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Ministério das Finanças 
(POE 2018)

OCDE Comissão Europeia 
FMI

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

PIB 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,3 1,8

Consumo Privado 2,3 1,9 1,9 1,9 - - - -

Consumo Público 1,0 0,2 0,7 -0,1 - - - -

Investimento 5,2 7,0 6,5 2,3 - - - -

Exportações 6,6 4,6 5,8 4,3 - - 6,5 4,7

Importações 6,9 4,8 6,4 4,7 - - 6,8 5,5

Taxa de 
Desemprego

6,9 6,3 7,5 6,6 - - 7,0 6,7

Inflação 1,3 1,3 1,4 1,3 - - 1,6 1,6
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RECEITAS FISCAIS

2012 (M€) 2013 (M€) 2014(M€) 2015(M€) 2016(M€)
2018 (M€) 

(estimativa)
2019 (M€) 
(previsão)

Δ 2019/2018
(%)

Impostos 
directos

13 633,60 17 400,20 17 539,40 18 245,80 17 745,60 19.425,10 19.688,70 1,36

- IRS 9 085,50 12 307,70 12 854,00 12 695,70 12 214,40 12.790,4 12.905,0 0,9

- IRC 4 280,50 5 083,80 4 519,10 5 248,30 5 228,30 6.274,9 6,335,8 0,10

- Outros 267,60 8,70 166,30 301,80 302,90 359,8 447,9 24,4

Impostos 
indirectos

18 407,00 18 852,30 19 581,00 20 603,70 22 479,30 24.902,10 25.946,50 4,2

- ISP 2 115,60 2 102,80 2 092,60 2 117,10 3 259,30 3.431,70 3.643,10 6,1

- IVA 12 800,10 13 244,10 13 814,1 14 844,30 15 082,50 16.775,5 17.499,10 4,3

- ISV 361,88 352,40 466,00 573,40 671,70 784,80 802,90 2,3

- IT 1 353,60 1 312,90 1 400,20 1 212,80 1 515,10 1.402,30 1.347,30 -3,9

- IABA 168,00 173,10 176,10 182,90 193,10 288,20 294,80 2,3

- IS 1 358,30 1 366,20 1 306,5 1 337,90 1 394,30 1.577,00 1.683,80 6,7

- IUC 197,60 255,30 277,40 285,40 309,80 361,60 394,50 9,1

TOTAL 32 040,60 36 252,50 37 120,40 38 849,60 40 224,90 44 327,20 45 635,20 2,9
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PRAZO DE ENTREGA

Alargado até 30 de junho, ficando 3 meses para entrega da
declaração, com início em 1 de abril

A disponibilização da plataforma do portal das finanças para
preenchimento antecipado, 120 dias antes do fim do prazo a partir
de 2020 (90 dias em 2018 e 2019), é consequentemente diferida
para 1 de março

Disponibilização 
plataforma

1 de março

Início prazo 
entrega

Fim prazo 
entrega

Fim prazo 
liquidação

1 de abril 30 de junho 31 de julho
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TRABALHO SUPLEMENTAR E DE ANOS ANTERIORES

Redução da retenção na fonte sobre os rendimentos de trabalho 
dependente derivados de trabalho suplementar e relativos a anos 
anteriores

Similar aos subsídios de natal e de férias, não sendo esses
rendimentos acrescidos aos restantes rendimentos na
determinação da taxa de retenção na fonte aplicável, aplicando-se
a mesma que a esses rendimentos

Regime Atual Proposta OE 2019

€ 1.000

€ 200

13,8%

Salário bruto

Trabalho suplementar

Taxa

Retenção na fonte

Diferença líquida

€ 165

€ 1.000

€ 200

11,9%

€ 142

€ 23

Valor considerado para taxa € 1.200 € 1.000
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REGIME SIMPLIFICADO

IRS de 2018 com possibilidade de profissional independente (que
esteja sujeito aos coeficientes de 0,75 e 0,35) inscrever
diretamente na Modelo 3 de IRS as despesas qualificáveis para
justificação do montante correspondente a 15% dos rendimentos
sujeitos a imposto

Esta solução intermédia pode responder às dificuldades
verificadas no detalhe dessas despesas na plataforma e-fatura
para efeitos das alterações introduzidas pela LOE2018
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REGIME SIMPLIFICADO (CONT.)

