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FMI
OCDE Comissão Europeia Ministério das Finanças 

(POE 2018)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

PIB 2,5 2,0 2,1 1,6 1,8 1,6 2,6 2,2

Consumo Privado 2,0 1,5 1,9 1,3 2,2 1,9

Consumo Público -0,1 -0,8 0,4 0,5 -0,2 -0,6

Investimento 6,5 2,3 5,4 4,7 7,7 5,9

Exportações 7,9 5,2 5,5 4,5 4,4 4,2 8,3 5,4

Importações 7,4 5,0 5,2 3,9 5,2 4,5 8,0 5,2

Procura interna 2,7 2,2

Procura externa -0,1 0,0

Taxa de Desemprego 9,7 9,0 9,7 9,7 9,9 9,2 9,2 8,6

Inflação 1,6 2,0 1,5 1,5 1,4 1,5 1,2 1,4

CENÁRIO MACROECONÓMICO
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Apresentação Geral
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RECEITAS FISCAIS

25/10/201725/10/20174

Apresentação Geral

2012 (M€) 2013 (M€) 2014(M€) 2015(M€) 2016(M€)
2017 (M€) 

(estimativa)
2018 (M€) 
(previsão)

Δ 2018/2017 
(%)

Impostos 
directos

13 633,60 17 400,20 17 539,40 18 245,80 17 745,60 18 423,20 18 198,70 -1,20 

- IRS 9 085,50 12 307,70 12 854,00 12 695,70 12 214,40 12 226,50 12 142,80 -0,70 

- IRC 4 280,50 5 083,80 4 519,10 5 248,30 5 228,30 5 740,70 5 585,00 -2,70 

- Outros 267,60 8,70 166,30 301,80 302,90 456,00 470,90 3,30 

Impostos 
indirectos

18 407,00 18 852,30 19 581,00 20 603,70 22 479,30 23 750,80 24 848,80 4,60 

- ISP 2 115,60 2 102,80 2 092,60 2 117,10 3 259,30 3 350,60 3 553,80 6,10 

- IVA 12 800,10 13 244,10 13 814,1 14 844,30 15 082,50 15 841,30 16 548,10 4,50 

- ISV 361,88 352,40 466,00 573,40 671,70 774,60 823,30 6,30 

- IT 1 353,60 1 312,90 1 400,20 1 212,80 1 515,10 1 413,00 1 443,00 2,10 

- IABA 168,00 173,10 176,10 182,90 193,10 275,20 292,60 6,30 

- IS 1 358,30 1 366,20 1 306,5 1 337,90 1 394,30 1 479,60 1 511,80 2,20 

- IUC 197,60 255,30 277,40 285,40 309,80 356,20 395,40 11,00 

TOTAL 32 040,60 36 252,50 37 120,40 38 849,60 40 224,90 42 174,00 43 047,50 2,10 
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Raphael Bordalo Pinheiro e a Economia no final do séc. 

XIX: o déficit que não morre, a dívida que engorda

• Em 400 anos de história económica, 8 crises de 

dívida 

• O ciclo de dívida historicamente mais  relevante: 

a  Bancarrota de finais do seculo XIX na 

sequência do Ultimatum Britânico

• dívida pública de 89% do PIB 

• dívida externa de 50% do PIB

• encargos anuais da dívida de quase 

metade das despesas públicas

Somos um país habituado a 
conviver com dívidas elevadas?I | 



• 4 Causas puramente económicas e estruturantes possíveis para um endividamento tão 
permanente: 

a) O  Desequilíbrio entre a riqueza criada e as políticas de distribuição 
prosseguidas; 

b) a Pequenez do mercado doméstico; 

c) o Fraco benefício económico extraído das colónias, 

d) a Persistência em tentar acompanhar os níveis de bem-estar da Europa.

Apesar de haver cerca de 40  anos em que a Europa nos financia  para que 
façamos a convergência nos últimos 16 anos temos vindo a divergir

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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Porquê um endividamento tão 
permanente na nossa história 
económica?

I | 



Será que temos condições 
para suportar o serviço da 
dívida?

• Que condições para suportar o serviço da divida pública?

• Os dados são:

• Serviço da dívida (sem amortizações) = Cerca de 7 mil milhões de 

euros/ano

• Dívida pública hoje ≈  Cerca de 200 mil milhões de euros,

• Taxa de juro média =  Cerca de 3,5%/ano

• Défice orçamental no final de 2017 ≈ -1,5% do PIB (2,5 mil milhões a 
acrescentar à dívida)

- O problema já não é exclusivamente financeiro: É já uma questão 

do foro politico no contexto europeu

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 
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• A política de privatizações e o nível da divida:

• O objetivo (não alcançado): evitar o agravamento da dívida pública

• A realidade: uma venda de ativos maioritariamente  a investidores 

estrangeiros sem exigência mínima de um aumento de criação de 
valor no país

• O resultado: um país sem centros de decisão nacional de referência

Como é que um país como Portugal, com um mercado doméstico tão 

pequeno, se pode internacionalizar numa economia global sem 

centros de decisão nacionais de referência? 

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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Será que a politica de 

privatizações ajudou a melhorar 

o nível da divida?
I | 



Deverá continuar a governar-se o 
Pais apenas com políticas 
conjunturais? 

• O pesadelo de TONY JUDT: Porque é que a Politica não é racional?

• A não racionalidade da politica conduz muitas vezes ao (in)sucesso do 

desenvolvimento por (des)ajustamento dos modelos adotados

• O não planeamento a  médio e longo prazo pode conduzir à tentação de

governar apenas com politicas conjunturais

• Portugal tem de apostar na sustentabilidade – implementando um conjunto mínimo de 

medidas estruturais – e a Europa tem de integrar-se economicamente

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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Que estratégia para a União 
Europeia?

- Dois erros que prejudicaram a formação da União Europeia:

• Adesão de países sem verificação das condições de adesão em termos 
económicos

• A  criação demasiado rápida da União Monetária aceitando países sem 
condições de adesão, gerando desequilíbrios económicos, agravados 
pela excessiva valorização do Euro e consequente perda de 
competitividade de muitos países

• A necessidade de uma maior integração económica da União Europeia

• A questão-chave da fraca inovação que conduz à perda de 
competitividade

• A necessidade de um controlo europeu da aplicação dos fundos, uma 
consolidação das contas e uma fiscalidade concertada ao nível da União

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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Os Países devem  preparar as suas 
estratégias de desenvolvimento 
assumindo as novas tendências 

• Dentro de 3 a 4 décadas  a Sociedade vai organizar-se em torno de 4 ou 5 

tendências:

• a evolução para:

• Uma sociedade cada vez mais colaborativa e digital

• Uma aposta numa Industria 4.0

• Uma preocupação estrutural com as alterações climáticas

• Onde:

• A Inovação terá um papel chave nas criação de valor, 

• As Desigualdades tendem a ser cada vez maiores  

• A Transparência requer um escrutínio permanente dos decisores, 

• As Cidades inteligentes se afirmam, 

• As Energias renováveis e o transporte elétrico serão uma realidade.

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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Há enormes riscos que ameaçam 
a coesão europeia

• Tais como:

• A deriva (aparente ou real) do grande parceiro norte-americano

• A crise dos migrantes/refugiados que colocam enorme pressão sobre as 
politicas

• A ameaça do terrorismo que põe em causa a liberdade de circulação de 
pessoas

• A Instabilidade da envolvente, quer das fronteiras a sul e sudeste 
(Magrebe e Próximo Oriente) quer a leste  (Federação Russa)

• A Fortíssima concorrência económica de países e regiões emergentes

• A Ameaça demográfica com o envelhecimento da população

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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A que  União Europeia aspiramos? 
Uma abordagem a um futuro 
Governo de “comuns europeus”

• Será que se  consegue  caminhar para uma Europa com:

• Uma  Procuradoria Europeia

• Uma União Interparlamentar com participação dos parlamentos nacionais

• Um mecanismo europeu para os Grandes Riscos e o combate às Alterações Climáticas

• Uma nova Arquitetura para a Zona Euro

• Um Fundo Monetário Europeu – um Mecanismo Europeu para a gestão das Dívidas Soberanas

• Uma Nova Arquitetura para a Europa da Segurança e Defesa Europeias

• Um mecanismo europeu para promoção das Redes de Regiões e Cidades europeias

• Um mecanismo europeu para a promoção da Sociedade Digital e a Economia Colaborativa

