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Cenário macro-económico
Conselho de Conselho de Conselho de Conselho de 

Finanças Públicas Finanças Públicas Finanças Públicas Finanças Públicas 
(Janeiro 2016)           (Janeiro 2016)           (Janeiro 2016)           (Janeiro 2016)           

Banco de Portugal Banco de Portugal Banco de Portugal Banco de Portugal 
(Dezembro 2015)(Dezembro 2015)(Dezembro 2015)(Dezembro 2015)

FMIFMIFMIFMI
(Outubro 2015)(Outubro 2015)(Outubro 2015)(Outubro 2015)

Comissão Europeia Comissão Europeia Comissão Europeia Comissão Europeia 
(Novembro 2015)(Novembro 2015)(Novembro 2015)(Novembro 2015)

OCDE OCDE OCDE OCDE 
((((Novembro 2015)Novembro 2015)Novembro 2015)Novembro 2015)

Ministério das Ministério das Ministério das Ministério das 
Finanças Finanças Finanças Finanças 

((((Janeiro 2016)Janeiro 2016)Janeiro 2016)Janeiro 2016)

Ministério das Ministério das Ministério das Ministério das 
Finanças Finanças Finanças Finanças 

((((Fevereiro 2016)Fevereiro 2016)Fevereiro 2016)Fevereiro 2016)

PIBPIBPIBPIB 2,1 1,7 1,5 1,6 1,6 2,1 1,8 

Consumo Privado 1,8 1,9 1,6 2,6 2,4 

Consumo Público 0,3 0,4 0,5 0,0 0,2 

Investimento 4,1 3,9 4,1 4,9 4,9 

Exportações 3,3 4,9 4,3 5,9 4,9 4,3 

Importações 3,6 3,7 4,9 6,0 5,9 5,5 

Procura internaProcura internaProcura internaProcura interna 2,4 1,8 1,6 2,4 2,2 

Procura externaProcura externaProcura externaProcura externa -0,3 -0,2 0,0 -0,3 -0,4 

Taxa de desempregoTaxa de desempregoTaxa de desempregoTaxa de desemprego 11,3 11,7 11,3 11,2 11,3 

InflaçãoInflaçãoInflaçãoInflação 1,1 1,3 0,7 0,7 1,4 1,2 

Dívida Pública / PIB Dívida Pública / PIB Dívida Pública / PIB Dívida Pública / PIB 130,5% 128,2% 128,5% 127,9% 126% 127,7%

DespesasDespesasDespesasDespesas totais (*)totais (*)totais (*)totais (*) 45,5% PIB 64.670 M€

Fonte: dados disponíveis em publicações, com a data assinalada, nos websites de cada Instituição.

∆%

(*) Diferença Receitas e Despesas totais 2016 = R (*) Diferença Receitas e Despesas totais 2016 = R (*) Diferença Receitas e Despesas totais 2016 = R (*) Diferença Receitas e Despesas totais 2016 = R –––– D =  D =  D =  D =  ----7,314 M7,314 M7,314 M7,314 M€€€€ = 3,9% PIB = 12.4% = 3,9% PIB = 12.4% = 3,9% PIB = 12.4% = 3,9% PIB = 12.4% ≠ D/R
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IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2015/20162015/20162015/20162015/2016

Janeiro Dezembro

Impostos Impostos Impostos Impostos 
directosdirectosdirectosdirectos

14.11314.11314.11314.113 13.63413.63413.63413.634 16.62516.62516.62516.625 17.40017.40017.40017.400 17.141 17.141 17.141 17.141 17.53917.53917.53917.539 18.19918.19918.19918.199 18.24218.24218.24218.242 17.91317.91317.91317.913 ----1,9%1,9%1,9%1,9%

- IRS 9.358 9.086 12.066 12.308 12.436 12.854 13.168 12.693 12.393 ----2,4%2,4%2,4%2,4%

- IRC 4.755 4.281 4.559 5.084 4.524 4.519 4.690 5.247 5.193 ----1,0%1,0%1,0%1,0%

- Outros 50 268 10 9 180 166 340 302 328 +8,6%+8,6%+8,6%+8,6%

Impostos Impostos Impostos Impostos 
indirectosindirectosindirectosindirectos

20.99520.99520.99520.995 18.40118.40118.40118.401 19.31119.31119.31119.311 18.85218.85218.85218.852 18.67918.67918.67918.679 19.58119.58119.58119.581 20.82520.82520.82520.825 20.74220.74220.74220.742 23.04123.04123.04123.041 +11,1%+11,1%+11,1%+11,1%

- ISP 2.276 2.116 2.173 2.103 2.082 2.093 2.311 2.238 3.434 +53,4%+53,4%+53,4%+53,4%

- IVA 14.761 12.800 13.307 13.244 12.915 13.814 14.491 14.834 15.312 +3,2%+3,2%+3,2%+3,2%

- ISV 743 362 380 352 353 466 559 573 661 +15,4%+15,4%+15,4%+15,4%

- IT 1.386 1.354 1.386 1.313 1.430 1.400 1.505 1.241 1.514 +22,0%+22,0%+22,0%+22,0%

- IABA 190 168 172 173 181 176 201 182 187 +2,8%+2,8%+2,8%+2,8%

- IS 1.400 1.358 1.649 1.366 1.372 1.307 1.388 1.337 1.376 +2,9%+2,9%+2,9%+2,9%

- IUC 178 197 198 255 298 277 314 286 311 +8,7%+8,7%+8,7%+8,7%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 35.15935.15935.15935.159 32.04032.04032.04032.040 35.94735.94735.94735.947 36.25236.25236.25236.252 35.82035.82035.82035.820 37.12037.12037.12037.120 39.02339.02339.02339.023 38.98438.98438.98438.984 40.95440.95440.95440.954 +5,1%+5,1%+5,1%+5,1%

Milhões de Euros

Fonte: Ministério das Finanças – Direcção Geral do Orçamento (www.dgo.pt)

Janeiro DezembroJaneiro JaneiroDezembro Dezembro

Receitas fiscais

∆ %Fevereiro
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COMENTÁRIOS

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 Coordenadora)
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• Redução, para 5 anos, do prazo de 
dedução de Perdas na categoria B
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• Actualização dos escalões 
(mantendo-se as taxas):

Rendimento 
colectável (€)

Taxa 
normal

(%)

Taxa média
(%)

Até 7.035
(actualmente, até 7.000)

14,50 14,500

>7.035 até 20.100
(actualmente, > 7.000 até  

20.000)

28,50 23,600

>20.100 até 40.200
(actualmente, >  20.000 

até 40.000)

37 30,300

> 40.200 até 
80.000

(actualmente, > 40.000 
até  80.000)

45 37,650

>80.000 48 -
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• Eliminação do quociente familiar e 
reintrodução do quociente conjugal, 
em caso de opção pela entrega da 
declaração conjunta
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• Liquidação oficiosa de imposto:
� Rendimento líquido da categoria B segue regras do regime 

simplificado

� Aplicação, em regra, do coeficiente 0,75

� Aplicação do coeficiente 0,95 para rendimentos da
propriedade intelectual ou industrial, transmissão de know-
how, rendimentos de capitais imputáveis a actividades
geradoras de rendimentos empresariais e profissionais,
resultado positivo de rendimentos prediais, saldo positivo das
mais e menos-valias e aos restantes incrementos
patrimoniais
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• Liquidação oficiosa de imposto 
(cont.):
� Aplicação do coeficiente 1 para rendimentos decorrentes de

prestações de serviços efectuadas pelo sócio a uma
sociedade abrangida pelo regime da transparência fiscal
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• Fundamentação da liquidação:
� Nos termos da Lei Geral Tributária

� A AT disponibiliza, no Portal das Finanças, ou nos serviços de
finanças, a informação relevante da liquidação, incluindo a
relativa às deduções à colecta

� A liquidação passa a conter obrigatoriamente referência a
este procedimento
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• Deduções à colecta:
� Aumento da dedução à colecta de IRS, por cada dependente,

para € 550, eliminando-se a aplicação da ponderação por
dependente actualmente prevista no âmbito do quociente
familiar

� Aumento da dedução à colecta de IRS, por cada ascendente
que viva efectivamente em comunhão de habitação com o
sujeito passivo, desde que aquele não aufira rendimento
superior à pensão mínima do regime geral, € 525,
eliminando-se a aplicação da ponderação por ascendente
actualmente prevista no âmbito do quociente familiar
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• Deduções à colecta (cont.):
� Possibilidade da comunicação, através do Portal das

Finanças, de quaisquer despesas de saúde e, bem assim, de
educação e de formação, realizadas no estrangeiro

