se que os charutos e cigarrilhas fiquem sujeitos a um imposto
mínimo de € 60 por milheiro.

IMPOSTO SOBRE O TABACO
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IMPOSTO SOBRE O TABACO

Cigarros fabricados e consumidos
nas Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira:

• propõe-se o agravamento do imposto mínimo para 60% do aplicável no
continente para os cigarros fabricados nas Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira por pequenos produtores e que sejam consumidos
na Região Autónoma dos Açores.

• propõe-se o agravamento do imposto mínimo para 90% do aplicável
continente para os cigarros fabricados nas Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira por pequenos produtores e que seja consumidos na
Região Autónoma da Madeira.

• propõe-se, ainda, relativamente a todos os cigarros consumidos na
Região Autónoma da Madeira que o elemento específico aumente para €
29,33 e o elemento ad valorem para 7%.
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Tabaco de Corte Fino para cigarros de 
enrolar e restantes tabacos de fumar:

• propõe-se que ao rapé, ao tabaco de marcar e ao tabaco aquecido sejam
aplicadas as taxas aplicáveis ao tabaco de corte fino, ou seja, o elemento
específico de € 0,075/g e a taxa ad valorem em 20%.

• propõe-se, ainda, que o imposto mínimo passe dos actuais € 0,12/g para
€ 0,135/g.

IMPOSTO SOBRE O TABACO
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IMPOSTO SOBRE O TABACO

Cigarros Electrónicos:

• prevê-se que o líquido, contendo nicotina, utilizado para a carga e
descarga de cigarros electrónicos deverá ter como unidade tributável o
militro, propondo-se a sua taxa em € 0,60/ml;

Lojas Francas:
• propõe-se que os produtos vendidos nas lojas francas fiquem isentos de

IEC desde que transportados na bagagem pessoal de passageiros que
viajem para um território ou destino terceiro, efectuando um voo ou
travessia marítima;
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• Propõe-se que os postos autorizados de venda ao público de
gasóleo colorido e marcado fiquem responsáveis pelo pagamento
do imposto resultante da diferença entre o nível de tributação
aplicável ao gasóleo rodoviário e a taxa aplicável ao gasóleo
colorido e marcado relativamente às quantidades vendidas para as
quais não sejam emitidas as correspondentes facturas em nome
do titular do cartão.

Contribuição de Serviço Rodoviário:

• Prevê-se o aumento da Contribuição de Serviço Rodoviário no 
caso da gasolina para € 87/1000l no caso do gasóleo rodoviário 
para € 111/1000l e no GPL Auto para € 123 / 1000 kg.

IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS
PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS
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REFORMA DA FISCALIDADE VERDE

Imposto sobre  os Produtos Petrolíferos e 
Energéticos

• Propõe-se a tributação do carbono no sector não integrado no CELE
(Comércio Europeu de Licenças de Emissão), através de um
adicionamento ao ISP.
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TRIBUTAÇÃO AUTOMÓVEL

Manuel Teixeira Fernandes

(Consultor)
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• Novidade Novidade Novidade Novidade maior:  maior:  maior:  maior:  não haver  propriamente novidades  (taxas do imposto 
não são actualizadas; a estrutura das taxas mantém-se, etc.).

• Outra Outra Outra Outra novidade: novidade: novidade: novidade: a tabela de redução das taxas do imposto a aplicar aos 
veículos usados provenientes da UE é desdobrada, sendo incluídos mais 6 
escalões, e passando o benefício  fiscal máximo  de  52% para 80% do 
respectivo imposto. 

• O desdobramento da tabela e o respectivo alargamento do benefício fiscal  
fica a dever-se, seguramente, a pressões da Comissão Europeia .

• Estará em causa evitar uma situação de contencioso comunitário 

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS- ISV
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● Aperfeiçoamento da redacção de certas normas (incidência e isenções).

● Novidade: Manutenção do AdicionalAdicionalAdicionalAdicional ao IUC criado pelo OE/2014.  

● O quadro legal do  Adicional Adicional Adicional Adicional não é alterado, o mesmo acontecendo às taxas que não são 
actualizadas.