• Uma proposta europeia para a revisão dos Instrumentos de Colaboração e Desenvolvimento

• Uma proposta europeia para a revisão global dos instrumentos de suporte financeiro da União

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 
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A politica Fiscal como 
instrumento de correção das 

desigualdades

• Entre 2009 e 2013 houve 19 países da União Europeia onde a desigualdade 
aumentou: Portugal foi um desses países, embora a carga fiscal em 2016 
tenha baixado ligeiramente

• Depois de um período de austeridade económica e social como a que 
vivemos uma politica que procure repor rendimentos a certas classes sociais 
parece aconselhável, desde que se mantenham as  obrigações do quadro 
comunitário

• Num ambiente de crescimento do PIB, como o atual, uma politica de 
redução da carga fiscal que garanta a sustentabilidade do défice e da divida, 
é aconselhável

• A Politica fiscal é estratégica numa politica de  redução das desigualdades 
sociais

© SaeR Lda. | A informação constante deste documento é confidencial e para uso 

exclusivo da SaeR, não podendo ser disponibilizado sem o seu consentimento expresso.
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Vales de educação

Propõe a sujeição a IRS da totalidade dos vales de educação
(anteriormente excluídos de tributação até € 1.100 por
dependente)

-----» propõe a manutenção da exclusão de tributação para
tickets de infância

Exercício de funções de carácter público 

Isenção parcial de IRS para exercício de funções ou comissões
de carácter público no estrangeiro ao serviço do Estado
português

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Bombeiros Voluntários

Exclusão de tributação sobre compensações e benefícios
atribuídos pelos Municípios e Comunidades
Intermunicipais

Treinadores de praticantes de alto rendimento 
desportivo

Exclusão de tributação de bolsas atribuídas pelos 
Comités Olímpico, Paralímpico de Portugal ou respectiva
Federação

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Reafectação de imóveis ao património particular

Imóvel habitacional afecto a actividade empresarial que
seja:

restituído ao património particular;

afecto à obtenção de rendimentos prediais; e

enquanto se mantiver esta afectação

-----» propõe que se mantenha suspensa a tributação da
mais-valia

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Rendimentos prediais

Residentes fiscais na UE ou EEE (com intercâmbio de
informações fiscais) que aufiram rendimentos prediais em
Portugal poderão vir a optar pela tributação às taxas
progressivas

mas rendimentos auferidos mundialmente utilizados
para determinar a taxa progressiva aplicável

Rendimentos do trabalho auferidos por estudantes 
dependentes

Retenção na fonte (definitiva) de 10% sobre rendimentos de
estudante dependente (ensino secundário, pós-secundário
não superior, ensino superior) ou de menor em actividades
culturais nas férias escolares (limite anual de 5xIAS - €
2.106,60).

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Mais-valias obtidas por não residentes (territorialidade)

Mais-valias resultantes da transmissão onerosa de partes de
capital (outros direitos) por não residentes, quando:

em qualquer momento dos 365 dias anteriores; e

o valor dessas partes de capital resulte, direta ou
indiretamente, em + 50% de imóveis (ou direitos reais
sobre imóveis) situados em território português

-----» excepção imóveis afectos a uma atividade agrícola,
industrial ou comercial que não seja compra e venda de imóveis

-----» prevê que seja também introduzido no Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Taxas progressivas
Prevê-se:

maior estratificação (2 novos
escalões)

taxa de 45% passa a aplicar-se 
a partir de € 36.856 em vez de 
aos € 40.522 para 2017

sem sobretaxa extraordinária

mantém-se taxa adicional de 
solidariedade (2,5% e 5% para 
rendimentos superiores a € 
80.000)

Proposta O.E. 2018
Taxas

Normal Média

Até 7.091 14,50% 14,500%

De mais de 7.091 até 10.700 23,00% 17,367%

De mais de 10.700 até 20.261 28,50% 22,621%

De mais de 20.261 até 25.000 35,00% 24,967%

De mais de 25.000 até 36.856 37,00% 28,838%

De mais de 36.856 até 80.640 45,00% 37,613%

Superior a 80.640 48,00% -

2017

Taxas

Normal Média

Até 7.091 14,50% 14,500%

De mais de 7.091 até 20.261 28,50% 23,6%

De mais de 20.261 até 40.522 37,00% 30,3%

De mais de 40.522 até 80.640 45,00% 37,613%

Superior a 80.640 48,00% -

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Mínimo de existência

alargamento a prestadores de serviços cuja actividade
conste de lista anexa ao Código do IRS

valor passa a estar indexado ao IAS (14 vezes o IAS - €
8.500 para € 8.847,71)

-----» Proposta não prevê adaptação a retenções na fonte

Despesas de educação

Rendas de estudante dependente que resida em local distinto da
residência permanente do agregado familiar (até € 200 / ano).

Limite de € 800 com despesas de educação acresce em €
100 se diferença respeitar a rendas

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Regime simplificado

Dos coeficientes não pode resultar um rendimento coletável inferior
ao que resultaria da dedução ao rendimento bruto auferido de:

€ 4.104; ou

dedução de despesas incorridas com a atividade
(prestações de serviços e aquisições de bens,
encargos com imóveis ou custos com remunerações entre
outros).

-----» Técnica legislativa (?) 

-----» Dedução base (?)

-----» Dedutibilidade de custos (?)

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Residentes não habituais

Sem alterações de base ao regime

-----» resistência à pressão ou mero lapso?

Regime simplificado

-----» taxa de 20% incide sobre o rendimento
líquido

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
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Não são propostas, no IRC, 
alterações “simétricas” às 
propostas em IRS. Coerência 
sistemática?

A matéria colectável continua a 
corresponder a 75% dos 
rendimentos das actividades 
profissionais especificamente 
previstas na tabela 

Boom de sociedades unipessoais?

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

MANUTENÇÃO DO REGIME SIMPLIFICADO
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Em caso de não entrega da declaração Modelo 22, a
Administração tributária deverá efectuar a liquidação de
imposto tendo por base o maior dos seguintes 3 montantes:

Valor anual da 
retribuição 

mínima 
mensal

Valor correspondente à 
totalidade da matéria 

colectável do período de 
tributação mais próximo 

que se encontre 
determinada

Valor resultante da matéria 
colectável determinada, com base 

nos elementos de que a 
administração tributária e aduaneira 
disponha, de acordo com as regras 

do regime simplificado, com 
aplicação do coeficiente de 0,75

1 2 3

Mantém-se Mantém-se Novidade

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTO EM CASO DE NÃO ENTREGA DA

DECLARAÇÃO MODELO 22 (I)
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Se for aplicável, à partida, o regime 
da contabilidade organizada, é o 
regime simplificado aplicado como 
“penalização”?

Afastamento tolerável do princípio 
da tributação sobre o lucro real?

Relevância do e-factura permitirá uma 
aproximação a um sistema de IRC 
automático para o regime simplificado?

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTO EM CASO DE NÃO ENTREGA DA

DECLARAÇÃO MODELO 22 (II)



25/10/201732

Vendas de mercadorias

Coeficiente

Matéria colectável 
com Declaração 

Modelo 22

Matéria colectável 
sem Declaração 

Modelo 22

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 4.000

€ 75.000

€ 95.000

€ 35.000

4%

75%

95%

35%

Actividades profissionais

Alojamento local

Propriedade Intelectual, Know-
how, resultado positivo de 
rendimentos prediais, saldo 
positivo de mais e menos valias

Diferença

€ 71.000

€ 0

€ 20.000

€ 40.000

+

=

–

+

Um resultado inadvertido derivado da imposição de 
um coeficiente de 0,75?

Simulação (assumindo € 100.000 de receitas):

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTO EM CASO DE NÃO ENTREGA DA

DECLARAÇÃO MODELO 22 (III)
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i. O valor das partes de capital ou direitos 

ii. resulta, directa ou indirectamente

iii. em qualquer momento durante os 365 dias anteriores, 

iv. em mais de 50%, de bens imóveis ou direitos reais 
sobre bens imóveis situados em território português

Bens imóveis afectos a uma actividade de natureza agrícola, 
industrial ou comercial que não consista na compra e venda 
de bens imóveis

Entidades não residentes

Tributação a uma taxa de 25% da totalidade dos ganhos
resultantes da transmissão onerosa de partes de capital ou 
de direitos similares em sociedades ou outras entidades

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

MAIS-VALIAS MOBILIÁRIAS – 50% DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

EM PORTUGAL (I)
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O valor das partes de 
capital ou direitos 

 O valor de mercado?