� Aumento para 2,5 IAS, da dedução à colecta por cada
dependente com deficiência, bem como, por cada
ascendente com deficiência que viva efectivamente em
comunhão de habitação com o sujeito passivo, desde que
aquele não aufira rendimento superior à pensão mínima do
regime geral
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• Títulos de compensação 
extrassalarial:
� Conceito legal: “os títulos, independentemente do seu

formato, designadamente em papel, em cartão electrónico ou
integralmente desmaterializados, que permitam aos seus
detentores efectuar pagamentos, sempre que à sua utilização
corresponda um desagravamento fiscal”

� a diferença entre os montantes dos títulos adquiridos ou pré-
carregados e dos atribuídos ou disponibilizados, deduzida do
valor correspondente aos vales que se mantenham na posse
da entidade adquirente, fique sujeita ao regime das despesas
não documentadas
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• Títulos de compensação 
extrassalarial (cont.):
� Obrigações acessórias e declarativas das entidades

emitentes:
� Emitir factura, ou factura-recibo, nos termos do Código do IVA, de todas

as importâncias recebidas das entidades adquirentes no âmbito da
prestação de serviços, ou pelo valor facial dos títulos emitidos

� Possuir registo actualizado da identificação das entidades adquirentes,
bem como dos respectivos documentos de alienação e do correspondente
valor facial

� Enviar à AT, até ao final do mês de maio de cada ano, a identificação fiscal
das entidades adquirentes, bem como o respectivo montante
discriminado por tipo de compensação extrassalarial, em declaração de
modelo oficial (a aprovar)
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• Títulos de compensação 
extrassalarial (cont.):
� Obrigações acessórias e declarativas das entidades

utilizadoras:
� possuir registo actualizado, do qual conste, pelo menos, a identificação

das entidades emitentes, bem como dos respectivos documentos de
aquisição, ou comprovativos do pré-carregamento ou crédito
disponibilizado, mencionando os respectivos formatos, montantes
atribuídos e tipos de “título de compensação extrassalarial”
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• Autorizações legislativas:
� Alterar, para 31 de Agosto, o prazo de entrega da declaração

Modelo 48 (transferência de residência)

� Implementar um procedimento electrónico de inscrição como
“residente não habitual”

� Clarificar, com natureza interpretativa, que a dedução
relativa a contribuições obrigatórias para regimes de
protecção social, prevista no âmbito do regime simplificado
da categoria B de IRS, tem como limite o rendimento líquido
que resulta da aplicação do coeficiente de 0,75, para
rendimentos de actividades profissionais, e o coeficiente de
0,35 para os rendimentos de outras prestações de serviços
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• Autorizações legislativas (cont.):
� Eliminar, no âmbito do regime de neutralidade da entrada de

património para realização do capital de sociedade, a
proibição relativa à realização de operações sobre as partes
sociais que beneficiem de regimes de neutralidade

� Eliminar, com natureza interpretativa, a obrigação de
retenção na fonte, à taxa de 16,5%, para as entidades que
disponham ou devam dispor de contabilidade organizada,
sobre os rendimentos de capitais de que sejam devedoras
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• Autorizações legislativas (cont.):
� Antecipar, para o final do mês de Janeiro, o prazo de entrega

da declaração Modelo 37 (Juros e Amortizações de Habitação
Permanente. Prémios de Seguros de Saúde, Vida e Acidentes
Pessoais. PPR, Fundos de Pensões e Regimes
Complementares)
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SEGURANÇA SOCIAL
Catarina Ribeiro Caldas

(Associada)
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Aspectos que Aspectos que Aspectos que Aspectos que 
não sofreram não sofreram não sofreram não sofreram 

alteraçõesalteraçõesalteraçõesalterações

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

SSSSUSPENSÃOUSPENSÃOUSPENSÃOUSPENSÃO DADADADA

ACTUALIZAÇÃOACTUALIZAÇÃOACTUALIZAÇÃOACTUALIZAÇÃO DODODODO VALORVALORVALORVALOR

DODODODO IAS = IAS = IAS = IAS = €€€€ 419,22419,22419,22419,22

PAGAMENTO EM

DUODÉCIMOS DO

MONTANTE ADICIONAL

ATRIBUÍDO AOS

PENSIONISTAS

LLLLISTAISTAISTAISTA DEDEDEDE DEVEDORESDEVEDORESDEVEDORESDEVEDORES ÀÀÀÀ

SEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇA SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

TTTTROCAROCAROCAROCA DEDEDEDE INFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES

ENTREENTREENTREENTRE AAAA SSSSEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇA

SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL EEEE AAAAUTORIDADEUTORIDADEUTORIDADEUTORIDADE

TTTTRIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIA EEEE AAAADUANEIRADUANEIRADUANEIRADUANEIRA
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NNNNOVAOVAOVAOVA DDDDECLARAÇÃOECLARAÇÃOECLARAÇÃOECLARAÇÃO MMMMENSALENSALENSALENSAL DEDEDEDE RRRREMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕES

Conjunto de novos serviços de pré-preenchimento e 
validação das declarações de remuneração

Reforçar a eficácia na detecção de comportamentos de 
subdeclaração

Minimizar o risco de evasão contributiva
Maior transparência e clareza entre as empresas e S.S.
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TTTTAXAAXAAXAAXA SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL ÚÚÚÚNICANICANICANICA::::
Inalterada
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE
SOLIDARIEDADE

(LEI N.º 159-B/2015, DE 30 DE DEZEMBRO)

RRRREDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃOEDUÇÃO DOSDOSDOSDOS CRITÉRIOSCRITÉRIOSCRITÉRIOSCRITÉRIOS DEDEDEDE INCIDÊNCIAINCIDÊNCIAINCIDÊNCIAINCIDÊNCIA EMEMEMEM 50%50%50%50%

•15% sobre o montante
que excede-se 11 vezes o
valor do IAS (€ 4.611,42)

• 40% sobre o montante
que ultrapassa-se 17 vezes
o valor do IAS (€7.126,74)

•7,5% sobre o montante
que excede 11 vezes o valor
do IAS (€4.611,42)

•20% sobre o montante
que ultrapasse 17 vezes o
valor do IAS (> € 7.126,74)

2015201520152015 2016201620162016

2017 2017 2017 2017 –––– ExtinçãoExtinçãoExtinçãoExtinção dadadada CESCESCESCES
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IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

DAS PESSOAS COLECTIVAS

Rita Arcanjo Medalho
(Associada)
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TAXA DO IRC

— Reforma IRC - 19% para 2016;

— Proposta OE 2016 – mantém-se 21%;

— Entidades que não exerçam a título
principal, atividade comercial, industrial
ou agrícola – reduzreduzreduzreduz dededede 21212121,,,,5555%%%% paraparaparapara 21212121%%%%....
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TAXA DO IRC (CONT.)

Evolução da taxa nominal de IRCEvolução da taxa nominal de IRCEvolução da taxa nominal de IRCEvolução da taxa nominal de IRC

Proposta 0E 2016

2013 2014 2015 2016201620162016

25% 23% 21% 21%21%21%21%



www.rffadvogados.pt38

PARTICIPATION EXEMPTION

Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:

— Participação mínima de 10% (actualmente 5%);

— Período mínimo de detenção de 1 ano (actualmente 
24 meses).

Período transitórioPeríodo transitórioPeríodo transitórioPeríodo transitório
i. requisitos aplicam-se às participações detidas à data da 

entrada em vigor do OE;
ii. prazo de detenção conta-se desde a data de aquisição da 

participação de 10% do capital social ou dos direitos de 
voto. 
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Passa a ser aplicável relativamente:

— mais ou menos-valias apuradas com a transferência
de residência de sociedade (ou EE) portuguesa para
outro Estado-membro da UE ou EEE com acordo de
cooperação administrativa (exit tax).

PARTICIPATION EXEMPTION (CONT.)

(Natureza interpretativa)
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PARTICIPATION EXEMPTION (CONT.)

Não é aplicável:

— Transmissões onerosas de outros instrumentos de
capital próprio associados às partes sociais,
designadamente prestações suplementares, quando
o valor dos bens imóveis represente, directa ou
indirectamente, mais de 50% do activo da sociedade.
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— Prazo foi reduzidoreduzidoreduzidoreduzido de 12 para 5555 anosanosanosanos.

REPORTE DE PREJUÍZOS FISCAIS

Período transitórioPeríodo transitórioPeríodo transitórioPeríodo transitório

Aplicável aos prejuízos apurados a partir do período de 
tributação de 2017 (inclusive)
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Evolução do prazo de reporte dos PF

REPORTE DE PREJUÍZOS FISCAIS (CONT.)

—Prazo regressa a 5 anos de reporte (anterior à Reforma IRC);
—Dedução dos prejuízos fiscais continua limitada a 70%  do lucro 

tributável;
—Antes de 2013 – limitada a 75% do lucro tributável. 