Problemas:

Regime simplificado tem futuro?

Previsão dos indicadores económicos para o IRC não previstos no
IRS

Experiência anterior fracassada
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REGIME FISCAL DOS EX-RESIDENTES

Exclusão de IRS em 50% dos rendimentos de trabalho
dependente e independente auferidos por pessoas que se tornem
residentes em 2019 ou 2020 e que:

a) Não tenham sido residentes em qualquer dos 3 anos
anteriores

b) Tenham sido residentes em Portugal antes de 31 de dezembro
de 2015

c) Tenham a situação tributária regularizada

Retenção na fonte apenas sobre 50% dos rendimentos

Aplicável por 5 anos a partir do preenchimento dos requisitos, não
aplicável a Residente Não Habitual
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REGIME FISCAL DOS EX-RESIDENTES (CONT.)

Problemas:

Interesse público extrafiscal relevante?

Residentes em qualquer ano anterior a 2015?

Exclusão de tributação?

Limites das deduções?
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AFECTAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÓNIO PARTICULAR

Autorização legislativa para postergar tributação da mais-valia
apenas na sua alienação

Mantém-se a tendência de desonerar a tributação da afectação de
imóveis à AL em categoria F (rendimentos prediais) iniciada em
2018
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PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DE FATURAS E DEDUÇÕES

É proposta a extensão dos prazos para confirmação e 
comunicação das faturas para cálculo das deduções à coleta:

 De 15 para 25 de fevereiro para a comunicação das faturas

 Do fim de fevereiro para 15 de março para a disponibilização 
pela AT das deduções à coleta

 De 15 para 31 de março para o prazo de reclamação do 
montante referido no ponto anterior
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AGRAVAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Agravamento em 5% das taxas de tributação autónoma para os
contribuintes de categoria B (rendimentos profissionais e
empresariais) com contabilidade organizada:

 10%  15% nos encargos com despesas de representação e
com viaturas ligeiras de passageiros ou mistos com custo de
aquisição inferior a € 20.000

 20%  25% nos encargos com viaturas com custo de
aquisição igual ou superior a € 20.000.
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NOTAS FINAIS

 Escalões de IRS mantêm-se inalterados, tendo desde a
remodelação em 2012 sido alterados apenas uma vez, com o
OE para 2017, não acompanhando portanto a inflação

 Alterações à Segurança Social inexpressivas, dado o novo
regime dos trabalhadores independentes ter sido alterado
anteriormente

 Regime dos Residentes Não Habituais inalterado, apesar de
anteriores rumores
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

REGIME SIMPLIFICADO (I) 
ELIMINAÇÃO DO MONTANTE DE “COLECTA MÍNIMO” 

Fim da ficção de lucro ou rendimento 
colectável mínimo no regime 
simplificado

A matéria colectável poderá, a partir de 
2019, ser inferior a 60% do valor anual 
do retribuição mensal mínima 
garantida [€ 4.872]



24/10/2018 18

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

REGIME SIMPLIFICADO (II) 
COEFICIENTES TÉCNICO-ECONÓMICOS

Até 31-06-2019, devem ser apresentadas 
as propostas, a cargo do Grupo de Trabalho 
criado em 2017, para determinação da 
matéria colectável, com base em 
coeficientes técnico-económicos, no 
âmbito do regime simplificado previsto no 
Código do IRC

Visa a concretização de um novo regime 
simplificado de IRC que venha a assentar 
num modelo de tributação de maior 
aproximação à tributação sobre o 
rendimento real
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DISPENSA DE PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA (I)

Cumprimento de 
obrigações declarativas 
nos últimos dois
períodos de tributação

2
Apresentação de 
requerimento para 
dispensa de PEC até ao 
final do terceiro mês do 

respectivo período de 

tributação

Dispensa do pagamento 
de PEC nos três 
seguintes períodos de 
tributação

3
Contínuo cumprimento 
de obrigações 
declarativas
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DISPENSA DE PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA (II)

O pagamento do PEC como regra com direito a 
opt-out é uma salutar política fiscal?