 O valor contabilístico 
de todos os activos?

 Diferenças nas normas 
contabilísticas?

 Discussão quanto aos 
métodos de avaliação?

 O valor patrimonial 
tributário é relevante?

 Oscilações cambiais?

1 2 3

resulta, directa ou 
indirectamente

 Praticabilidade e 
conhecimento das 
detenções indirectas?

em qualquer 
momento durante os 
365 dias anteriores

4

em mais de 50%, de bens 
imóveis ou direitos reais sobre 

bens imóveis situados em 
território português

 Arbitrariedade da 
percentagem 
encontrada, mas 
coincidente com MLI

 Presunção de abuso 
ilidível?

 Due diligence de 
efectuar 365 avaliações 
– uma por cada dia 
anterior à transmissão 
para o cumprimento 
das normas fiscais?

 Solução proporcional?

 365 dias anteriores à 
transacção ou ao facto 
tributário ficcionado no 
último dia do período?

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

MAIS-VALIAS MOBILIÁRIAS – 50% DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

EM PORTUGAL (II)
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Alteração da norma nacional deriva do projecto Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) e da Convenção 
Multilateral para Prevenir a Erosão de Base Tributável 
e a Transferência de Lucros (MLI)  

Convenções de Dupla Tributação (no geral) ainda 
restringem esse direito a tributar (até à gradual 
entrada em vigor e produção de efeitos do MLI, país-a-
país)

Norma nacional cria o necessário direito do Estado 
Português a tributar

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

MAIS-VALIAS MOBILIÁRIAS – 50% DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

EM PORTUGAL (III)
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Obrigação de adopção de critérios de imputação proporcional 
adequados e devidamente justificados para a repartição de 
gastos, perdas ou variações  patrimoniais negativas 

Indeterminação normativa

Aplicabilidade do regime dos preços de transferência

Inserção e coerência sistemática: normas distintas, resultados 
distintos e potencialmente discriminatórios?

Estabelecimentos estáveis de entidades residentes em Portugal

Relacionados com operações imputáveis ou não imputáveis 
ou com elementos patrimoniais afectos ou não afectos

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

ESTABELECIMENTOS ESTÁVEIS FORA DE PORTUGAL –
CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO
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Período 
mínimo
de três anos

3 1

Regime especial previsto para a determinação dos 
limites à dedutibilidade de gastos de financiamento
no âmbito de grupos fiscais

Prorrogação 
automática por 
períodos de um ano

Renúncia mediante 
Declaração expressa-
mente prevista

Mantém-se Novidade Novidade

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

GRUPOS FISCAIS (I) 



25/10/201738

Prorrogação do regime transitório de determinação do 
lucro tributável de grupos fiscais

1
4

Inclusão de ¼ dos 
resultados internos 
eliminados ao abrigo 
do anterior regime 
de tributação pelo 
lucro consolidado 

Pagamento por 
conta a uma taxa 
de 21% sobre o ¼ 
de resultados 
internos apurado

Cessação ou 
renúncia ao regime 
especial conduz à 
inclusão da 
totalidade dos 
resultados internos 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

GRUPOS FISCAIS (II) 



25/10/201739

Inadmissibilidade de dedução de encargos com a 
contribuição sobre a indústria farmacêutica para 
efeitos de determinação do lucro tributável

Revogação da admissibilidade de deduções relativas a 
benefícios fiscais a efectuar ao montante de imposto 
apurado

Não deverão ser efectuadas quaisquer deduções ao 
montante global apurado para efeitos de tributação 
autónoma ainda que resultem de legislação especial
(alteração com natureza interpretativa) 

Utilização ilimitada de benefícios fiscais à produção 
cinematográfica e audiovisual para efeitos de 
liquidação de imposto

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

DEDUTIBILIDADE – BENEFÍCIOS FISCAIS – TRIBUTAÇÃO

AUTÓNOMA



25/10/201740

A contabilidade passa a estar, obrigatoriamente, 
organizada com recurso a meios informáticos

Com a obrigação universal de recurso a meios 
informáticos, a obrigação de conservação passa a 
ser, sempre, extensiva à documentação relativa à 
análise, programação e execução dos tratamentos 
informáticos

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

INFORMATIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTABILIDADE



25/10/201741

Entidades que 
apenas aufiram 

rendimentos não 
sujeitos a IRC

Entidades 
sujeitas a IRC 
mas isentas

Sujeitas a tributações autónomas

Obtenção de rendimentos de capitais 
não objecto de retenção na fonte com 

carácter definitivo

Sujeitas a tributações autónomas

Mantém-se

Novidade

Excepto

Excepto

Excepto

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

NÃO OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO

MODELO 22



25/10/201742

Dissolução Fim do 
período de 
tributação

Início do 
período de 
tributação

Entrega de segunda 
Declaração Modelo 22

Até ao último dia (útil ou 
não útil) do 5.º mês seguinte 

à data do termo do 
período de tributação

Entrega de primeira
Declaração Modelo 22

Até ao último dia (útil ou
não útil) do 5.º mês seguinte 

à data da dissolução

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA

DECLARAÇÃO MODELO 22 – DISSOLUÇÃO



25/10/201743

As receitas que derivem do valor correspondente a
2 p.p. das taxas previstas no CIRC, Derrama Estadual
e Tributação Autónoma passem a ser consignadas ao
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança
Social

0,5 p.p. 1 p.p. 1,5 p.p. 2 p.p.

2018 2019 2020 2021

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

CONSIGNAÇÃO DE RECEITA AO

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL



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

IMPOSTO SOBRE O VALOR 
ACRESCENTADO (IVA)

Marta Machado de Almeida



Imposto sobre o Valor Acrescentado
25/10/201745

Processo 
de 

Insolvência

Processo de 
insolvência ou 
em Processo 
Especial de 

Revitalização

Possibilidade de recuperação de IVA
quando for decretado o encerramento do
processo por insuficiência de bens ou após
o rateio final, do qual resulte o não
pagamento definitivo do crédito

Possibilidade de recuperação de IVA
quando seja proferida sentença de
homologação do plano de insolvência ou
do plano de recuperação, que preveja o
não pagamento definitivo do crédito

RECUPERAÇÃO DO IVA EM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS



25/10/201746

Liquidação Adicional

Quando se trate de liquidação adicional resultante de rectificação a favor do 
Estado de dedução anteriormente efectuada – no âmbito da recuperação de 

créditos de cobrança duvidosa – o prazo de caducidade passará a contar-se a 
partir da notificação do adquirente

Pedido de 

autorização para 

dedução de 

créditos de 

cobrança duvidosa

Notificação do 

adquirente, por via 

electronica, para 

efectuar a 

correspondente

rectificação a 

favor do Estado

Sempre que o 

adquirente não 

efectue a 

retificação da 

dedução, a 

Administração 

tributária emite 

liquidação 

adicional 

correspondente ao 

imposto não 

retificado pelo 

devedor 

Imposto sobre o Valor Acrescentado

PRAZOS DE CADUCIDADE



25/10/201747

Regime actual (OE 2017) Proposta OE 2018

Regime opcional que 
permite o pagamento do IVA 

através da autoliquidação 
na declaração periódica, 

desde que verificadas 
determinada condições (ao 
invés da liquidação de IVA 

aquando do 
desalfandegamento)

Redução das condições para aplicação do 
regime opcional

regime de periodicidade mensal

situação tributária regularizada 

prática exclusiva se operações 
sujeitas

não beneficiem, à data em que a
opção produza efeitos, de
diferimento do pagamento do IVA
relativo a importações anteriores

Imposto sobre o Valor Acrescentado

AUTOLIQUIDAÇÃO DO IVA NAS IMPORTAÇÕES



25/10/201748

Taxas

Taxa Reduzida – 6% Taxa Intermédia – 13%

Empreitadas de reabilitação de imóveis 
que, independentemente da localização, 
sejam contratadas directamente para o 