PFPFPFPF 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024 2025202520252025 2026202620262026 2027202720272027 2028202820282028

2011201120112011

2012201220122012

2013201320132013

2014201420142014

2015201520152015

2016201620162016

2017201720172017

4 anos

5 anos

5 anos

5 anos

12 anos

12 anos

12 anos
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— Eliminado o regime transitório introduzido pela Lei n.º
30-G/2000.

— Resultados internos dos grupos pendentes de
tributação a 31 de Dezembro de 2015, sãosãosãosão incluídosincluídosincluídosincluídos nananana
basebasebasebase tributáveltributáveltributáveltributável dededede 2016201620162016,,,, 2017201720172017 eeee 2018201820182018, em partes
iguais.

— AntecipaçãoAntecipaçãoAntecipaçãoAntecipação dededede receitareceitareceitareceita: pagamento por conta
autónomo, correspondente a um terço dos resultados
suspensos - a realizar em Julho de 2016.

REGIME DO LUCRO CONSOLIDADO

(Norma transitória)
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O quê?

— Obrigatório submeter declaração de informação financeira e fiscal por
país ou jurisdição fiscal (v.g. rendimentos brutos auferidos, montante
pago em IRC ou impostos sobre os lucros, de natureza idêntica ou
análoga ao IRC, entre outros).

Quando?

— Nos 12 meses posteriores ao termo de cada período de tributação.

Quem?

— Casa-mãe portuguesa;

— Sociedade portuguesa designada pela Casa-mãe;

— Entidade portuguesa quando a Casa-mãe não esteja obrigada a
submeter na sua jurisdição de residência ou quando não tenha assinado
o acordo para troca automática de informações.

GRUPOS MULTINACIONAIS
COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING
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RETGSRETGSRETGSRETGS

— Renúncia à taxa de IRC inferior à taxa normal mais
elevada deve ser mantida pelo período mínimo de 3
anos.

— Agravamento de taxa de tributação autónoma em
10% é aplicável ao prejuízo fiscal do grupo.

— Cálculo do PEC deve ter em consideração os PEC
devidos por cada uma das sociedades.

OUTRAS ALTERAÇÕES

(Natureza interpretativa)

(Autorização legislativa com natureza interpretativa)

JáJáJáJá existeexisteexisteexiste!!!!
artigoartigoartigoartigo 106.º /12106.º /12106.º /12106.º /12
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Tributação autónoma sobre os bónus e outras
remunerações variáveis pagas a gestores,
administradores ou gerentes

Em caso de incumprimento de qualquer uma das
condições que afastam sujeição a tributação autónoma:

i. diferimento de uma parte não inferior a 50%;

ii. por um período mínimo de 3 anos;

iii. condicionado ao desempenho positivo da sociedade
ao longo desse período

OUTRAS ALTERAÇÕES (CONT.)
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Obrigações contabilísticas das empresas

É reduzido, de 12 para 10 anos - prazo de
obrigatoriedade de manutenção da documentação de
suporte à contabilidade e do processo de documentação
fiscal

OUTRAS ALTERAÇÕES (CONT.) 
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IMPOSTO SOBRE O

VALOR ACRESCENTADO

Marta Machado de Almeida 
(Associada Sénior Coordenadora) 
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TAXAS

Bem / ServiçoBem / ServiçoBem / ServiçoBem / Serviço
Taxa Taxa Taxa Taxa 

actualactualactualactual
Taxa Taxa Taxa Taxa 

propostapropostapropostaproposta

As algas vivas, frescas ou secas

23% 23% 23% 23% 6%6%6%6%

Os sumos e néctares de algas, as 
bebidas de aveia, arroz e amêndoa sem 
teor alcoólico

Prestações de serviços utilizadas no 
âmbito da actividade aquícola e, bem 
assim, as que contribuam para este tipo 
de produção

Alterações da taxa normal para a taxa reduzidaAlterações da taxa normal para a taxa reduzidaAlterações da taxa normal para a taxa reduzidaAlterações da taxa normal para a taxa reduzida

17%17%17%17%
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TAXAS

Bem / ServiçoBem / ServiçoBem / ServiçoBem / Serviço
Taxa Taxa Taxa Taxa 

actualactualactualactual
Taxa Taxa Taxa Taxa 

propostapropostapropostaproposta

gressinos, pães-de-leite, regueifas e 
tostas 

6% 6% 6% 6% 23%23%23%23%

Alterações da Alterações da Alterações da Alterações da taxa taxa taxa taxa reduzida para a taxa normalreduzida para a taxa normalreduzida para a taxa normalreduzida para a taxa normal

17%17%17%17%
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TAXAS

Bem / ServiçoBem / ServiçoBem / ServiçoBem / Serviço
Taxa Taxa Taxa Taxa 

actualactualactualactual
Taxa Taxa Taxa Taxa 

propostapropostapropostaproposta

Refeições prontas a consumir, nos 
regimes de pronto a comer e levar ou 
com entrega ao domicílio

23% 23% 23% 23% 13%13%13%13%Prestações de serviços de alimentação e 
bebidas, com exclusão das bebidas 
alcoólicas, refrigerantes, sumos, 
néctares e águas gaseificadas ou 
adicionadas de gás carbónico ou outras 
substâncias

Alterações da taxa normal para a taxa intermédiaAlterações da taxa normal para a taxa intermédiaAlterações da taxa normal para a taxa intermédiaAlterações da taxa normal para a taxa intermédia
A partir de 1 de Julho de 2016 A partir de 1 de Julho de 2016 A partir de 1 de Julho de 2016 A partir de 1 de Julho de 2016 

10%10%10%10%
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ISENÇÕES

RENÚNCIA À ISENÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOSRENÚNCIA À ISENÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOSRENÚNCIA À ISENÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOSRENÚNCIA À ISENÇÃO NOS SERVIÇOS MÉDICOS

Propõe-se que a renúncia à isenção de IVA na prestação de 
serviços médicos, sanitários e operações com elas 

estreitamente conexas, deixe se ser aplicável aos hospitais, 
clínicas e similares que, não sendo pessoas colectivas de 

direito público, prestem tais serviços no âmbito de acordos no âmbito de acordos no âmbito de acordos no âmbito de acordos 
celebrados com o Estadocelebrados com o Estadocelebrados com o Estadocelebrados com o Estado, no âmbito do sistema de saúde, nos 

termos da respectiva lei de bases
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS

OOOOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃO DEDEDEDE

FFFFACTURAÇÃOACTURAÇÃOACTURAÇÃOACTURAÇÃO
DDDDIREITOIREITOIREITOIREITO ÀÀÀÀ DEDUÇÃODEDUÇÃODEDUÇÃODEDUÇÃO

Prevê-se que o Governo fique autorizado a limitar 
temporalmente a possibilidade do exercício do 

direito à dedução do imposto, ao período em que 
se tenha verificado a recepção dos documentos 

que suportam aquele direito ou no período 
imediatamente posterior

PPPPEQUENOSEQUENOSEQUENOSEQUENOS RETALHISTASRETALHISTASRETALHISTASRETALHISTAS

Prevê-se que seja concedido ao Governo 
autorização para alterar os elementos formais 

que as facturas emitidas pelos sujeitos passivos 
abrangidos pelo regime especial de tributação 

dos pequenos retalhistas devam conter
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS

OOOOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃOBRIGAÇÃO DEDEDEDE

FFFFACTURAÇÃOACTURAÇÃOACTURAÇÃOACTURAÇÃOTTTTRANSACÇÕESRANSACÇÕESRANSACÇÕESRANSACÇÕES

INTRACOMUNITÁRIASINTRACOMUNITÁRIASINTRACOMUNITÁRIASINTRACOMUNITÁRIAS

Propõe-se que seja concedido ao Governo 
autorização para alterar o RITI, no que respeita ao 

modo de pagamento devido pelas aquisições 
intracomunitárias de meios de transporte novos 
sujeitos a ISV, no sentido de que a exclusão dos 

critérios estabelecidos no RITI abranja, também, 
os sujeitos passivos que possuam o estatuto de 

operador reconhecido previsto no CISV

EEEEXPORTAÇÕESXPORTAÇÕESXPORTAÇÕESXPORTAÇÕES

Propõe-se que o Governo fique autorizado a 
legislar no sentido de criar um mecanismo de 

controlo electrónico das condições de verificação 
da isenção de IVA nas exportações indirectas, 
designadamente, nas transmissões de bens 

expedidos ou transportados para fora da União 
Europeia, por um adquirente que aí não disponha 

de residência ou estabelecimento
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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

Não se prevê a repristinação, durante 2016, do 
regime de restituição de IVA às IPSS e à Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa (revogado em 

2011)

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



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

IMPOSTOS SOBRE O

PATRIMÓNIO E O SELO

Gonçalo Grade
(Associado) 
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Prédios RústicosPrédios RústicosPrédios RústicosPrédios Rústicos