Não seria preferível o Estado relacionar-se com os sujeitos 
passivos mediante regras que não imponham, como regra, 
uma desvantagem de fluxos de caixa (pelo pagamento 
antecipado do imposto)?

O não cumprimento de uma obrigação declarativa (e.g. o 
atraso de 1 minuto na entrega de uma declaração) implica 
uma sanção automática, sem fundamentação e sem apelo, 
conduzindo a uma desvantagem de fluxos de caixa (pelo 
pagamento antecipado do imposto)?
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DESCONSIDERAÇÃO DE PERDAS POR IMPARIDADE

EM CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA (I)

Desconsideração de créditos de cobrança duvidosa entre 
empresas detidas, directa ou indirectamente (avaliada nos 
termos previstos para a tributação de grupos de sociedades) 
em mais de 10% do capital pela mesma pessoa singular ou 
colectiva

Contudo, a regra não é aplicável na pendência de:

Processo 
de 

execução

Processo 
de 

insolvência

Processo 
especial de 

revitalização

Procedimento de 
recuperação de 

empresas por via 
extrajudicial ao abrigo 

do SIREVE

Créditos 
reclamados 

judicialmente ou 
em tribunal 

arbitral
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DESCONSIDERAÇÃO DE PERDAS POR IMPARIDADE

EM CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA (II)

Presunção implícita de abuso em dívidas intra-grupo apenas 
ilidível perante pendência de processos ou reclamações ? 

Implicações na avaliação do credit risk e rating em 
financiamento intra-grupo no âmbito de preços de 
transferência?

Uma detenção de meramente 10% do capital é um critério 
adequado e evidenciador de um efectivo controlo 
susceptível de não conduzir a dificuldades de cobrança?

Entidades independentes recorrem, sempre, ao arsenal 
contencioso à sua disposição?

Arbitrariedade normativa na imposição de normas (ainda 
mais) especiais anti-abuso em face do regime dos preços de 
transferência?
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NÃO DEDUTIBILIDADE DE GASTOS FISCAIS

COM ACTIVOS INTANGÍVEIS

Inadmissibilidade da consideração como gasto fiscal dos
encargos com a aquisição activos intangíveis

Presunção implícita de abuso e desvio ao regime dos preços 
de transferência? Deverá ser admitida prova em contrário?

Impedimento limitado às situações em que estes activos 
intangíveis sejam adquiridos a entidades com as quais 
existam relações especiais nos termos previstos no regime 
dos preços de transferência.

Propriedade industrial adquirida a 
título oneroso e que não tenha uma 
vigência temporal limitada

Goodwill adquirido numa 
concentração de actividades 
empresariais
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AUMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA DE VIATURAS

Aumento de duas das taxas de tributação autónoma 
relativas a viaturas ligeiras de passageiros e de 
mercadorias, motos ou motociclos, com exclusão daqueles 
movidos exclusivamente a energia eléctrica:

Custo de aquisição de 
viaturas

Taxa aplicável em

2018

Taxa proposta para

2019

15%

27,5%

37,5%

10%

27,5%

35%

< € 25.000

≥ € 25.000 e < € 35.000

≥ € 35.000

=
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PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DA PROVISÃO PARA A REPARAÇÃO DE DANOS DE CARÁCTER

AMBIENTAL

Comunicação prévia à 
Administração tributária

Possibilidade de prorrogação 
até ao máximo de 5 períodos 

de tributação

Regra geral prevê apenas três 
períodos de tributação

Razões justificativas devem 
constar do dossier fiscal

Alteração do limite temporal até ao qual a provisão para 
reparação de danos de carácter ambiental pode ser 
aplicada na cobertura dos encargos a que se destina

A parte da provisão não aplicada poderá ser considerada 
como rendimento do período seguinte ao termo do período 
autorizado
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PANDA BONDS – ISENÇÃO DE JUROS NA EMISSÃO DE