Fundo Nacional de Reabilitação do 
Edificado pela sua sociedade gestora, ou 

pelo Instituto de Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU), bem como 
as que sejam  realizadas no âmbito de 

regimes especiais de apoio financeiro ou 
fiscal à reabilitação de edifícios ou ao 

abrigo de programas apoiados 
financeiramente pelo IHRU

Instrumentos 
musicais

Imposto sobre o Valor Acrescentado

TAXAS DE IVA



25/10/201749

AlteraçõesPossibilidade de correcção, 

até ao final do ano civil 

seguinte a que respeita o 

pedido de reembolso, de 

determinados elementos 

incluídos em pedido anterior

Introdução de um valor mínimo – de 

€ 50 – para reembolsos solicitados 

por sujeitos passivos estabelecidos 

fora da comunidade

Imposto sobre o Valor Acrescentado

REGIME DE REEMBOLSO DE IVA A SUJEITOS PASSIVOS NÃO

ESTABELECIDOS NO ESTADO MEMBRO DO REEMBOLSO



25/10/201750

Redução do valor, de € 75 para € 50, a partir do qual tem 
aplicação a isenção de IVA às transmissões de bens efectuadas 
em Portugal, que sejam posteriormente expedidas para fora do 
território da União Europeia, por adquirente que ali não possua 

residência

Obrigatoriedade de a Administração tributária comunicar ao 
sujeito passivo vendedor quando não estejam reunidas as 

condições para aplicação da isenção

Possibilidade de prorrogação do período transitório 
(actualmente até 31 de Dezembro de 2017) que dispensa os 
sujeitos passivos vendedores da obrigação de comunicação 
electrónica das transmissões de bens realizadas no âmbito 

deste regime

Imposto sobre o Valor Acrescentado

REGIME DE ISENÇÃO DO IVA NAS COMPRAS REALIZADAS POR

VIAJANTES EM PORTUGAL



25/10/201751

Taxas

Prevê-se que o Governo fique autorizado a introduzir 
alterações à verba 3.1 da Lista II do Código do IVA, por 

forma a ampliar a aplicação da taxa intermédia – 13% – a 
outras prestações de serviços de bebidas, alargando-a a 

bebidas que se encontram excluídas

Obrigações 
declarativa

Prevê-se que o Governo fique autorizado a proceder à 
simplificação das obrigações declarativas a que se 

encontrem adstritos os sujeitos passivos que se 
encontrem enquadrados no CAE 93210 (actividades dos 

parques de diversão e temáticos) e no CAE 93210 (outras 
actividades de diversão e recreativas)

Inversão do 
sujeito passivo

Prevê-se que o Governo fique autorizado a proceder à 
introdução do mecanismo de inversão do sujeito passivo 

no que respeita a certas transmissões de bens de 
produção silvícola (cortiça, madeira, pinhas e pinhões 

com casca)

Imposto sobre o Valor Acrescentado

AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS



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

 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)

 ADICIONAL AO IMI (AIMI)

 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A 
TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS 
(IMT)

Álvaro Silveira de Meneses



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

Imposto Municipal sobre 
Imóveis



Informação Matricial

• Disponibilizada no Portal das Finanças, espelhando os

dados relativos aos prédios averbados na matriz predial em

nome dos sujeitos passivos

Comunicação da identificação dos imóveis que 

integram a comunhão de bens dos sujeitos

passivos casados

• Prazo: até 15 de Fevereiro

• Produção de efeitos a 1 de Janeiro

Imposto Municipal sobre Imóveis



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

Adicional ao IMI



O.E. 2017

Proposta O.E. 2018

Lei n.º 85/2017, de 
18 de Agosto“Não são sujeitos

passivos do AIMI as 
empresas
municipais.”

“Não são sujeitos
passivos do AIMI as 
empresas municipais.”

“Não são sujeitos
passivos do AIMI as 
empresas municipais, 
assim como as 
cooperativas de 
habitação e construção
quando exclusivamente
proprietárias, 
usufrutuárias ou
superficiárias de prédios
para construção de 
habitação social ou a 
custos controlados”

Adicional ao IMI

INCIDÊNCIA SUBJECTIVA – COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO E

CONSTRUÇÃO



POE 2018

OE 2017

“O valor dos prédios ou
partes de prédios urbanos
quando o valor patrimonial
tributário de cada prédio ou
parte de prédio não exceda
20 vezes o valor anual do
indexante de apoios sociais”

“O valor dos prédios que se
destinem exclusivamente à
construção de habitação
social ou a custos
controlados cujos titulares
sejam cooperativas de
habitação e construção ou
associações de moradores”

“O valor dos prédios que no
ano anterior tenham estado
isentos ou não sujeitos a
tributação em IMI”

€ 117.969,60

xx

Proposta O.E. 2018

O.E. 2017

Adicional ao IMI

INCIDÊNCIA OBJECTIVA: EXCLUSÃO DE TRIBUTAÇÃO



58

Propõe-se, todavia, que a opção pela
tributação conjunta se mantenha até à sua
renúncia

Possibilidade de correcção da opção pela
tributação conjunta, no prazo de 120 dias,
contados do termo do prazo para pagamento
voluntário

Igual possibilidade (e prazo) de correcção para as heranças
indivisas que queiram optar pela tributação individual

Propõe-se que a correcção da opção não possa, porém, ampliar os
prazos de contestação do acto de liquidação

Prevê-se a actualização da matriz predial com a entrega de declaração, por
sujeitos passivos casados sob regimes de comunhão de bens, que não optem
pela tributação conjunta mas identifiquem a titularidade dos prédios

58

Prevê-se a manutenção da obrigação
declarativa de opção pela tributação
conjunta

Adicional ao IMI

TRIBUTAÇÃO CONJUNTA



Adicional ao IMI

59

Prédios detidos por
pessoas colectivas
afectos ao uso
pessoal

Dever de 
identificação no 
anexo à Modelo 22 
do IRC

Liquidação de AIMI

fora do prazo geral

 Administração

tributária terá que

remeter documento

de cobrança

 Pagamento até ao

fim do mês seguinte

ao da notificação

Juros Compensatórios

No caso de atraso, 

imputável ao sujeito

passivo, da liquidação da 

totalidade ou de parte do 

imposto

Juros de Mora

No caso de não pagamento

no prazo estabelecido no 

documento de cobrança

Limites Mínimos

de cobrança e de

reembolso

10 €

Caducidade do direito à

liquidação

Remissão para as 

regras gerais da Lei 

Geral Tributária

OUTROS AJUSTES



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

Imposto Municipal sobre as 
Transmissões onerosas de 

Imóveis



Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas 
de Imóveis

61

• Sujeição a IMT das 

aquisições de UPs em

FII fechados de 

subscrição particular

O.E. 2016
• Sujeição a IMT da outorga

de procuração (irrevogável) 

que confira poderes de 

alienação de UPs em FII 

fechados de subscrição

particular

Proposta O.E. 
2018

Sujeitos passivos 
residentes em país, 
território ou região 
com regime fiscal 
claramente mais 
favorável: prazo de 
caducidade 
alargado de 8 para 
12 anos

OUTORGA DE PROCURAÇÃO E PRAZO DE CADUCIDADE
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IMPOSTO DO SELO

Rita Arcanjo Medalho



63

 Prevê-se o agravamento das taxas em vigor (verba 17.2 da
Tabela Geral – operações financeiras):

Proposta 
O.E. 2018

Regime em 
vigor

crédito de prazo inferior a 1 ano, por 
cada mês ou fracção

0,08% 0,07%

crédito de prazo igual ou superior a 
1 ano, a taxa aumenta 

1% 0,9%

crédito conta corrente, descoberto 
bancário ou outro sem prazo 
determinado ou determinável 

0,08% 0,07%

Agravamento

50% 

(O.E. 2016)

Imposto do Selo

TRIBUTAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSUMO



64

 O encargo relativo a seguros de grupo contributivo recai
sobre os segurados, na proporção dos prémios que
suportem

 O Imposto do Selo sobre o valor líquido global dos OIC a
ser liquidado trimestralmente (cfr. verba 29 da Tabela
Geral) passa a ser pago até ao dia 20 do mês seguinte ao
final do trimestre (atualmente o pagamento pode ser
realizado até ao último dia do mês seguinte ao final do
trimestre)

Imposto do Selo

ENCARGO DO IMPOSTO NOS SEGUROS DE GRUPO CONTRIBUTIVO

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO (OIC)



65

 Prevê-se o alargamento:

 Poderá ser feita em quaisquer entregas de imposto seguintes
até à concorrência das liquidações e das entregas de IS
(actualmente é permitido apenas relativamente ao mesmo
número ou verba da Tabela Geral)