� Passa a incluir os terrenos, fora de um aglomerado urbano,
que tenham por destino normal uma utilização geradora de
rendimentos comerciais e industriais, desde que estejam
afetos a atividades agrícolas ou silvícolas

� Passa a incluir os terrenos situados dentro de um
aglomerado urbano, desde que afectos a uma utilização
geradora de rendimentos agrícolas e silvícolas

IMPOSTOS MUNICIPAL SOBRE
IMÓVEIS - IMI
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Prédios Prédios Prédios Prédios RústicosRústicosRústicosRústicos

� Os edifícios e construções quando
directamente afectos à produção de
rendimentos agrícolas ou silvícolas não são
avaliados

� Caso não se verifique essa afectação, valor
patrimonial tributário das edificações
localizadas em prédios rústicos é
determinado de acordo com as regras
aplicáveis na avaliação de prédios urbanos*

*A requerimento do
proprietário, podem
ser inscritos na
matriz predial
rústica
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Avaliação e Avaliação e Avaliação e Avaliação e ActualizaçãoActualizaçãoActualizaçãoActualização do Valor do Valor do Valor do Valor 
Patrimonial TributárioPatrimonial TributárioPatrimonial TributárioPatrimonial Tributário

(Prédios comerciais, industriais ou para serviços)

� AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação: método do custo adicionado do valor dos
terrenos, sempre que a avaliação nos termos gerais se
mostre desadequada

� ActualizaçãoActualizaçãoActualizaçãoActualização: trienal, através da aplicação do coeficiente de
desvalorização da moeda correspondente ao ano da última
avaliação ou actualização

� CorrecçãoCorrecçãoCorrecçãoCorrecção extraordináriaextraordináriaextraordináriaextraordinária: Actualização extraordinária de
2,25% do VPT, 2016, aplicável aos prédios cujo VPT tenha
sido actualizado com referência a 31 de Dezembro dos anos
de 2012 a 2015
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RRRRegime de Salvaguarda egime de Salvaguarda egime de Salvaguarda egime de Salvaguarda 
(Prédios urbanos + Habitação própria 

permanente)

O imposto devido a cada ano não pode aumentar, face ao
anterior, mais do que EUR 75 ou de um terço da diferença
entre o imposto resultante do seu valor patrimonial atual e
o que resultaria de avaliação anterior*

* contanto que não tenha
havido transmissão da
propriedade (excetuam-se
as transmissões gratuitas a
favor de cônjuges,
descendentes e
ascendentes)
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Redução de taxa Redução de taxa Redução de taxa Redução de taxa 
(para prédios para habitação de sujeitos passivos com 

dependentes a cargo)

Os municípios passam a poder reduzir a taxa aplicável aos
prédios destinados à habitação própria e permanentes dos
sujeitos passivos com dependentes a cargo

RelevanteRelevanteRelevanteRelevante:::: composição do agregado familiar que se verificar
no último dia do ano anterior àquele a que o imposto diz
respeito

Número de Número de Número de Número de 
Dependentes a cargoDependentes a cargoDependentes a cargoDependentes a cargo

ReduçãoReduçãoReduçãoRedução da Taxa atéda Taxa atéda Taxa atéda Taxa até

1 10%

2 15%

3 ou mais 20%
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
TRANSMISSÕES ONEROSAS DE

IMÓVEIS - IMT
INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL 

Aquisição de Aquisição de Aquisição de Aquisição de PARTESPARTESPARTESPARTES SOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAIS OUOUOUOU DEDEDEDE QUOTASQUOTASQUOTASQUOTAS

� Se algum dos sócios fique a dispor de, pelo menos, 75% do 
capital social, ou o número de sócios se reduza a dois casados, 

deixa de ser relevante o correspondente regime de bens

� Alarga-se este tipo de incidência às situações de união de facto
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INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL 

UUUUNIDADESNIDADESNIDADESNIDADES DEDEDEDE PPPPARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃOARTICIPAÇÃO DEDEDEDE FFFFUNDOSUNDOSUNDOSUNDOS DEDEDEDE IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO IIIIMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIO

• Se um dos titulares, ou dois
titulares casados ou unidos
de facto, fiquem a dispor de
pelo menos 75% das
unidades de participação
representativas do
património do fundo

• ImpostoImpostoImpostoImposto:::: proporcionalmente
sobre o valor patrimonial dos
imóveis ou sobre o valor do
relatório de avaliação da
sociedade gestora, se
superior.

• As entregas de bens imóveis
pelos participantes no ato de
subscrição de unidades de
participação de fundos de
investimento imobiliário
fechados de subscrição
particular

• ImpostoImpostoImpostoImposto:::: valor patrimonial
dos imóveis ou sobre o valor
por que eles entraram para o
património do fundo,
consoante o que for maior

� SSSSUBSCRIÇÃOUBSCRIÇÃOUBSCRIÇÃOUBSCRIÇÃO�AAAAQUISIÇÃOQUISIÇÃOQUISIÇÃOQUISIÇÃO



www.rffadvogados.pt64

INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL 

DDDDISSOLUÇÃOISSOLUÇÃOISSOLUÇÃOISSOLUÇÃO DEDEDEDE FFFFUNDOSUNDOSUNDOSUNDOS DEDEDEDE IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO IIIIMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIO

Valor Tributável Valor Tributável Valor Tributável Valor Tributável 

� Todos ou alguns dos imóveis ficarem a pertencer ao sócio,
sócios, participante ou participantes que já tiverem sido
tributados

� OOOO impostoimpostoimpostoimposto:::: incidirá sobre a diferença entre o valor dos bens
agora adquiridos e o valor por que anteriormente o imposto foi
liquidado.
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INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL INCIDÊNCIA OBJETIVA E VALOR TRIBUTÁVEL 

FFFFUNDOSUNDOSUNDOSUNDOS DEDEDEDE IIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO IIIIMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIO DDDDETIDOSETIDOSETIDOSETIDOS PELOPELOPELOPELO EEEESTADOSTADOSTADOSTADO

IsençãoIsençãoIsençãoIsenção

� Unidades de participação integralmente detidas pelo Estado,
Regiões Autónomas, Autarquias Locais e Associações e
Federações de Municípios de direito público
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IMPOSTO DO SELO - IS

Operações de ReporteOperações de ReporteOperações de ReporteOperações de Reporte

verba 21 da TGIS - Reporte – sobre o valor do 
contrato… 0,5%

Primeiro 
Adquirente

Contrapartes 
Centrais/ 

Instituições
Financeiras

Primeiro 
Alienante

Incidência 
Subjectiva:

Previsão expressa de que as operações de reporte
são sujeitas a imposto sempre que o primeiro
adquirente ou primeiro alienante sejam
domiciliados* em território nacional

Territorialidade:
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Arrendamento e SubarrendamentoArrendamento e SubarrendamentoArrendamento e SubarrendamentoArrendamento e Subarrendamento

Pluralidade de Locadores ou Sublocadores

(Incidência Subjectiva)

O locador ou sublocador que
proceder à apresentação da
declaração junto da
Autoridade Tributária e
Aduaneira

O primeiro locador ou
sublocador identificado na
referida declaração, quando
apresentada por terceiro
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Arrendamento e Arrendamento e Arrendamento e Arrendamento e 
SubarrendamentoSubarrendamentoSubarrendamentoSubarrendamento

Herança Indivisa  ou a Parte Comum de prédio

(Incidência Subjectiva)

“cabeça de casal e o condomínio
representado pelo administrador,
respetivamente”
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Isenções

Suprimentos
O Sócio detenha 

directamente uma 
participação no capital 

não inferior a 10%

Permanecido na sua 
titularidade durante um 

ano consecutivo

Desde a constituição da 
entidade participada, se 
mantida durante aquele 

períodoGarantias a favor do 
Estado ou da 

Segurança Social

No âmbito de aplicação 
dos pagamentos em 

prestações

Garantias e Operações 
Financeiras realizadas 

entre Instituições 
Financeira

Se directamente destinadas 
à concessão de crédito no 

âmbito da atividade exercida 
por essas instituições e 

entidades
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Crédito ao Crédito ao Crédito ao Crédito ao 
Consumo Consumo Consumo Consumo 

Prevê-se, expressamente, a
incidência de 4% de IS às
taxas relativas a operações de
pagamento baseadas em
cartões

Taxas de imposto aplicáveis ao
crédito ao consumo agravadas
em 50% relativamente aos
factos tributários ocorridos até
31 de dezembro de 2018*

Desincentivo

TaxasTaxasTaxasTaxas relativasrelativasrelativasrelativas aaaa operaçõesoperaçõesoperaçõesoperações dededede
pagamentopagamentopagamentopagamento baseadasbaseadasbaseadasbaseadas emememem
cartõescartõescartõescartões