DÍVIDA PÚBLICA NO MERCADO CHINÊS

Isenção em sede tanto de IRC, como de IRS, de juros
decorrentes de obrigações de dívida pública portuguesa
denominadas em renminbi e colocadas no mercado 
doméstico de dívida da China

Apenas aplicável quando as obrigações sejam subscritas ou 
detidas por não residentes sem estabelecimento estável em 
Portugal ao qual o empréstimo seja imputado 

Benefício não aplicável a residentes em “paraísos fiscais”
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PRAZO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE RENDIMENTOS EM CASO DE

CESSAÇÃO DE ACTIVIDADE

Alargamento do prazo previsto para entre a entrega da declaração

periódica de rendimentos em caso de cessação de actividade

Deixa de ter de ser enviada até ao 30.º dia útil seguinte ao da data

da cessão e passa a poder ser enviada até ao último dia do terceiro

mês seguinte ao da data da cessação, independentemente de esse

dia ser útil ou não útil

Prazo também aplicável ao envio da declaração relativa ao período

de tributação imediatamente anterior, quando ainda não tenha

decorrido o prazo regra previsto para o período de tributação



Prevê-se a concessão de uma 
autorização legislativa ao Governo no 
sentido de alterar o regime fiscal 
aplicável Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores mediante a 
concessão de isenção de IRC 

24/10/2018 28

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ISENTAR CPAS DE IRC
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GRUPOS FISCAIS

Nova 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 
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CONSIGNAÇÃO DE RECEITA AO

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL

As receitas que derivem do valor correspondente a

2 p.p. das taxas previstas no CIRC, Derrama Estadual e Tributação

Autónoma deverão continuar a ser faseadamente 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
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Marta Machado de Almeida
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TAXAS

Antes 
OE19

Proposta 
OE19

Serviço / bem Taxa Taxa

Prestações de serviços efectuadas aos respectivos promotores 
por artistas tauromáquicos

Isento 6%

Entradas em espectáculos de tauromaquia 13% 13%

Próteses capilares destinadas a doentes oncológicos 23% 6%

Locação de próteses, equipamentos, aparelhos, artefactos, etc.
23% 6%

Entradas em espectáculos de canto, dança, musica, teatro e 
circo realizados em recintos fixos para espectáculos de 
natureza artística ou em circos 

13%

6%
(A partir de 
1 de Julho 
de 2019)

Entradas em espectáculos de cinema 13% 13%
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VALES – “GIFT VOUCHERS”

Liquidação Adicional

Transposição da Directiva (EU) 2016/1065, que define o enquadramento 

aplicável, em sede de IVA, aos vales

Tributação no 
momento da 

cessão

Tributação no 
momento da 

transmissão do 
bem ou da 

prestação de 
serviços

Vales de finalidade 
única

Vales de finalidade 
múltipla

Vales não redimidos 
(quando não se verifique a 
restituição do valor pago) -
Tributação no momento da 

caducidade do direito à 
transmissão do bem ou à 

prestação de serviços
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TELECOMUNICAÇÕES, RADIODIFUSÃO OU TELEVISÃO

E SERVIÇOS POR VIA ELECTRÓNICA

A prestação de serviços a título ocasional por estes 
prestadores de serviços podem agora ser tributadas no 

Estado-membro onde o prestador está estabelecido 

Desde que:
- O destinatário não seja sujeito passivo de IVA e esteja 

estabelecido num Estado-membro diferente do prestador
- O valor dos serviços não ultrapasse os EUR 10.000 (no 

ano civil anterior ou no ano civil em curso)

Transposição da Directiva (UE) 2017/2455, respeitante a 
determinadas obrigações de IVA para as prestações de 

serviços e vendas à distância
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ELECTRICIDADE – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

Reposição da taxa reduzida de 
IVA - 6% - à parte da contrapartida 

devida pelos fornecimentos de 
electricidade e gás natural paga 

pela adesão às respectivas redes 
(componente fixa) Mantém-se a taxa normal  - 23% - ao 

montante variável a pagar em função do 

consumo (componente variável)

Limitações: 