— a todos os sujeitos passivos de Imposto do Selo (excepto
locadores e sublocadores de arrendamentos e
subarrendamentos) da possibilidade de compensação do
imposto liquidado, nos casos de anulação de operações ou
redução do valor tributável; e

— do prazo limite para efectivar a compensação de 1 ano para 2
anos contados a partir da data em que o imposto se mostre
devido

Imposto do Selo

COMPENSAÇÃO



66

 Prevê-se uma nova obrigação declarativa:

 Apresentação por via eletrónica até ao dia 20 do mês seguinte àquele em que
a obrigação tributária se constituiu

sujeitos 
passivos

entidades 
públicas

Declaração mensal discriminativa dos elementos essenciais das operações
tributáveis em sede de Imposto do Selo, contendo:

(i) o valor do imposto liquidado, identificando os titulares do encargo;
(ii) as normas legais ao abrigo das quais foram reconhecidas isenções,

identificando os respetivos beneficiários; e
(iii) o valor do imposto compensado, identificando o período os beneficiários

da compensação

Imposto do Selo

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA MENSAL



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

 IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO 
(IECs)

 TRIBUTAÇÃO DO AUTOMÓVEL

Manuel Teixeira Fernandes



 Notificação da liquidação
Propõe-se a actualização das normas relativas à notificação da
liquidação, dando relevo à notificação electrónica associada à
morada única digital.

 Pagamento do imposto
Prevê-se a clarificação da redacção relativa ao prazo para
pagamento voluntário do imposto, dispondo-se que a contagem
se inicia sempre na data da notificação da liquidação.

 Possibilidade de dispensa da audiência prévia na revogação do
estatuto de depositário autorizado
Propõe-se que, na revogação do estatuto de depositário
autorizado, a audiência prévia possa ser dispensada, quando a sua
realização possa pôr em perigo os interesses do Estado que se
pretendem acautelar.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

PARTE GERAL DO CÓDIGO DOS IECS



 Perdas na armazenagem de produtos finais existentes em

entreposto fiscal de produção

- Prevê-se que, nos Varejos, os produtos finais armazenados nos

Entrepostos Fiscais de Produção também beneficiem das

franquias para perdas concedidas nos Entrepostos Fiscais de

Armazenagem (EFA).

- Propõe-se que as quantidades de referência para cálculo das

franquias nos Varejos (inspecções) aos EFA sejam iguais às

existências no último dia do ano anterior, se nesse ano não

tiver havido qualquer Varejo.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

PARTE GERAL DO CÓDIGO DOS IECS



 Taxas do imposto: Bebidas Alcoólicas
Propõe-se a actualização das taxas Bebidas alcoólicas e da
Cerveja em 1,4%.

 Taxas do imposto: Bebidas Não Alcoólicas
Também para as Bebidas Não Alcoólicas se propõe a
actualização das taxas em 1,4%.

 Concentrados de Bebidas Não Alcoólicas
Prevê-se a explicitação na lei das taxas dos “concentrados”,
que serão tributados por hectolitro, ou por cem quilogramas,
conforme se apresentem, respectivamente, na forma líquida
ou na forma sólida:

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTOS SOBRE O ÁLCOOL E AS BEBIDAS ALCOÓLICAS



 Taxas do imposto dos gases: actualização

Propõe-se a actualização da taxa do imposto aplicável aos

gases em 1,4%

 Taxas do imposto dos combustíveis nobres

Desconhece-se se o Governo agravará, ou não, a taxa do

imposto aplicável aos gasóleos e às gasolinas (o que poderá ser

feito por Portaria dentro dos intervalos previstos no CIEC)

sendo certo que a tributação destes produtos é, em Portugal,

das mais elevadas da União Europeia e, por exemplo,

incomensuravelmente superior à aplicada pela vizinha

Espanha.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)



 Tributação do carvão consumido na produção de electricidade
Prevê-se que seja parcialmente eliminada a isenção de
Imposto (e do respectivo Adicionamento CO2) de que
beneficia o carvão consumido no produção de electricidade.

Desconhece-se se o Governo Português está a acompanhar
idêntica iniciativa do Governo de Espanha, ou se se tratará de
um impulso puramente nacional. Se se tratar de uma medida
puramente nacional, então, parece-nos, que tal significará a
retirada de condições de concorrência às Centrais Eléctricas
portuguesas (Sines e Pego) oferecendo, de mão beijada, aos
espanhóis esta fatia do mercado do MIBEL.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)



 Taxas do imposto

Propõe-se a actualização do “elemento especifico” da taxa

do imposto em 1,4%, enquanto se prevê o desagravamento

do elemento “ad valorem” de 16% para 15%.

 Preço de Venda ao Público (PVP)

A conjugação das modificações nos elementos constituintes

da taxa do imposto acima descritas poderá permitir que o

PVP não seja alterado.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTO SOBRE O TABACO (IST)



 Requisitos económicos a que ficam sujeitos os Entrepos

Fiscais de Produção

Para além dos requisitos já constantes no CIEC, prevê-se,

ainda, que sejam exigidos às entidades que pretendam

constituir Entrepostos Fiscais de Produção de Tabacos

requisitos económicos mínimos a saber:

- Capital social mínimo de 2,00 milhões de euros; e

Volume de vendas superior a 50,00 milhões de euros .

Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira os

requisitos são aligeirados para:

- Capital social mínimo de 0,50 milhões de euros; e

- Volume de vendas superior a 20,00 milhões de euros.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTO SOBRE O TABACO (IST)



 Incidência objectiva

Propõe-se que o novo imposto incida sobre:

- as bolachas e biscoitos pré-embalados;

- os alimentos que integrem flocos de cereais; e

- as batatas fritas ou desidratadas pré-embaladas, próprias para

alimentação nesse estado.

 Taxas do imposto

Propõe-se que a taxa do imposto seja igual a 0,80 euros por

quilgrama de produto acabado.

 Isenções

- Prevê-se a isenção do imposto para os produtos com teor de sal

inferior a um grama por 100/g produto.

- No comércio transfronteiriço, prevê-se a isenção do imposto

para as quantidades adquiridas e transportadas por particulares

até 5 quilogramas de produto acabado.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTO SOBRE OS ALIMENTOS COM ELEVADO TEOR DE SAL



 Produção de efeitos e (não) tributação das existências

Propõe-se que a lei só produza efeitos em 1/02/2018 e que

as existências em armazém em 1/02/2018, se forem

comercializadas para consumidores finais até 31/03/2018,

fiquem isentas do imposto.

 Consignação da receita

Prevê-se que a receita do imposto seja consignada ao

Ministério da Saúde.

Impostos Especiais sobre o Consumo 

IMPOSTO SOBRE OS ALIMENTOS COM ELEVADO TEOR DE SAL



 Simplificação da isenção na transferência de residência

- A exigência de estadia no estrangeiro e de propriedade

do veículo passam de 12 para 6 meses;

- O prazo para requerer a isenção passa de 6 para 12

meses;

- O beneficiário deixa de ser obrigado a possuir Licença

de Condução;

- Deixa de ser exigido um período de residência em

território nacional de 12 meses;

- É eliminada a “tributação residual “ na transmissão do

veículo antes de decorridos 5 anos.

A Tributação do Automóvel

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)



 Taxas do imposto

Propõe-se que as taxas do imposto sejam actualizadas em 1,4%.

 Actualização das regras da notificação da liquidação do imposto

Prevê-se a modernização das formas de notificação da liquidação

do imposto, nomeadamente, para acomodar a transmissão

electrónica da DAV (medida do SIMPLEX) e a morada única digital

 Preenchimento de lacuna nas aquisições isentas pela via

sucessória

Propõe-se que a aquisição, pela via sucessória, de veículo que foi

propriedade de pessoa residente noutro Estado membro ou em

país terceiro seja isenta do imposto.

A Tributação do Automóvel

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)



 Isenção do imposto para os veículos de transporte de doentes

Propõe-se que os veículos de transporte de doentes fiquem

isentos do imposto

 Taxas do imposto

Propõe-se a actualização das taxas de todos os veículos em

1,4%.