*taxa actual
entre 0,07 e 1%



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

BENEFÍCIOS FISCAIS

Miguel Afonso Archer

(Associado)
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Tributação a 10%, em IRS ou IRC, sobre 
os rendimentos de unidades de 
participação em fundos de investimento 
imobiliário e de participações sociais em 
sociedades de investimento imobiliário, 
pagos a não residentes

Regime cessa a sua aplicação:Regime cessa a sua aplicação:Regime cessa a sua aplicação:Regime cessa a sua aplicação:
• Titulares dos rendimentos sejam 

residentes em “paraíso fiscal” –
35%

• Rendimentos pagos ou colocados a 
disposição em contas abertas  em 
nome de titulares mas por conta de 
terceiros não identificados – 35%

• Titulares sejam detidos, directa ou 
indirectamente, em mais de 25%, 
por entidades ou pessoas 
residentes em Portugal, salvo se a 
entidade for residente na UE, EEE, 
ou num Estado com acordo que 
preveja a troca automática de 
informações com Portugal – 28% 
(IRS) e 25% (IRC)

Isenção, em IRS ou IRC, sobre os 
rendimentos de unidades de 
participação em fundos de investimento 
mobiliário e de participações sociais em 
sociedades de investimento mobiliário, 
pagos a não residentes

RENDIMENTOS PAGOS POR ORGANISMOS DE

INVESTIMENTO COLECTIVO (OIC) AOS SEUS

PARTICIPANTES

CESSAÇÃO DO REGIME APLICÁVEL A BENEFICIÁRIOS NÃO RESIDENTES
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RRRREMISSÃOEMISSÃOEMISSÃOEMISSÃO PARAPARAPARAPARA REGIMEREGIMEREGIMEREGIME DEDEDEDE TRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃO DEDEDEDE

OIC OIC OIC OIC EEEE DEDEDEDE RENDIMENTOSRENDIMENTOSRENDIMENTOSRENDIMENTOS PAGOSPAGOSPAGOSPAGOS PORPORPORPOR OICOICOICOIC

Caso o regime de tributação previsto para Fundos 
de Investimento Imobiliário em Recursos Florestais 
cesse a sua aplicação, por não se preencherem os 
requisitos legais:
• 75 % dos activos afectos à exploração de 

recursos florestais;
• submetida a planos de gestão florestal, 

aprovados e executados de acordo com a 
regulamentação em vigor; ou

• objecto de certificação florestal realizada por 
entidade legalmente acreditada

O regime cessa a sua aplicação nessa data, passando a considerar-se como um período de 
tributação, o período decorrido entre a data de cessação e o final do ano civil em que esta tenha 
ocorrido

Remissão para o regime de tributação de OIC e de rendimentos pagos por OIC

Caso o regime de tributação previsto 
para Fundos de Investimento 
Imobiliário especializados em 
reabilitação urbana, cesse a sua 
aplicação, por não se preencherem 
os requisitos legais:
• 75 % dos activos sejam bens 

imóveis sujeitos a acções de 
reabilitação;

• Os bens imóveis estejam situados 
em áreas de reabilitação urbana

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

EM RECURSOS FLORESTAIS

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO URBANA
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Aplicação do regime de isenção em IRC 
sobre as mais-valias realizadas por não 
residentes com a transmissão onerosa 
de partes sociais e outros valores 
mobiliários emitidos por entidades 
residentes em Portugal, às entidades não 
residentes detidas, directa ou 
indirectamente, em mais de 25%, por 
entidades residentes, desde que:

c

• Seja residente noutro Estado-
Membro da UE, EEE, ou num 
Estado com o qual tenha sido 
celebrada e se encontre em vigor 
convenção para evitar a dupla 
tributação que preveja troca de 
informações;

• Esteja sujeita e não isenta de 
imposto de natureza idêntica ou 
similar ao IRC, cuja taxa legal não 
seja inferior a 12,6%;

• Detenha, directa ou indirectamente, 
participação não inferior a 10% da 
entidade objecto de alienação;

• Detenha a participação, de modo 
ininterrupto, durante o ano anterior 
à alienação.

MAIS-VALIAS REALIZADAS POR NÃO

RESIDENTES

ÂMBITO DA APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DE IRS E DE IRC
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ISENÇÕES DE IMI

CESSAÇÃO DO REGIME

• Entidades públicas empresariais responsáveis pela rede pública de escolas, 
quanto aos prédios ou parte de prédios destinados directamente ou 
indirectamente à realização dos seus fins;

• Prédios exclusivamente afectos à actividade de abastecimento público de 
água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e de 
sistemas de gestão de resíduos urbanos

Cessação do regime de isenção do IMI, quando se deva aplicar, estendeCessação do regime de isenção do IMI, quando se deva aplicar, estendeCessação do regime de isenção do IMI, quando se deva aplicar, estendeCessação do regime de isenção do IMI, quando se deva aplicar, estende----se aos se aos se aos se aos 
seguintes casos:seguintes casos:seguintes casos:seguintes casos:
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PRÉDIOS DE REDUZIDO VALOR PATRIMONIAL

DE SUJEITOS PASSIVOS DE BAIXOS

RENDIMENTOS

HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE

Para efeitos da aplicação da isenção de IMI para os prédios rústicos e prédios Para efeitos da aplicação da isenção de IMI para os prédios rústicos e prédios Para efeitos da aplicação da isenção de IMI para os prédios rústicos e prédios Para efeitos da aplicação da isenção de IMI para os prédios rústicos e prédios 
urbanos detidos por sujeitos passivos de baixos rendimentos, destinados à sua urbanos detidos por sujeitos passivos de baixos rendimentos, destinados à sua urbanos detidos por sujeitos passivos de baixos rendimentos, destinados à sua urbanos detidos por sujeitos passivos de baixos rendimentos, destinados à sua 

habitação própria e permanente:habitação própria e permanente:habitação própria e permanente:habitação própria e permanente:

Habitação própria 
e permanente

Domicílio fiscal
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ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

ISENÇÃO EM IRC DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS

Isenção de IRC dos Isenção de IRC dos Isenção de IRC dos Isenção de IRC dos 
rendimentos obtidos por rendimentos obtidos por rendimentos obtidos por rendimentos obtidos por 

associações de paisassociações de paisassociações de paisassociações de pais

desde que

A totalidade dos rendimentos 
brutos sujeitos e não isentos 

< € 7.500

Com excepção dos 
rendimentos de capitais
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MEDIDAS DE APOIO AO TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E DE

MERCADORIAS

Autorização Autorização Autorização Autorização legislativa legislativa legislativa legislativa 

Não inclui a repristinação da isenção de imposto sobre as mais-valias, resultantes da 
transmissão onerosa de veículos afectos à actividade de transporte

Majoração até 120%, em sede de IRC ou IRS,  dos gastos suportados com a aquisição de 
combustíveis, em Portugal, para abastecimento de veículos de transporte de mercadorias, 

transporte público de passageiros e de táxi
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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
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INCENTIVO FISCAL À PRODUÇÃO

CINEMATOGRÁFICA

Autorização Autorização Autorização Autorização legislativa legislativa legislativa legislativa 

Criação de dedução à colecta Criação de dedução à colecta Criação de dedução à colecta Criação de dedução à colecta 
de IRCde IRCde IRCde IRC

Sobre despesas de 
produção 

cinematográficas 
(operações em 

Portugal)

Despesa elegível: < €
1.000.000
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CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO

BENEFÍCIOS FISCAIS MUNICIPAIS (IMI E IMT)

Isenção (total ou parcial) de Isenção (total ou parcial) de Isenção (total ou parcial) de Isenção (total ou parcial) de 
IMI e/ou IMTIMI e/ou IMTIMI e/ou IMTIMI e/ou IMT

Concedida pelos 
órgãos municipais, 
além das isenções 

previstas ao abrigo do 
RFAI

Para apoio a 
investimento realizado 
na área do município
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FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, 
FUNDOS DE PENSÕES E FUNDOS DE

POUPANÇA-REFORMA

Revogação do benefício fiscalRevogação do benefício fiscalRevogação do benefício fiscalRevogação do benefício fiscal

Revogação do 
benefício fiscal 

aplicável a fundos de 
investimento 

imobiliário, fundos de 
pensões e fundos de 
poupança-reforma

Taxa de IMI e de IMT reduzida em 50%:Taxa de IMI e de IMT reduzida em 50%:Taxa de IMI e de IMT reduzida em 50%:Taxa de IMI e de IMT reduzida em 50%:

• Prédios integrados em fundos de 
investimento imobiliário abertos ou 
fechados de subscrição pública

• Fundos de pensões

• Fundos de poupança-reforma
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COFFEE BREAK

(15 minutos)
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IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O

CONSUMO

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

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

Produtos Intermédios:
• propõe-se o agravamento da taxa aplicável aos produtos intermédios em

3%, passando a taxa dos actuais € 70,74/hl para € 72,86/hl;

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

espirituosas, passando a taxa dos actuais € 1.289,27/hl para
€ 1.327,94/hl;
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Charutos e Cigarrilhas:

• propõe-se a diferenciação entre charuto e cigarrilha:

- Charuto – rolos de tabaco com um peso unitário superior a 3 gramas;

- Cigarrilha – rolos de tabaco com peso unitário igual ou inferior a

3 gramas.