Electricidade > potência contratada que 

não ultrapasse 3,45kVA

Gás natural > consumos em baixa pressão 

que não ultrapassem os 10.000m3 anuais
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ELECTRICIDADE – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

Antes OE19

Valor
base

Taxa 
IVA

Total 
IVA

Total

Electricidade

Consumo real 95,89 23% 22,51 € 120,36 €

Potência
contratada

16,17 23% 3,72 € 19,89 €

Total 140,24 €

Gás Natural

Consumo real 11,93 23% 2,74 € 14,67 €

Potência
contratada

2,02 23% 0,46 € 2,48 €

Total 17,16 €

Depois  Proposta OE19

Taxa 
IVA

Total 
IVA

Total

Electricidade

23% 22,51 € 120,36 €

6% 0,97 € 17,14 €

Total 137,50 €

Gás Natural

23% 2,74 € 14,67 €

6% 0,12 € 2,14 €

Total 16,82 €

- € 2,74

- € 0,34
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ELECTRICIDADE – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

POUPANÇA ESTIMADA ANUAL

2,75 x 12 = 32,88 € 0,34 x 12 = 4,08 €

36,96 €
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BEBIDAS – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

Aumento da taxa aplicável à prestação de serviços de alimentação e bebidas (de 
13%) para 23% 

Redução da taxa aplicável à prestação de serviços de alimentação e bebidas de 
23% para 13% 

Excepções: bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas

O Governo fica autorizado a introduzir alterações à verba 3,1 da Lista II do Código
do IVA de forma a ampliar a aplicação da taxa intermedia (13%) a outras prestações
de serviços de bebidas actualmente excluídas

Autorização
legislativa

(2017, 2018)

A partir de 1 
Julho de 2016

2012

Autorização
legislativa

(OE 2019)

O Governo fica autorizado a introduzir alterações à verba 3,1 da Lista II do Código
do IVA de forma a ampliar a aplicação da taxa intermedia (13%) a outras prestações
de serviços de bebidas actualmente excluídas
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OUTRAS PROPOSTAS

Dispensa de regularização de IVA aquando da transmissão de bens do activo

imobilizado da empresa local para o município ocorrida no âmbito de

dissolução obrigatória (salvo se comprovado que o direito à dedução foi

exercido de forma fraudulenta ou abusiva)

Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto

Regime jurídico da actividade empresarial local e das participações locais
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 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)

 ADICIONAL AO IMI (AIMI)

 IMPOSTO DO SELO

João Mário Costa
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PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DO IMPOSTO

Propõe-se que a liquidação do imposto passe a ser efectuada

de Fevereiro a Abril do ano seguinte ao que o imposto diz

respeito

Fevereiro e Março Fevereiro a Abril
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PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DO IMPOSTO

Prevê-se a alteração do limite mínimo a partir do qual o

pagamento do valor do imposto é fraccionado

€ 250 € 100



24/10/201843

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

PRAZOS PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO

= < 100 € >  100 €
< = 500 €

Pagamento

Maio

Pagamento

Maio

Novembro

Pagamento

Maio

Agosto

Novembro

> 500 €
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PROMOÇÃO DA REABILITAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS DEGRADADOS OU

DEVOLUTOS

Autorização legislativa para alteração das regras para

classificação dos prédios urbanos ou fracções autónomas como

devolutas e as suas consequências para efeitos de aplicação da

taxa de IMI.
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 Alterar regras para a classificação dos prédios urbanos ou

fracções autónomas como devolutos;

 Definir conceito de «zona de pressão urbanística» + estabelecer

que a aprovação da sua delimitação é da competência da

assembleia municipal respectiva;

 Possibilitar municípios o agravamento da taxa de IMI com

referência aos prédios urbanos ou fracções autónomas devolutos

há mais de dois anos e que se situem em zona de pressão

urbanística; e

 Determinar que receitas obtidas com o mencionado agravamento

sejam afectas, pelos municípios, ao financiamento das políticas

municipais de habitação.
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INCIDÊNCIA OBJECTIVA

Não repercussão sobre o locatário financeiro

Propõe-se consagrar a impossibilidade de os locadores

financeiros repercutirem sobre os locatários financeiros,

total ou parcialmente, o valor do AIMI, quando o valor

patrimonial tributário dos imóveis objecto de locação não

exceda o valor de € 600.000.
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TRIBUTAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSUMO

 Manutenção do agravamento de 50%

 Prevê-se o aumento das taxas em vigor para os contratos de

crédito ao consumo:

Agravamento

50% 

(em vigor 
desde O.E. 