 Adicional ao IUC incidente sobre os veículos a gasóleo

Prevê-se que seja mantido, sem alteração, o adicional ao IUC

criado no OE/2015

A Tributação do Automóvel

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)



 Adicional ao IUC incidente sobre os veículos a gasóleo e a

gasolina matriculados desde 1/01/2017

Propõe-se que o adicional incidente sobre os veículos a

gasóleo e a gasolina, matriculados desde 1/01/2017, que

emitam mais de 180 g/km de CO², seja desagravado nos

seguintes moldes:

- Emissão de 180 g/km até 250 g/km de CO² : de € 38,08

para € 28,92

- Emissão de mais de 250 g/km de CO² ………: de € 65,24

para € 58,04

A Tributação do Automóvel

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)
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BENEFÍCIOS FISCAIS

Catarina Ferreira Amorim



Prevê-se que os benefícios fiscais que estejam dependentes de

reconhecimento não possam ser concedidos nos casos em que:

 o sujeito passivo, no final do ano civil anterior ao do pedido, tenha

deixado de efetuar o pagamento de qualquer imposto (sobre o

rendimento, a despesa ou o património) e a situação se mantenha no

termo do prazo para o exercício do direito de audição no âmbito do

procedimento de concessão do benefício; e

 o sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento de
contribuições à Segurança Social e, no momento em que ocorra a
consulta da sua situação contributiva, a mesma não se encontre
regularizada.

Regra não aplicável às situações em que a dívida tributária tenha sido
objecto de reclamação, impugnação ou oposição à execução e
prestada garantia idónea (quando aplicável)

Benefícios Fiscais

RECONHECIMENTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS



Cessam os efeitos dos benefícios fiscais permanentes ou

temporários dependentes de reconhecimento, quando:

 Quanto às Contribuições para a Segurança Social – no
momento em que ocorra a consulta da sua situação
contributiva, a mesma não se encontre regularizada

Benefícios Fiscais

EXTINÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS



25/10/201784

Prevê-se o alargamento deste benefício à conversão de créditos e não

apenas às entregas em dinheiro, conversão de suprimentos ou

empréstimos de sócios

A dedução, para efeitos de determinação do lucro tributável de IRC, de

um valor correspondente à remuneração convencional do capital social,

calculado mediante a aplicação, limitada a cada exercício, da taxa de 7%

sobre o montante das entradas em dinheiro ou através da conversão de

créditos, no âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do

respectivo capital social

Benefícios Fiscais

REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DO CAPITAL SOCIAL



25/10/201785

IMI: 

Isenção para os prédios ou parte de prédios afectos a lojas com história que

sejam reconhecidos pelo município como estabelecimentos de interesse

histórico e cultural ou social local e que integrem o inventário nacional dos

estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural

Prevê-se que a isenção vigore mesmo que os imóveis venham a ser

transmitidos

IRC e IRS (Cat. B e F): 

Para efeitos do apuramento do rendimento tributável, os gastos e perdas

relativos a obras de conservação e manutenção dos prédios sejam

majorados em 10%

!

Novo

Benefícios Fiscais

LOJAS COM HISTÓRIA



25/10/201786

Que prédios se propõe que sejam elegíveis?

 Prédios urbanos ou fracções autónomas localizadas em áreas de reabilitação 

urbana (ARU);   Ou

 Prédios urbanos ou fracções autónomas localizadas fora das áreas de 

reabilitação urbana mas que tenham sido concluídas há mais de 30 anos

Condições:

 certificação do estado de conservação do edifício: dois níveis acima do 

anteriormente atribuído e classificação mínima de “bom”

 cumprimento dos requisitos de classificação energética e qualidade térmica

Regime em vigor: apenas exigido umas das condições, consoante seja aplicado o benefício ao 

promotor ou ao adquirente do imóvel reabilitado

Benefícios Fiscais

INCENTIVOS FISCAIS À REABILITAÇÃO URBANA (I)



25/10/201787

IMI:

 Isenção do IMI por um período de três anos, a contar do ano,

inclusive, da conclusão das obras de reabilitação

Regime em vigor: aplicável por um período de três anos a contar da 

licença de construção

 Renovação por mais cinco anos, a requerimento do proprietário,

aplicável apenas a para imóveis afectos a arrendamento para habitação

própria e permanente ou habitação própria e permanente

Benefícios Fiscais

INCENTIVOS FISCAIS À REABILITAÇÃO URBANA (II) 



25/10/201788

IMT:

 Isenção na primeira transmissão subsequente à intervenção de reabilitação,

de imóvel a afectar a arrendamento para habitação permanente

 Isenção nas situações de afectação a habitação própria e permanente para

imóveis situados em ARU

IRS:

 Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos

passivos, residentes em território português, no âmbito da primeira

alienação subsequente à intervenção do imóvel localizado em ARU.

 Encargos suportados com a reabilitação de imóveis: propõe-se a

manutenção da possibilidade de dedução à coleta do IRS dos referidos

encargos (com o limite de €500) passando a exigir-se que o imóvel esteja

localizado ARU.

Benefícios Fiscais

INCENTIVOS FISCAIS À REABILITAÇÃO URBANA (III) 



25/10/201789

Elegibilidade:

• Redução do montante mínimo de elegibilidade dos projectos de

€1.000.000 para €500.000, ou no caso de documentários para

€250.000

• Alargamento do incentivo à pós-produção cinematográfica e produção e

pós-produção de outras obras audiovisuais

• Exemplos: filmes, séries de episódios de ficção, documentário ou

animação

Benefícios Fiscais

INCENTIVOS FISCAIS À PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL (I)



25/10/201790

IRC:

 Majoração da percentagem de dedução à coleta (regra geral de 20%), em

determinados casos (e.g., remunerações de actores e técnicos

portadores de deficiência ou despesas realizadas em territórios de baixa

densidade) até um máximo de 30%

• Regime em vigor: 25%

• Tributação Autónoma: excluídos os gastos suportados com VLP’s,

viaturas de mercadorias e motociclos utilizados na produção

cinematográfica e audiovisual

Benefícios Fiscais

INCENTIVOS FISCAIS À PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL

(II)



25/10/201791

IMT

Passa a abranger também os imóveis habitacionais necessários às

operações de reestruturação ou aos acordos de cooperação desde que

estes estejam afectos à actividade exercida a título principal

Outras alterações propostas:

 Comprovação da manutenção da existência de um grau desejável de

concorrência no mercado – apenas para as operações sujeitas a

notificação da Autoridade da Concorrência

Benefícios Fiscais

REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS EM RESULTADO DE OPERAÇÕES DE

REESTRUTURAÇÃO OU DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO



25/10/201792

TIS

Abrangem apoios reembolsáveis contratualizados em parceria, para

financiamento de soluções inovadoras na prestação de serviços públicos,

orientadas para a obtenção de resultados e redução de custos, tal como definidos

na Iniciativa Portugal Inovação Social

Para o quê?

Aplicável aos fluxos financeiros prestados por Investidores Sociais no âmbito de

parcerias de TIS, independentemente de serem ou não reembolsáveis (por não

atingirem as metas contratualizadas)

Dedução em IRC:

• Gastos incorridos e perdas suportadas são considerados em valor

correspondente a 130% do respetivo montante, com o limite de 8/1000 do

volume de negócios

Benefícios Fiscais

PARCERIAS DE TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL (TIS) Aditamento
EBF



25/10/201793

Para quem?

Sujeitos passivos de IRS, que realizem entradas de capital, em dinheiro, a

favor de sociedade na qual detenham uma participação social

As empresas recapitalizadas: perda de metade do capital (35.º CSC)

IRS: Dedução até 20% dessas entradas ao montante bruto dos lucros

colocados à disposição por essa sociedade ou, no caso de alienação dessa

participação, ao saldo apurado entre as mais-valias e menos-valias

realizadas

Quando?

No próprio ano do apuramento do rendimento tributável e nos cinco anos

seguintes

25/10/201793

Benefícios Fiscais

Aditamento
EBF

INCENTIVOS À RECAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
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SEGURANÇA SOCIAL

Michel Veloso Vieira



25/10/201795

 Prevê-se a dispensa de prestação de garantia no âmbito de processos executivos de

dívidas à Segurança Social, nas situações em que, à data do pedido de pagamento em

prestações, a dívida seja inferior a €5.000 (pessoas singulares) ou €10.000 (pessoas

coletivas)

 Governo fica autorizado para, no prazo de 1 ano, introduzir alterações ao regime

contraordenacional do Código Contributivo de Segurança Social, no sentido da revisão

dos montantes das coimas, das situações de atenuação e agravamento, das regras de

concurso, das situações de dispensa de coima, das sanções acessórias e da

consagração de novas regras para a classificação das contraordenações.