• propõe-se que os charutos fiquem sujeitos a um imposto mínimo de
€ 400 por milheiro, já as cigarrilhas mantêm o imposto mínimo de € 60 por
milheiro.

IMPOSTO SOBRE O TABACO
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Imposto sobre o Tabaco

Cigarros:
.Propõe-se o aumento em 3% do elemento específico dos cigarros, passando

de € 88,20 para € 90,85 e que se traduzirá num aumento médio de 10
cêntimos por maço.

Imposto Mínimo:
• Passa a corresponder a 104% do imposto devido pelos cigarros

pertencentes à classe de preços mais vendida acrescido de IVA e deduzido
do IVA correspondente aos cigarros objecto de tributação.
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Cigarros fabricados nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira e
consumidos na reunião Autónoma dos
Açores:

• propõe-se o aumento do elemento específico de € 16,30 para € 18,50
(+13,5%) e do elemento ad valorem de 38% para 42% (+10,5%)
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Tabaco de Fumar, Rapé, Tabaco de 
Mascar e Tabaco Aquecido:

• propõe-se que o elemento específico seja actualizado em 3%;

• Imposto mínimo resultante da aplicação do elemento específico e do
elemento ad valorem não pode ser inferior a € 0,169/g
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Regras de Introdução no Consumo do
Tabaco Manufacturado:
.O factor de majoração da quantidade média mensal de tabaco manufacturado

introduzida no consumo por operador económico aplicável entre 1 de
Setembro e 31 de Dezembro, passa a ser definido por Portaria do Governo;

• Com vista a garantir a arrecadação de receita fiscal proveniente do IT, com
base nas novas taxas, prevêem-se prazos especiais de vigência das
estampilhas especiais por forma a evitar abusos na introdução no consumo
de tabacos tributados com as taxas do ano anterior.
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Fuelóleo:
• propõe-se a alteração dos intervalo mínimo e máximo para fixação das

taxas aplicáveis ao fuelóleo aplicáveis no Continente nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira:

- Fuelóleo com um teor de enxofre superior a 1% - entre o limite

mínimo  de € 15 e máximo de € 44,92;

- Fuelóleo com um teor de enxofre igual ou inferior a 1% - entre o  

limite mínimo de € 15 e o máximo e € 39,93.

IMPOSTO SOBRE OS
PRODUTOS PETROLÍFEROS E

ENERGÉTICOS
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Gasolina e Gasóleo:

• Com a publicação da Portaria 24-A/2016 foram actualizadas as taxas do ISP
aplicáveis à gasolina e do gasóleo, das quais resulta um aumento de € 0,06
por litro:

• Gasolina – a taxa foi aumentada para € 578,95/1000l;

• Gasóleo – a taxa foi aumentada para € 338,41/1000l.

Gasóleo Colorido e Marcado:
• Gasóleo colorido e marcado – a taxa foi aumentada para € 107,51/1000l, o 

que corresponde a uma actualização de € 0,03 por litro.
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TRIBUTAÇÃO AUTOMÓVEL

Manuel Teixeira Fernandes

(Consultor)
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Desdobramento Desdobramento Desdobramento Desdobramento em dois do 1.º escalão da “Tabela A”:em dois do 1.º escalão da “Tabela A”:em dois do 1.º escalão da “Tabela A”:em dois do 1.º escalão da “Tabela A”:
- da “componente cilindrada” dos veículos a gasolina ou a gasóleo, 
- da  componente CO2 dos veículos a gasolina, 
- da componente  CO2 dos veículos a gasóleo.

Motivação técnica, visando: 
- comp. cilindrada – evitar que o imposto  seja negativo, no caso de veículos de  muito 

baixa  cilindrada
- comp. CO2 – acompanhar a tendência dos veículos novos apresentarem  menores 

emissões 

TTTTaxasaxasaxasaxas: “tabela  A” (componente cilindrada e componente CO2): “tabela  A” (componente cilindrada e componente CO2): “tabela  A” (componente cilindrada e componente CO2): “tabela  A” (componente cilindrada e componente CO2)
- a componente cilindrada é actualizada em 3%; contudo, como não foi actualizada a 

“parcela a abater”,  o  agravamento fiscal  para um veículo de 1.500 cm3 situa-se na 
ordem dos 12%;

- a componente CO2 é actualizada em 20%, quer na tabela dos veículos a gasolina, quer 
na tabela dos veículos a gasóleo.

Agravamento Agravamento Agravamento Agravamento fiscal globalfiscal globalfiscal globalfiscal global
- automóvel a gasolina com 1500 cm3 de cilindrada e 120 g/km de CO2 (classe média 

baixa):15% 15% 15% 15% 
- automóvel a gasóleo com 1968 cm3 de cilindrada e 146 g/km de CO2     (classe média 

alta):15%  15%  15%  15%  

IIIIMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTO SOBRESOBRESOBRESOBRE VVVVEÍCULOSEÍCULOSEÍCULOSEÍCULOS ---- ISVISVISVISV
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TTTTaxasaxasaxasaxas:  “tabela B”  (só cilindrada):  “tabela B”  (só cilindrada):  “tabela B”  (só cilindrada):  “tabela B”  (só cilindrada)

- veículo com 1.600 cm3 tem agravamento de 8% (veículo de trabalho) 

TTTTaxasaxasaxasaxas: “tabela C” (motociclos, triciclos e quadriciclos) : “tabela C” (motociclos, triciclos e quadriciclos) : “tabela C” (motociclos, triciclos e quadriciclos) : “tabela C” (motociclos, triciclos e quadriciclos) 

- actualização em 3%  

Apoio poio poio poio fiscal fiscal fiscal fiscal aoaoaoao “abate de “abate de “abate de “abate de veículos automóveis em fim de vida”  veículos automóveis em fim de vida”  veículos automóveis em fim de vida”  veículos automóveis em fim de vida”  

- Aquisição de veículo eléctrico: de €4.500  para  €2.250

- Aquisição de veículo híbrido plug-in: de  máximo €3.250  para  máximo 
€1.125

VigênciaVigênciaVigênciaVigência do do do do apoioapoioapoioapoio fiscal fiscal fiscal fiscal aoaoaoao “abate de “abate de “abate de “abate de veículos automóveis em fim de vida” veículos automóveis em fim de vida” veículos automóveis em fim de vida” veículos automóveis em fim de vida” 

- Até 31/12/2017

- Valor do apoio fiscal em 2017: metade do vigente em 2016 (após OE)
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Actualização Actualização Actualização Actualização das taxas: das taxas: das taxas: das taxas: 
- veículos automóveis: 0,50%

- aeronaves e embarcações de recreio, de uso particular: 1,50%  

Adicional Adicional Adicional Adicional ao IUC criado no OE/2014 ao IUC criado no OE/2014 ao IUC criado no OE/2014 ao IUC criado no OE/2014 
---- foi mantido através do n.º 3 da Lei n.º 159-C/2015, de 30/12

Locação Locação Locação Locação de veículos: de veículos: de veículos: de veículos: 
- revogação do art.º 19.º do CIUC – análise em conjunto com a A. Leg.ª que visa 

reforçar  papel do RA

Autorização Legislativa:

- limitar o âmbito material de algumas isenções (CO2, num caso, e limite ao 
valor monetário, noutro caso)

- definição, pela via interpretativa, que o sujeito passivo do IUC é a “pessoa pessoa pessoa pessoa 
singular ou colectiva, de direito publico ou privado, em nome da qual o singular ou colectiva, de direito publico ou privado, em nome da qual o singular ou colectiva, de direito publico ou privado, em nome da qual o singular ou colectiva, de direito publico ou privado, em nome da qual o 
veículo está registadoveículo está registadoveículo está registadoveículo está registado” (na CRA)              

IIIIMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTO ÚÚÚÚNICONICONICONICO DDDDEEEE CCCCIRCULAÇÃOIRCULAÇÃOIRCULAÇÃOIRCULAÇÃO –––– IIIIUCUCUCUC
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PROCESSO E PROCEDIMENTO
TRIBUTÁRIOS

Vânia Codeço

(Associada Sénior)
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SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO

IIIIMPUGNAÇÃOMPUGNAÇÃOMPUGNAÇÃOMPUGNAÇÃO PPPPAULIANAAULIANAAULIANAAULIANA INTENTADAINTENTADAINTENTADAINTENTADA PELOPELOPELOPELO MMMMINISTÉRIOINISTÉRIOINISTÉRIOINISTÉRIO PPPPÚBLICOÚBLICOÚBLICOÚBLICO

DESDE A INSTAURAÇÃO ATÉ AO TRÂNSITO EM JULGADO

• APLICAÇÃO IMEDIATA EM TODOS OS PROCESSOS QUE SE ENCONTREM PENDENTES

• A SUSPENSÃO INICIA-SE NA DATADA ENTRADA EM VIGOR DO O.E.
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INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DE

OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DEMAIS ENTIDADES QUE PRESTEM SERVIÇOS DE PAGAMENTO
(além das instituições de crédito e das sociedades financeiras)

Obrigação de comunicar à AT os valores e as informações relativas a fluxos de
pagamentos com cartões de crédito e de débito ou por outros meios de pagamento
electrónico que sejam efectuados por seu intermédio

sem por qualquer forma identificar os 
mandantes das ordens de pagamento

a sujeitos passivos que aufiram 
rendimentos de categoria B

de IRS e IRC
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COMPETÊNCIA PARA REVOGAR

ACTOS IMPUGNADOS

(não havendo órgão periférico 
regional)

DIRIGENTE MÁXIMO DO SERVIÇO

DIRIGENTE DO ÓRGÃO

PERIFÉRICO REGIONAL

(área do domicílio ou sede do
contribuinte, da situação dos bens
ou da liquidação)

ou

ENTIDADE COMPETENTE PARA A DECISÃO

DE RECLAMAÇÃO GRACIOSA
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REVISÃO DOS ACTOS TRIBUTÁRIOS

Correcções a favor do contribuinte 
de impostos autoliquidados

RRRREVOGAÇÃOEVOGAÇÃOEVOGAÇÃOEVOGAÇÃO DDDDAAAA DISPOSIÇÃODISPOSIÇÃODISPOSIÇÃODISPOSIÇÃO QUEQUEQUEQUE EQUIPARAVAEQUIPARAVAEQUIPARAVAEQUIPARAVA OOOO ERROERROERROERRO NANANANA AUTOLIQUIDAÇÃOAUTOLIQUIDAÇÃOAUTOLIQUIDAÇÃOAUTOLIQUIDAÇÃO

DOSDOSDOSDOS TRIBUTOSTRIBUTOSTRIBUTOSTRIBUTOS AAAA ERROERROERROERRO IMPUTÁVELIMPUTÁVELIMPUTÁVELIMPUTÁVEL AOSAOSAOSAOS SERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOS

Dois anos 
anteriores
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SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REGULARIZADA

Desde que esteja constituídaDesde que esteja constituídaDesde que esteja constituídaDesde que esteja constituída garantiagarantiagarantiagarantia

Meio de contencioso adequado à discussão da 

EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
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CITAÇÃO PARA O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

VÁRIAS DÍVIDAS COBRADAS NO MESMO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

Uma única CITAÇÃO, com indicação da sua natureza, 
do ano ou período a que se reportam e do seu montante global.

Os executados só se consideram citados no
QUINTO DIA POSTERIOR À CITAÇÃO.

Cada uma das dívidas pode ser consultada no Portal das Finanças ou junto 
do órgão de execução fiscal, de forma gratuita.
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EXECUÇÃO FISCAL
APLICAÇÃO DE MONTANTES DEPOSITADOS

não obsta

APLICAÇÃO DE MONTANTES

DEPOSITADOS NO PAGAMENTO

DA DÍVIDA

FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO

• Se a citação em causa não vier devolvida e, sendo devolvida, não for 
indicada a nova morada do executado;

• Se não houver acesso à caixa postal electrónica.

NÃO PRECLUDE O EXERCÍCIO DE DIREITOS

(designadamente, oposição à execução).
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EXECUÇÃO FISCAL
DEPÓSITO DE QUANTIAS E VALORES PENHORADOS

O executado pode solicitar à instituição detentora do depósito penhorado

que proceda ao depósito de quantias e valores penhorados à ordem do

órgão de execução fiscal.
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EXECUÇÃO FISCAL
EXTINÇÃO DO PROCESSO

PPPPAGAMENTOAGAMENTOAGAMENTOAGAMENTO VOLUNTÁRIOVOLUNTÁRIOVOLUNTÁRIOVOLUNTÁRIO

Dívida < ou =  10 euros, respeitante a juros de mora ou custas

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

(Aplicação imediata a todos os processos de execução fiscal pendentes)
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AVALIAÇÃO DA GARANTIA

VALOR DOS BENS OU DO PATRIMÓNIO DO GARANTE, NOS TERMOS DO CÓDIGO DO IMPOSTO

DO SELO, DEDUZIDO DE:

Garantias concedidas e outras obrigações extrapatrimoniais assumidas;

Partes de capital do executado detidas directa ou indirectamente pelo 
garante;

Passivos contingentes;

Quaisquer créditos do garante sobre o executado.
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AVALIAÇÃO DA GARANTIA (CONT.)

SOCIEDADE Valor da totalidade dos títulos
representativos do seu capital

PESSOA SINGULAR
Considera-se o património desonerado e
os rendimentos susceptíveis de gerar
meios para cumprir a obrigação.

APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS GARANTIAS QUE TENHAM SIDO ACEITES

ATÉ À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO O.E.

Apenas determinará o reforço ou a substituição dessas garantias se o valor
apurado for inferior a 80% do valor indicado para efeitos de garantia
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DISPENSA DE GARANTIA

EM PAGAMENTOS ATÉ 12 PRESTAÇÕES

PAGAMENTO ATÉ

12 PRESTAÇÕES

Dispensa de prestação de garantia 
(até 31 de Dezembro de 2016)

Desde que o executado:

• Pague atempadamente as prestações;

• Não aliene ou onere o seu património, excepto actos indispensáveis à
actividade profissional ou prossecução do objecto;

• Regularize todas as dívidas susceptíveis de cobrança mediante execução
fiscal, no prazo de 90 dias a contar da data de vencimento.

O INCUMPRIMENTO DE

QUALQUER UMA DAS

CONDIÇÕES
revogação da dispensa de garantia
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====

DISPENSA DE GARANTIA

EM PAGAMENTOS ATÉ 12 PRESTAÇÕES (CONT.)

TAXA DE JUROS DE MORA

(durante o período de vigência da dispensa de garantia)

O DOBRO DA QUE SE ENCONTRAR EM VIGOR
(10,336% em 2016)

DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA

Suspensão do processo
de execução fiscal

Situação tributária regularizada
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS

Troca de informação financeira e fiscal
Cumprimento das regras de comunicação e diligência devida em
relação a contas financeiras, independentemente da residência do
respectivo titular ou beneficiário.

LGT

Sociedades beneficiárias de operações de fusão ou cisão passam a
ser consideradas sucessoras dos devedores originários.CPPT
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INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS
João Costa Andrade

(Consultor)
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====

INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

FALTA OU ATRASO NA APRESENTAÇÃO OU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU DECLARAÇÕES

Propõe-se que seja considerada infracção, punível com coima entre os € 500

e os € 10.000 a falta de apresentação da declaração de informação financeira

e fiscal por país ou jurisdição relativas a um grupo multinacional.
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AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

• Comunicação e diligência devida por parte das instituições financeiras a
estas sujeitas;

• Obrigação de manutenção de registo e de elementos comprovativos que
tenham servido de base à obtenção das informações e à execução dos
procedimentos de comunicação e diligência devida.

Governo autorizado a alterar 

RGITRGITRGITRGIT

Penalidades para o incumprimento
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2014: Propostas2014: Propostas Fiscais

INCENTIVOS AO INVESTIMENTO
Filipe Escobar

(Associado Sénior Coordenador)
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NOVOS INVESTIMENTOS

Áreas do 
empreendedorismo 

e da investigação 

Financiamento de 
projectos que 
qualifiquem a 

oferta turística. 

Reforço das 
acessibilidades 

aéreas

140 Milhões140 Milhões140 Milhões140 Milhões€€€€ de de de de 
incentivos ao Investimentoincentivos ao Investimentoincentivos ao Investimentoincentivos ao Investimento
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START UP PORTUGAL

Capitalização e 
promoção do 
aumento da 

competitividade das 
empresas

Lançamento de 
instrumentos 

financeiros 
(Fundos Europeus)

1750 milhões 1750 milhões 1750 milhões 1750 milhões €€€€

Programa “Startup Portugal“= Promover a criação de 
emprego + aumentar a competitividade.

Isenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloIsenção de Imposto do SeloExpectativa do Governo:  alavancagem de 1.500 
milhões de euros na economia
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FUNDO AZUL

CONSTITUIÇÃOCONSTITUIÇÃOCONSTITUIÇÃOCONSTITUIÇÃO DEDEDEDE UMUMUMUM

DENOMINADODENOMINADODENOMINADODENOMINADO “F“F“F“FUNDOUNDOUNDOUNDO

AAAAZULZULZULZUL” ” ” ” 

Promova e incentive a 
constituição de 

empresas startups de 
base tecnológica

Apoie a investigação 
científica e a 

monitorização do 
meio marinho. 

Programa do Mar atingirá 
80 milhões de euros

(+ 26,8% do que previsto na 
execução provisória de 

2015)
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OUTRAS MEDIDAS

Negociar o processo de reprivatização da TAP

Política Política Política Política pública de introdução de inovação e design no pública de introdução de inovação e design no pública de introdução de inovação e design no pública de introdução de inovação e design no processo industrialprocesso industrialprocesso industrialprocesso industrial

Consolidar e rentabilizar a actual rede de Consolidar e rentabilizar a actual rede de Consolidar e rentabilizar a actual rede de Consolidar e rentabilizar a actual rede de infrainfrainfrainfra----estruturas, estruturas, estruturas, estruturas, priorizando o priorizando o priorizando o priorizando o 
aumento da mobilidade no interior do país e a criação de emprego localaumento da mobilidade no interior do país e a criação de emprego localaumento da mobilidade no interior do país e a criação de emprego localaumento da mobilidade no interior do país e a criação de emprego local

265 milhões de euros para promover investimentos e iniciativas previstas no 265 milhões de euros para promover investimentos e iniciativas previstas no 265 milhões de euros para promover investimentos e iniciativas previstas no 265 milhões de euros para promover investimentos e iniciativas previstas no 
Plano Estratégico dos Transportes e Plano Estratégico dos Transportes e Plano Estratégico dos Transportes e Plano Estratégico dos Transportes e InfraInfraInfraInfra----estruturasestruturasestruturasestruturas
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RRRREGIMEEGIMEEGIMEEGIME TEMPORÁRIOTEMPORÁRIOTEMPORÁRIOTEMPORÁRIO DEDEDEDE PAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTO FRACCIONADOFRACCIONADOFRACCIONADOFRACCIONADO

DOSDOSDOSDOS SUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOS DEDEDEDE NNNNATALATALATALATAL EEEE DEDEDEDE FFFFÉRIASÉRIASÉRIASÉRIAS

Lei n.º 11/2013, de 28 de JaneiroLei n.º 11/2013, de 28 de JaneiroLei n.º 11/2013, de 28 de JaneiroLei n.º 11/2013, de 28 de Janeiro

Estabelece o regime temporário de pagamento por duodécimos dos 
subsídios de Natal e de Férias, cujo prazo de vigência terminaria no final de 

2013

OE 2016: Proposta de prorrogação do prazo de vigênciaOE 2016: Proposta de prorrogação do prazo de vigênciaOE 2016: Proposta de prorrogação do prazo de vigênciaOE 2016: Proposta de prorrogação do prazo de vigência

Em 2016, os subsídios de Natal e de Férias vão continuar a ser pagos de 
acordo com o regime de pagamento de 50% do seu valor, em duodécimos
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OUTRAS PROPOSTAS

Rogério M. Fernandes Ferreira

(Sócio Fundador)
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AAAAUTORIZAÇÃOUTORIZAÇÃOUTORIZAÇÃOUTORIZAÇÃO LEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVA SOBRESOBRESOBRESOBRE ACESSOACESSOACESSOACESSO EEEE TROCATROCATROCATROCA

DEDEDEDE INFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES FINANCEIRASFINANCEIRASFINANCEIRASFINANCEIRAS

Criar 
obrigatoriedade de 
comunicação à AT 

de contas 
financeiras

Autorização Autorização Autorização Autorização 
legislativalegislativalegislativalegislativa

Adoptar regras e 
procedimentos de 

cooperação 
administrativa no 

domínio da 
fiscalidade

Adoptar medidas 
que garantam a 

troca automática de 
informações 

relativas a contas 
financeiras, pelas 

instituições 
financeiras

Adoptar medidas 
que visem melhorar 
os mecanismos de 

troca de 
informações

Respeitar os 
direitos 

fundamentais e 
garantir  protecção 
de dados pessoais
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CCCCONTRIBUIÇÃOONTRIBUIÇÃOONTRIBUIÇÃOONTRIBUIÇÃO PARAPARAPARAPARA OOOO AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL

Valor deverá manterValor deverá manterValor deverá manterValor deverá manter----se  em se  em se  em se  em €€€€ 2,652,652,652,65

Embora no acordo assinado entre o Partido Socialista e o Bloco de
Esquerda se tenha mencionado a intenção de alterar os termos da
cobrança desta contribuição, passando ser cobrada nas facturas de
telecomunicações, em vez de ser cobrada nas facturas de electricidade,
essa referência não surge na Proposta O.E para 2016.
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PPPPRORROGAÇÃORORROGAÇÃORORROGAÇÃORORROGAÇÃO DEDEDEDE VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA DASDASDASDAS CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES

SECTORIAISSECTORIAISSECTORIAISSECTORIAIS

• contribuição sobre o sector bancário, 
• contribuição sobre a indústria farmacêutica  

• contribuição sobre o sector energético

Expressamente prorrogadasExpressamente prorrogadasExpressamente prorrogadasExpressamente prorrogadas,
pela Lei n.º 159-C/2015, de 30 de Dezembro,

prevendo-se a sua vigência para o ano de 2016

Caso não tivesse havido prorrogação expressa, seriam essas contribuições 
prorrogadas automaticamente?
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AAAALTERAÇÕESLTERAÇÕESLTERAÇÕESLTERAÇÕES DADADADA CONTRIBUIÇÃOCONTRIBUIÇÃOCONTRIBUIÇÃOCONTRIBUIÇÃO SOBRESOBRESOBRESOBRE OOOO SECTORSECTORSECTORSECTOR

BANCÁRIOBANCÁRIOBANCÁRIOBANCÁRIO

Alargamento Alargamento Alargamento Alargamento da base de incidência da base de incidência da base de incidência da base de incidência subjectiva:subjectiva:subjectiva:subjectiva:
sucursais, situadas em Portugal, de instituições de crédito, com 

sede principal e efectiva fora do território português

Alteração Alteração Alteração Alteração à base de incidência à base de incidência à base de incidência à base de incidência objectiva:objectiva:objectiva:objectiva:
passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos deduzido, 
quando aplicável, dos elementos do passivo que integram os 
fundos próprios, dos depósitos abrangidos pela garantia do 
Fundo de Garantia de Depósitos, pelo Fundo de Garantia do 

Crédito Agrícola Mútuo ou por um sistema de garantia de 
depósitos oficialmente reconhecido ou considerado equivalente

Aumento Aumento Aumento Aumento da taxa da taxa da taxa da taxa máxima:máxima:máxima:máxima:
Alteração de 0,085% para 0,110%
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AAAALTERAÇÕESLTERAÇÕESLTERAÇÕESLTERAÇÕES CONTRIBUIÇÃOCONTRIBUIÇÃOCONTRIBUIÇÃOCONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIA SOBRESOBRESOBRESOBRE

AAAA INDÚSTRIAINDÚSTRIAINDÚSTRIAINDÚSTRIA FARMACÊUTICAFARMACÊUTICAFARMACÊUTICAFARMACÊUTICA

OE2016: Receita deverá ser transferida do orçamento do 
subsector Estado para ACSS, I.P.

Encontra-se consignada ao Serviço Nacional de Saúde 
constituindo sua receita própria da ACSS, IP
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CONFERÊNCIA

PERSPECTIVAS FISCAIS 2016
Guilherme d’Oliveira Martins  (Professor Universitário,

Membro do Conselho de Administração da Gulbenkian,
ex Ministro da Educação e da Presidência e Finanças)



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

OBRIGADOOBRIGADOOBRIGADOOBRIGADO

Praça Marquês de Pombal, 16 Praça Marquês de Pombal, 16 Praça Marquês de Pombal, 16 Praça Marquês de Pombal, 16 –––– 5º (Recepção)/6º 5º (Recepção)/6º 5º (Recepção)/6º 5º (Recepção)/6º 
1250125012501250----163 Lisboa 163 Lisboa 163 Lisboa 163 Lisboa –––– PortugalPortugalPortugalPortugal

T: 215915220T: 215915220T: 215915220T: 215915220
F: 215 915 244F: 215 915 244F: 215 915 244F: 215 915 244

www.rffadvogados.ptwww.rffadvogados.ptwww.rffadvogados.ptwww.rffadvogados.pt

contacto@rffadvogados.ptcontacto@rffadvogados.ptcontacto@rffadvogados.ptcontacto@rffadvogados.pt