● Adicional Adicional Adicional Adicional : 

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

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

- receita gerada  superior a  15%  da correspondente receita do IUC

- receita  reverte na sua totalidade para a Administração Central    

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO – IUC
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INFRACÇÕES E PROCESSO
TRIBUTÁRIOS

Francisco Carvalho Furtado

(Associado Sénior)
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

Dispensa de prestação de garantia no pagamento em prestações:Dispensa de prestação de garantia no pagamento em prestações:Dispensa de prestação de garantia no pagamento em prestações:Dispensa de prestação de garantia no pagamento em prestações:

• Pessoas Singulares - € 2.500,00

• Pessoas Colectivas - € 5.000,00
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

Nomeação de bens à penhoraNomeação de bens à penhoraNomeação de bens à penhoraNomeação de bens à penhora

• Reforço dos poderes da AT

• Possibilidade de a penhora se iniciar por bens distintos daqueles 
cujo valor pecuniário  seja de mais fácil realização – pagamento 
em prestações

• Simplificação da penhora de bens móveis

• Possibilidade de o executado dispor livremente dos bens móveis 
penhorados 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

Regularização da situação tributáriaRegularização da situação tributáriaRegularização da situação tributáriaRegularização da situação tributária

• A dispensa de garantia ou a sua caducidade são 
equiparadas à constituição da mesma
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

Consequências da não regularização da situação Consequências da não regularização da situação Consequências da não regularização da situação Consequências da não regularização da situação tributária:tributária:tributária:tributária:

• Impossibilidade de iniciar ou renovar relações económicas 
com o Estado

• Impossibilidade de fazer cotar em bolsa títulos 
representativos do seu capital social

• Impossibilidade de beneficiar de fundos europeus estruturais e 
de investimento público

• Impossibilidade de distribuir lucros do exercício ou fazer 
adiantamentos sobre os lucros no decorrer do exercício
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PROCESSO TRIBUTÁRIO

Recursos Recursos Recursos Recursos 

• Impossibilidade de recurso quando o valor da 
acção não ultrapasse € 5.000,00
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INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

Crimes aduaneiros Crimes aduaneiros Crimes aduaneiros Crimes aduaneiros 

• Alteração dos tipos-legais dos crimes de contrabando; 
contrabando de circulação, fraude no transporte de mercadorias 
em regime suspensivo e de introdução fraudulenta no consumo, 
de forma a que as condutas que se caracterizem pela produção de 
falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento para 
obtenção de benefício ou vantagem fiscal, praticados de forma 
organizada ou com caracter internacional sejam punidas 
independentemente do valor aduaneiro dos bens e do valor da 
prestação tributária em falta
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INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

ContraordenaçõesContraordenaçõesContraordenaçõesContraordenações Tributárias  Tributárias  Tributárias  Tributárias  

• Punição das condutas relacionadas com a omissão ou atraso na 
comunicação das facturas emitidas, com coima entre € 200,00 e 
€10,000,00 

• Aumento da moldura contraordenacional relativa à não organização da 
contabilidade ou atraso na sua execução, passando a coima aplicável a 
variar entre € 200,00 e € 10,000,00 (actualmente varia entre € 75,00 e 
€ 2.750,00)
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ALTERAÇÕES QUE SE PERSPECTIVAM

Reforma do IRS   Reforma do IRS   Reforma do IRS   Reforma do IRS   

• No caso de erro na declaração de rendimentos a impugnação é 
precedida de reclamação graciosa a apresentar no prazo de 2 
anos

• A alteração do estatuto de residência deve ser comunicada no 
prazo de 60 dias

• No caso de impugnação por erro na autoliquidação, se estiver em 
causa exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação 
tenha sido efectuada de acordo com orientações genéricas da 
AT, a reclamação graciosa é facultativa



www.rffadvogados.pt86

ALTERAÇÕES QUE SE PERSPECTIVAM

Reforma do IRS   Reforma do IRS   Reforma do IRS   Reforma do IRS   

• Despenalização da conduta que se caracterize pela falta de
entrega das declarações através da qual a AT determina,
avalia ou comprova a matéria colectável desde que o sujeito
passivo apenas aufira rendimentos de trabalho dependente
ou de pensões de montante igual ou inferior a € 8.500,00
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2014: Propostas2014: Propostas Fiscais