25/10/201795

Segurança Social

REGIME CONTRAORDENACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL



25/10/201796

 Prevê-se que passem a ter direito à proteção na eventualidade de doença

 Propõe-se a introdução de uma taxa contributiva de 29,6% (20,4% para as entidades

empregadoras e 9,2% para os trabalhadores) relativamente aos pensionistas de

invalidez em exercício de funções públicas, bem como uma taxa contributiva de 25,3%

(17,5% para as entidades empregadoras e 7,8% para os trabalhadores) relativamente

aos pensionistas de velhice em exercício de funções públicas.

25/10/201796

Segurança Social

PENSIONISTAS DE INVALIDEZ OU VELHICE EM EXERCÍCIO DE

FUNÇÕES PÚBLICAS



25/10/201797

 Prevê-se a majoração de 10% dos subsídios de desemprego ou por cessação de

atividade para agregados familiares com filhos em que ambos os cônjuges ou unidos

de facto, ou parente único no caso de famílias monoparentais, são titulares do referido

subsídio

 Propõe-se a prorrogação por mais um ano a medida extraordinária de apoio aos 

desempregados de longa duração

25/10/201797

Segurança Social

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO



25/10/201798

 Prevê-se uma atualização extraordinária de €10,00 (em Agosto de 2018) aos 

pensionistas com pensões de valor igual ou inferior a 1,5 IAS (isto é, 631,98€).

25/10/201798

Segurança Social

ACTUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PENSÕES



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

INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS

João Costa Andrade



25/10/2017100

 Propõe-se que a comunicação pelos responsáveis subsidiários pelas coimas devidas

pela falta ou atraso de quaisquer declarações que devam ser apresentadas no período

de exercício de funções, com as razões que determinem o afastamento da sua

responsabilidade subsidiária, seja realizada por via electrónica, através do Portal das

Finanças.

25/10/2017100

Infracções Tributárias

COMUNICAÇÃO AFASTAMENTO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

CRIMES ADUANEIROS

 Prevê-se como circunstância que determina a qualificação dos crimes aduaneiros nas

situações em que a mercadoria objecto de infracção é de importação ou de exportação

condicionada em cumprimento de medidas restritivas internacionais



25/10/2017101

 Propõe-se aumentar o limite mínimo, de €250 para €1.000, da coima aplicável pela

prática da contra-ordenação de descaminho nos casos de incumprimento do dever

legal de declaração de montante de dinheiro líquido, igual ou superior a €10.000

 Prevê-se que quem violar a obrigação de comunicar à Administração tributária as

informações prévias legalmente exigíveis, em cumprimento de medidas restritivas

internacionais, pratica contra-ordenação de descaminho, punível com coima de valor

entre € 1.000 a € 165.000.

 Propõe-se classificar como contra-ordenação aduaneira de introdução irregular no

consumo, punível com coima de € 250 a € 165.000, o facto do sujeito passivo não

dispor ou não cumprir as exigências legais de registo contabilístico, especialmente

previstas para os beneficiários de isenções, na legislação aplicável.

25/10/2017101

Infracções Tributárias

CONTRA-ORDENAÇÕES ADUANEIRAS



25/10/2017102

 Prevê-se classificar como contra-ordenação de falta ou atraso de declarações, punível

com coima de € 250 a € 5.000, a falta de apresentação, ou apresentação fora do prazo

legal, da declaração com informação sobre as transferências e envios de fundos

destinados a entidade localizada em país, território ou região com regime de

tributação privilegiada mais favorável

 Propõe-se aumentar o limite mínimo (de € 200 para € 500) da coima aplicável pela

prática da contra-ordenação de não organização da contabilidade de harmonia com as

regras de normalização contabilística, quando não seja punida como crime ou como

contra-ordenação mais grave

25/10/2017102

Infracções Tributárias

CONTRA-ORDENAÇÕES FISCAIS (I)



25/10/2017103

 Prevê-se autonomizar da referida contra-ordenação, a contra-ordenação de atraso na

execução da contabilidade, na escrituração de livros ou na elaboração de outros

elementos de escrita, ou de registos, por período superior ao previsto na lei fiscal,

quando não seja punida como crime ou como contra-ordenação mais grave, prevendo-

se que seja punível como contra-ordenação grave, com coima de valor entre € 250 a €

5.000.

 Prevê-se a classificação como contra-ordenação grave, punível com coima de € 250 a

€ 5.000, a produção pelo sujeito passivo do ficheiro normalizado de exportação de

dados sem observância do modelo de estrutura de dados legalmente previsto

25/10/2017103

Infracções Tributárias

CONTRA-ORDENAÇÕES FISCAIS (II)
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PROCEDIMENTO E PROCESSO 
TRIBUTÁRIOS

Vânia Codeço
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Lei Geral Tributária



25/10/2017106

EXCEPÇÃO À 

INTRANSMISSIBILIDADE 

DE CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS

pagamento a 
um terceiro 

crédito 
decorrente da 
liquidação de 

imposto

mediante 
autorização 
expressa do 

sujeito passivo

através de 
requerimento 
dirigido à AT

25/10/2017106

Lei Geral Tributária

CESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS



25/10/2017107

REPETIÇÃO DE 

INSPECÇÃO 

EXTERNA

Nos casos em que o 

procedimento vise 

apenas a consulta e 

recolha de 

documentos ou 

elementos

mesmo 
contribuinte

mesmo 
imposto

mesmo 
período de 
tributação

25/10/2017107

Lei Geral Tributária

REPETIÇÃO DE INSPECÇÃO EXTERNA



25/10/2017108

Operações 
consideradas 
suspeitas pelo 
DCIAP ou UIF

25/10/2017108

Lei Geral Tributária

DERROGAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO
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Código de Procedimento e 
de Processo Tributário



1 2 3 4
Atribuição, 
mediante 
protocolo, da 
competência 
para a 
cobrança 
coerciva de 
tributos 
administrados 
pelas 
freguesias aos 
municípios a 
cuja área 
pertençam

A realização de 
penhoras, por 
parte dos 
municípios, é 
precedida das 
diligências que 
estes 
considerem 
úteis à 
identificação 
ou localização 
de bens 
penhoráveis

As autarquias 
locais podem 
consultar 
directamente, 
sempre que 
necessário, as 
bases de dados 
da AT, informação 
sobre a 
identificação do 
executado e seus 
bens

A AT tem dez dias 
para fornecer as 
referidas 
informações relativas 
ao executado, nos 
casos em que não 
seja possível o 
acesso electrónico às 
mesmas pelo 
município

25/10/201711025/10/2017110

Código de Procedimento e de Processo Tributário

COBRANÇA COERCIVA DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELAS

AUTARQUIAS LOCAIS



25/10/2017111

Pagamento em 
prestações

 < € 5.000 
para pessoas 
singulares 

 < € 10.000 
para pessoas 
colectivas

25/10/2017111

Código de Procedimento e de Processo Tributário

DISPENSA DE GARANTIA
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Regime Complementar do 
Procedimento de Inspecção

Tributária e Aduaneira



25/10/2017113

Possibilidade de ampliação, por dois períodos de três meses,
do prazo máximo de duração do procedimento de inspecção
tributária, caso haja necessidade de realizar novas
diligências em resultado da apresentação de novos factos,
por parte do sujeito passivo, na sua audição prévia

+ 3 meses + 3 meses

25/10/2017113

Regime Complementar do Procedimento de 
Inspecção Tributária e Aduaneira

AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE INSPECÇÃO



25/10/2017114

Nos casos em que haja audição prévia, a 
notificação da nota de diligência da 
conclusão dos actos de inspecção é 

efectuada após a análise dos factos ali 
invocados

Notificação do projecto do 
relatório de inspecção antes 
da conclusão dos actos de 

inspecção tributária

25/10/2017114

Regime Complementar do Procedimento de 
Inspecção Tributária e Aduaneira

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO
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Código de Processo Civil



25/10/2017116

2/3

Parte líquida = 0,75 
do montante 

auferido

Limites máximo e 
mínimo da 

impenhorabilidade 
aferidos 

mensalmente

Dependente da 
opção expressa do 

executado

Excepto se receber 
outro tipo de 
vencimento, 

remuneração ou 
prestação 

25/10/2017116

Código de Processo Civil

IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE RENDIMENTOS DA CATEGORIA B
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INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