2016)

Regime actual
Proposta OE 

2019

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

0,08% 0,128%

Crédito de prazo igual ou superior a 
1 ano

1% 1,60%

Crédito  de prazo igual ou superior a 
5 anos

1% 1,60%

Crédito conta corrente, descoberto 
bancário ou outro sem prazo de 
utilização determinado ou 
determinável

0,08% 0,0128%
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 IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO 
(IECs)

 TRIBUTAÇÃO DO AUTOMÓVEL

Manuel Teixeira Fernandes
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PARTE GERAL DO C.I.E.C.

 Compras em Lojas Francas feitas por passageiros de navios

Clarifica-se que as compras feitas por passageiros dos navios

tem direito à isenção de IEC desde que o navio (normalmente

cruzeiros) atraque imediatamente a seguir num país terceiro

(Marrocos, Tunísia, etc.), mesmo que reentre na União Europeia
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IMPOSTO SOBRE O ÁLCOOL E AS BEBIDAS ALCOÓLICAS (IABA)

 Taxas do imposto: Bebidas Espirituosas, Produtos Intermédios

e Cerveja

- Não se prevê qualquer actualização das taxas do imposto

aplicáveis a estes produtos



Impostos Especiais sobre o Consumo 

24/10/2018 51

IMPOSTO SOBRE O ÁLCOOL E AS BEBIDAS ALCOÓLICAS (IABA)

 Taxas do imposto: Bebidas Não Alcoólicas (Bebidas

Açucaradas)

– Com vista a modular as taxas do imposto de acordo com o

teor de açúcar, é proposto que o 1.ª escalão seja

desdobrado em 3, numa óptica de desagravamento das

taxas

– Em sentido inverso, opera-se um agravamento de €16,69

para € 20,00 por hectolitro na taxa das bebidas com mais

de 80 g/litro de açúcar
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IMPOSTO SOBRE O ÁLCOOL E AS BEBIDAS ALCOÓLICAS (IABA)

 Concentrados de Bebidas Não Alcoólicas

Não se prevê qualquer actualização das taxas.
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IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)

 Taxas do imposto :

– Dado que as taxas do imposto são fixadas por Portaria
desconhece-se se haverá alguma actualização

– O elevado preço do petróleo bruto (na casa dos 80 dólares o
barril) e o ataque partidário ao acréscimo de taxas ocorrido
em 2017 (para compensar a receita perdida em IVA) deverão
contribuir para que não haja qualquer actualização
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IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)

 Tributação do carvão consumido na produção de electricidade
incluindo a cogeração:

– Na sequência da medida constante no OE 2018 propõe-se
que os carvões usados na produção de electricidade ou
electricidade e calor (cogeração) passem a pagar 25% da
taxa do ISP aplicada aos outros usos do produto

– Prevê-se que a mesma percentagem seja aplicada ao
Adicionamento CO2 que é fixado em € 5 por tonelada de
CO2
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IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)

 Aplicação do Adicionamento do CO2 às empresas
beneficiárias de um ARCE:
– Propõe-se que o Governo fique autorizado a legislar no

sentido de estender a aplicação do “Adicionamento do CO2”
às empresas que actualmente beneficiam de isenção por
terem celebrado com o Estado um Acordo de Racionalização
do Consumo de Energia (ARCE).