SEGURANÇA SOCIAL
José Mègre Pires

(Associado)
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ORIENTAÇÕES GENÉRICAS

Contenção – ligeiras 
alterações de 

aperfeiçoamento 
legislativoEm linha com asEm linha com asEm linha com asEm linha com as

restantes propostasrestantes propostasrestantes propostasrestantes propostas
fiscaisfiscaisfiscaisfiscais

Manutenção de 
regimes anteriores
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INDEXANTE DOS APOIOS SOCIAIS E
PRESTAÇÕES SOCIAIS

Índice de Apoios 
Sociais (IAS)

€ 419,22

Valor das 
pensões

Valor de outras 
prestações 

sociais

SUSPENSÃO DA SUSPENSÃO DA SUSPENSÃO DA SUSPENSÃO DA 
ACTUALIZAÇÃOACTUALIZAÇÃOACTUALIZAÇÃOACTUALIZAÇÃO
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DIVULGAÇÃO DE LISTAS DE
CONTRIBUINTES

Lista de 
devedores à 
Autoridade 
tributária

Lista de 
devedores à 

Segurança Social

CCCCRUZAMENTORUZAMENTORUZAMENTORUZAMENTO DEDEDEDE INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO EEEE COMBATECOMBATECOMBATECOMBATE ÀÀÀÀ EVASÃOEVASÃOEVASÃOEVASÃO FISCALFISCALFISCALFISCAL

Como já 
sucede 

com
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REDUÇÃO DO ÂMBITO DA CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE –

CES (INCIDÊNCIA)

Não se aplica 
ao 14.º mês e 

subsídio Natal

Não pode 
resultar Pensão 

inferior a 
€ 4.611,42

Montante bruto de 
pensões, 

subvenções e 
outras prestações

Taxa de 15 % sobre o valor
entre 11 IAS e 17 IAS

Taxa de 40% sobre o valor > 17 IAS

Da Aplicação da CES
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REDUÇÃO DO ÂMBITO DA CES 
INCIDÊNCIA E OBRIGAÇÕES

ACESSÓRIAS

IIIINCIDÊNCIANCIDÊNCIANCIDÊNCIANCIDÊNCIA

EEEE

OOOOBRIGAÇÕESBRIGAÇÕESBRIGAÇÕESBRIGAÇÕES

ACESSÓRIASACESSÓRIASACESSÓRIASACESSÓRIAS

• Pensões pagas pela CGA

• Fundos de pensões

• Centro Nacional de Pensões

• Seguradoras

• CPAS

Comunicação à Caixa Geral de Aposentações (CGA) até 
20.º dia/mês de todos os montantes recebidos pelos 

beneficiários, sem limitações

Pensões e todas as 
prestações pecuniárias 
vitalícias de natureza 
pública, privada e 
cooperativa, 
designadamente:
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2016:2016:2016:2016:
ReduçãoReduçãoReduçãoRedução em 50% do valor 

CES

2017:2017:2017:2017:

EliminaçãoEliminaçãoEliminaçãoEliminação da CES

ELIMINAÇÃO PROGRESSIVA DA
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE

SOLIDARIEDADE
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CAIXA POSTAL ELECTRÓNICA

Trabalhadores independentes (Cat.B) 
obrigados a possuir Caixa Postal 

Electrónica

Anteriormente, apenas a partir do 3.º 
escalão
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FALSAS DECLARAÇÕES

Falsas 
declarações

Enquadramento 
errado do 

trabalhador 
num Regime de 

SS

Nulidade do 
enquadramento
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CORRECÇÃO DE DECLARAÇÕES DE
REMUNERAÇÕES

CCCCORRECÇÕESORRECÇÕESORRECÇÕESORRECÇÕES

OFICIOSASOFICIOSASOFICIOSASOFICIOSAS

EEEE

PPPPRAZORAZORAZORAZO DEDEDEDE

CADUCIDADECADUCIDADECADUCIDADECADUCIDADE

A Segurança Social pode fazer, oficiosamente, correcções 
às declarações de remunerações (antes apenas falta ou 

insuficiência)