Susana Enes



25/10/2017118

Proposta de O.E. para 2018

SIFIDE
Sistema de incentivos fiscais em 
Investigação e Desenvolvimento 

Empresarial

Alteração de 
prazo para 

apresentação das 
candidaturas

25/10/2017118

Incentivos ao Investimento

DLRR
Dedução por lucros retidos e 

reinvestidos

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO

Obrigatoriedade do 
reconhecimento da 

idoneidade da 
entidade e do 

carácter de 
investigação e 

desenvolvimento 
dos projectos



25/10/2017119

Liquidação Adicional
Regime actual

• Lucros retidos que sejam reinvestidos em
aplicações relevantes, no prazo de 2 anos,
contados a partir do final do período de tributação
a que correspondem

• Limite máximo de €5.000.000,00 em cada
período de tributação

• Até à concorrência de 25% da colecta de IRC

25/10/2017119

Incentivos ao Investimento

DLRR
DEDUÇÃO POR LUCROS RETIDOS E REINVESTIDOS

Regime de incentivos fiscais aplicável a 
micro, pequenas e médias empresas

Possibilidade de dedução à colecta do IRC até 10% dos lucros retidos que sejam reinvestidos em 
aplicações relevantes (activos fixos tangíveis, adquiridos em estado novo)

Proposta OE 2018

• Lucros retidos que sejam reinvestidos em
aplicações relevantes, no prazo de 3 anos,
contados a partir do final do período de tributação
a que correspondem

• Limite máximo de €7.500.000,00 em cada período
de tributação

• Até à concorrência de 25% da colecta de IRC ou,
no caso de micro e pequenas empresas, até 50%
da colecta de IRC



25/10/2017120

Mantém-se a obrigação de constituição, no balanço, de uma reserva
especial correspondente ao montante dos lucros retidos e reinvestidos,
que não poderá ser distribuída aos sócios antes do final do 5º exercício
posterior ao da sua constituição

25/10/2017120

Incentivos ao Investimento

DLRR
DEDUÇÃO POR LUCROS RETIDOS E REINVESTIDOS

RESERVA ESPECIAL

INCUMPRIMENTO

• A não realização do investimento em activos fixos tangíveis até ao
final do período de 3 anos (em substituição dos 2 anos previstos no
actual regime) implica a devolução do imposto que deixou de ser
liquidado na parte correspondente ao montante dos lucros não
reinvestidos, acrescido do imposto a pagar relativo ao 3.º período de
tributação seguinte, acrescido dos correspondentes juros
compensatórios majorados em 15%

• A não constituição da reserva especial implica a devolução do
imposto que deixou de ser liquidado, adicionado do imposto a pagar
relativo ao 3.º período de tributação seguinte, acrescido dos
correspondentes juros compensatórios majorados em 15%

• A distribuição antecipada da reserva especial implica a devolução do
montante de imposto não liquidado correspondente à parte da
reserva distribuída aos sócios, adicionado do imposto a pagar relativo
ao 3.º período de tributação, acrescido de juros compensatórios
majorados em 15%



A dedução de despesas deve ser
suportada por uma declaração, emitida
pela Agência Nacional de Inovação,
S.A. (“ANI”) que ateste:

• que as actividades exercidas
correspondem a acções de I&D

• os montantes envolvidos
• o cálculo do acréscimo das

despesas em relação à média dos 2
exercícios anteriores

Obrigação adicional: entidades beneficiadas pelo SIFIDE devem comunicar anualmente à ANI,
no prazo de 2 meses após o fim de cada exercício, os resultados das actividades que
beneficiaram do incentivo, durante os 5 anos seguintes à respectiva aprovação
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Incentivos ao Investimento

SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS EM INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

EMPRESARIAL (SIFIDE)

Prazo para submissão 
de candidaturas ao 
SIFIDE passa para  

MAIO do ano seguinte 
ao do exercício

Possibilidade de dedução à colecta de IRC, e até à sua concorrência, de até 82,5% das
despesas que se refiram a actividades de investigação e desenvolvimento (I&D), na parte que
não tenha sido objecto de comparticipação do Estado a fundo perdido

SIFIDE
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Estabelece a obrigatoriedade do reconhecimento de idoneidade da
entidade em matéria de I&D e do carácter de I&D dos projectosProposta OE 2018

Competência para o 
reconhecimento

Reconhecimento de idoneidade da entidade 
válido por 8 exercícios a contar do pedido

Para as entidades cuja idoneidade haja sido 
reconhecida há mais de 8 exercícios, prevê-se que seja 

levada a cabo uma reavaliação oficiosa.
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Incentivos ao Investimento

RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE E DO CARÁCTER DE INVESTIGAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DOS PROJECTOS

Autoridade Nacional da Inovação (ANI)

Validade do 
reconhecimento

Reavaliação oficiosa

Reconhecimento do carácter de I&D do projecto
válido até ao encerramento do projecto, sem prejuízo 
da possibilidade de cessação do mesmo caso não se 

mantenham os pressupostos que o determinaram
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OUTRAS PROPOSTAS

José Pinto Santos
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Contribuições Especiais
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Propõem-se a prorrogação e a manutenção dos

regimes de contribuições especiais para a industria

farmacêutica, o audiovisual, o sector bancário, e o

sector energético, em moldes idênticos aos

atualmente em vigor.
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Contribuições Especiais
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 É proposta a manutenção em vigor durante o ano de 2018 da
Contribuição sobre a Indústria Farmacêutica

 Prevê-se incidência sobre entidades que procedam à primeira
alienação a título oneroso, em território nacional, de
medicamentos de uso humano relativamente ao total de vendas
de medicamentos realizadas em cada trimestre

 A receita será consignada ao Serviço Nacional de Saúde, e as
contribuições apresentaram um percentual de variação entre
2.5%, 10.4% e 14.3%
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Contribuições Especiais

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
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Prevê-se a manutenção do valor da contribuição

mensal para financiamento do sector público de

radiodifusão e de televisão: €2,85 para a radiodifusão

e de €1,00 para a televisão, devendo a sua cobrança

continuar a ser feita através das facturas de

electricidade
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Contribuições Especiais

SECTOR AUDIOVISUAL (CESA)
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Prevê-se que a contribuição sobre o sector bancário se
mantenha em vigor durante o ano de 2018.

Propõe-se que se aplique às:

 instituições de crédito com sede principal e efectiva da
administração situada em território português;

 filiais em Portugal de instituições de crédito que não
tenham a sua sede principal e efectiva da administração
em território português;

 sucursais em Portugal de instituições de crédito com
sede principal e efectiva fora do território português.
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Contribuições Especiais

SECTOR BANCÁRIO (CESB)
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 Da mesma forma, é proposta a manutenção da
contribuição sobre o sector energético em 2018

 A Proposta de O.E. para 2018 clarifica que todas as
referências feitas ao ano de 2015 se consideram feitas
ao ano de 2018

 Propõe-se que se aplique uma contribuição sobre o
valor dos elementos do activo dos sujeitos passivos que
respeitem a activos fixos tangíveis, activos intangíveis,
com excepção dos elementos da propriedade industrial
e activos financeiros afectos a concessões ou a
actividades licenciadas.
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Contribuições Especiais

SECTOR ENERGÉTICO (CESE)
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Orçamento Participativo



25/10/2017131

Propõe-se a manutenção do Orçamento Participativo
Portugal (OPP) que constitui uma forma de democracia
participativa no que toca à aplicação de dinheiros públicos,
sendo aumentado o valor da verba de 3M para 5M, distribuída
por grupos de projectos da seguinte forma:

 € 625.000 para grupo de projectos de âmbito nacional;

 € 625.000 por cada um dos cinco grupos de projectos de
âmbito territorial NUT II;

 € 625.000 para cada um dos dois grupos de projectos das
regiões autónomas.
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Orçamento Participativo
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Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas
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 Propõe-se alargamento da isenção de Imposto do Selo para
casos de constituição ou prorrogação de garantias no
âmbito de planos de insolvência, de pagamento, de
recuperação, ou de actos praticados no âmbito da liquidação
da massa insolvente;

 Prevê-se que deixam de concorrer para a determinação do
lucro tributável do devedor em sede de IRS ou de IRC, no
âmbito de processo de insolvência que prossiga para
liquidação, os rendimentos e ganhos apurados, bem como
as variações patrimoniais não refletidas no resultado líquido,
verificadas por efeito da dação em cumprimento e cessão de
bens e direitos aos credores, e ainda da venda de bens e
direitos do devedor.
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Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas



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

Obrigado!
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