 Período de referência para cálculo do valor do Adicionamento
do CO2:
– Propõe-se que os dados para cálculo do Adicionamento do

CO2 sejam recolhidos nos leilões das licenças de emissão de
gases com efeito de estufa no período compreendido entre 1
de Outubro do ano n-2 e 30 de Setembro do ano n-1
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IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)

 Locais de incorporação de Biocombustíveis nos carburantes :
– Propõe-se que seja clarificado que a incorporação de

biocombustíveis nos carburantes é feita, obrigatoriamente,
em Entreposto Fiscal

 Redução da percentagem dos Biocombustíveis a incorporar
nos carburantes :
– Prevê-se que baixe de 7,5% para 7% a percentagem

obrigatória de incorporação de biocombustíveis nos
carburantes
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ADICIONAL ÀS TAXAS DE IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E

ENERGÉTICOS

 Manutenção, em 2019, do adicional às taxas de
imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos,
no montante de €0,007/l para gasolina e no montante
de €0,0035/L para gasóleo rodoviário e o gasóleo
colorido e marcado, que é consignado ao fundo
financeiro de caracter permanente, até ao limite
máximo de €30.000.000
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IMPOSTO SOBRE OS PRODUTOS PETROLÍFEROS E ENERGÉTICOS (ISP)

 Actualização da redacção de algumas normas relativas aos
Açores :
– Propõe-se que o Governo Regional passe a ter liberdade para

calcular quando quiser os sobrecustos de transporte dos
combustíveis consumidos nos Açores (até agora tinha que o
fazer semestralmente)

– Prevê-se também o alargamento do intervalo dentro do qual
do Governo Regional pode fixar as taxas do ISP das
gasolinas e dos fuelóleos
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IMPOSTO SOBRE O TABACO (IST)

 Taxas do imposto sobre os cigarros :
– Propõe-se a actualização em 1,3% do “elemento

especifico” do imposto, mantendo-se o elemento “ad
valorem” em 15%.

 Taxas do imposto dos charutos e das cigarrilhas
– Prevê-se que a taxa do imposto seja actualizada em 1,3%

 Taxas do imposto do tabaco de fumar, do rapé, do tabaco de
mascar e do tabaco aquecido
– Propõe-se a actualização em 1,3% do “elemento

especifico” do imposto, mantendo-se o elemento “ad
valorem” em 15%.

– O valor mínimo do imposto a que os produtos ficam sujeitos
é actualizado para €0,174 /g
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IMPOSTO SOBRE O TABACO (IST)

 Taxas do imposto do líquido contendo nicotina :
– Prevê-se que a taxa do imposto seja actualizada em 1,3%

 Folhas de tabaco destinadas a venda ao público e outros
produtos de tabaco :
– Propõe-se a submissão destes produtos ao Regime de

Circulação em Suspensão do Imposto

 Taxas do imposto sobre os cigarros na Região Autónoma dos
Açores :
– Propõe-se a actualização para 42% do elemento “ad

valorem”, mantendo-se o elemento especifico
– Por sua vez, o imposto mínimo passa a ser de 75%, com

referência à classe de preços mais vendida
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IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS - ISV

 Taxas do imposto

– Propõe-se que as taxas do imposto sejam actualizadas em

1,3%

 Emissão de partículas – veículos a gasóleo

– Reduzem-se de 0,002 g/km para 0,001 g/km as partículas

que os veículos a gasóleo podem emitir para poderem

beneficiar da isenção do agravamento de taxa para o efeito

previsto
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IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)

 Normas relativas às Corporações de Bombeiros e aos

Certificados de Conformidade

Propõe-se que a melhoria da redacção da norma que prevê a

isenção do imposto para os veículos destinados aos Bombeiros

bem como da norma que trata a dispensa da entrega do

Certificado de Conformidade.
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IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)

 Introdução no CISV do Método de Determinação das Emissões

de CO2 designado por “Procedimento Global de Testes

Harmonizados de Veículos Ligeiros”

– Dado que desde Setembro de 2018 os veículos ligeiros

declarados para introdução no consumo têm as suas

emissões de CO2 calculadas: ou pelo método antigo (que o

CISV contempla) ou pelo método mais recente, foi

necessário adaptar o CISV a esta nova realidade,

nomeadamente nas figuras da incidência objectiva e nas

isenções
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IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)

 Tabela de conversão das emissões de CO2 de um método para

o outro :