Se der origem a liquidação: a notificação da liquidação de 
tributo deve ocorrer no prazo de 4 anos, sob pena de 

caducidade do direito de liquidar
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OUTRAS PROPOSTAS

Rogério M. Fernandes Ferreira

(Sócio e Fundador)
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR
BANCÁRIO

Aumento do limite máximo 
do intervalo da taxa 
aplicável à base de 

incidência de 0,07% para 
0,085%. 
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE
SECTOR ENERGÉTICO

Manutenção da 
contribuição 

extraordinária em 
0,85%.
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CONTRIBUIÇÃO PARA O
AUDIOVISUAL

Manutenção do valor da contribuição 
para o audiovisual no montante de €

2,65.
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NOVA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

(AUT.  LEG)

IIIINCIDÊNCIANCIDÊNCIANCIDÊNCIANCIDÊNCIA

Incide sobre o total mensal de vendas de medicamentos. 

MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentos comparticipadoscomparticipadoscomparticipadoscomparticipados pelopelopelopelo
EstadoEstadoEstadoEstado:::: atende à parte do preço de
venda ao publico, deduzido do IVA e
da Taxa sobre a comercialização de
medicamentos, correspondente à
comparticipação do Estado.

RestantesRestantesRestantesRestantes medicamentosmedicamentosmedicamentosmedicamentos:::: atende ao preço,
(deduzido do IVA e da Taxa sobre a
comercialização de medicamentos) mais
reduzido de entre: o preço de venda ao
público, o preço máximo considerado
adequado para o medicamentos e, o preço
de venda mais baixo (líquido de descontos
e outras condições comerciais) na venda à
SPMS, E.P.E., Adm. Regionais de Saúde,
hospitais e outros estabelecimentos e
serviços do SNS, nos 12 meses anteriores.

TAXAS DA CONTRIBUIÇÃO: TAXAS DA CONTRIBUIÇÃO: TAXAS DA CONTRIBUIÇÃO: TAXAS DA CONTRIBUIÇÃO: Entre 0,5 % e 15%

SSSSUSTENTABILIDADEUSTENTABILIDADEUSTENTABILIDADEUSTENTABILIDADE DODODODO SNS SNS SNS SNS QUANTOQUANTOQUANTOQUANTO AOSAOSAOSAOS GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS COMCOMCOMCOM MEDICAMENTOSMEDICAMENTOSMEDICAMENTOSMEDICAMENTOS
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TRANSACÇÕES FINANCEIRAS
(AUT. LEG.)

Criação de um imposto sobre a generalidade das 
transacções financeiras que tenham lugar em mercado 

secundárioGGGGENERALIDADEENERALIDADEENERALIDADEENERALIDADE DASDASDASDAS OPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES

SUJEITASSUJEITASSUJEITASSUJEITAS AAAA IMPOSTOIMPOSTOIMPOSTOIMPOSTO EEEE AAAA TRANSACÇÕESTRANSACÇÕESTRANSACÇÕESTRANSACÇÕES

SOBRESOBRESOBRESOBRE INSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOS DERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOS

Taxa máxima de 0,3%

OPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES DEDEDEDE ELEVADAELEVADAELEVADAELEVADA FREQUÊNCIAFREQUÊNCIAFREQUÊNCIAFREQUÊNCIA

Taxa mínima de 0,1%

DDDDEFINIREFINIREFINIREFINIR ASASASAS REGRASREGRASREGRASREGRAS DEDEDEDE INCIDÊNCIAINCIDÊNCIAINCIDÊNCIAINCIDÊNCIA OBJECTIVAOBJECTIVAOBJECTIVAOBJECTIVA EEEE, , , , BEMBEMBEMBEM ASSIMASSIMASSIMASSIM, , , , PREVENIRPREVENIRPREVENIRPREVENIR EEEE

CORRIGIRCORRIGIRCORRIGIRCORRIGIR INTERVENÇÕESINTERVENÇÕESINTERVENÇÕESINTERVENÇÕES ESPECULATIVASESPECULATIVASESPECULATIVASESPECULATIVAS NOSNOSNOSNOS MERCADOSMERCADOSMERCADOSMERCADOS