– Para além das modificações no texto do CISV, é proposta a

criação de uma Tabela a partir da qual será possível

estabelecer a correspondência das emissões de CO2,

calculadas por cada um dos métodos

 Comissão de Acompanhamento do “Procedimento Global de

Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros” :

– Dada a modificação estrutural que representa a adopção

pelo país (e pela União Europeia) do novo método de testes,

é proposta a criação de uma Comissão de Acompanhamento

da sua implantação, a qual contará com a colaboração das

Associações do Sector Automóvel
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IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO – IUC

 Isenção do imposto para os veículos usados nas diversões

itinerantes :

– Propõe-se a isenção do imposto para os veículos usados,

exclusivamente, nas diversões itinerantes

 Taxas do imposto

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

1,3%, salvo no que se refere aos iates e às aeronaves de uso

particular em que se prevê um agravamento das taxas em

2,6%.

 Adicional ao IUC incidente sobre os veículos a gasóleo

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

criado no OE/2015
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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, seja

mantido e os seus valores devidamente actualizados

 Introdução no CIUC do Método de Determinação das

Emissões de CO2 designado por “Procedimento Global de

Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros” :

– A exemplo do que se propõe em sede de ISV, também no IUC

é introduzido este novo método de determinação das

emissões de CO2 e, concomitantemente, é prevista tabela

de conversão que estabelece a correspondência entre as

emissões calculadas pelo antigo e pelo novo método
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João Costa Andrade
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CRIMES CONTRA A SEGURANÇA SOCIAL

 Agravamento da moldura da coima prevista para a falta ou

atraso da apresentação da declaração referente às informações

relativas a operações financeiras de € 250 a € 5 000 para € 3

000 a € 165 000;

 Punição das omissões ou inexactidões que a referida declaração

apresente, com a mesma moldura de coima.

 Supressão da regra nos termos da qual os valores a considerar

para efeitos do crime de Fraude Contra a Segurança Social

sejam os que devam constar de cada declaração a apresentar à

Segurança Social
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CONTRA-ORDENAÇÕES FISCAIS

 Despenalização da falta de comunicação, ou a comunicação

fora do prazo legal, da adesão à caixa postal electrónica, punível

actualmente com coima de € 50 a € 250, sendo que a referida

despenalização será também aplicável aos sujeitos passivos

que, voluntariamente e não tendo apresentado defesa, tenham

procedido ao pagamento da coima por falta de adesão à caixa

postal electrónica.
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CRIMES ADUANEIROS

 Qualificação do não pagamento dos impostos especiais sobre o

consumo de bebidas adicionadas de açúcar ou outros

edulcorantes como crime de introdução fraudulenta no consumo.
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CRIMES FISCAIS

 Eliminação de que os valores a considerar para efeitos do crime

de fraude fiscal sejam os que devam constar de cada declaração

a apresentar à Administração tributária.



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

PROCEDIMENTO E PROCESSO 
TRIBUTÁRIO

Vânia Codeço
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INFORMAÇÕES RELATIVAS A OPERAÇÕES FINANCEIRAS

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

Quem?

Passa a 
disponibilizar à 
Administração

tributária
informação
relativa às

transferências e 
envio de fundos

que tenham como
destinatário

entidade localizada
em território ou

região com regime 
de tributação

privilegiada mais
favorável

Por entidade
declarante, em
número e valor, 

agregada por
destino e motivo

O quê? Como?

Quando?

Março de 
cada ano
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NOTIFICAÇÕES AOS CONTRIBUINTES

Área reservada
do 

Portal de 
Finanças
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SUJEITOS PASSIVOS SUSCEPTÍVEIS DE SEREM NOTIFICADOS ATRAVÉS DA ÁREA

RESERVADA DO PORTAL DE FINANÇAS

os que, estando 

legalmente 

obrigados a 

possuir caixa 

postal 

electrónica, não 

a tenham 

comunicado à 

Administração 

tributária no 

prazo legal para 

o efeito

os que sejam 

residentes em 

Estado fora da 

União Europeia 

ou do Espaço 

Económico 

Europeu e não 

tenham 

designado 

representante 

com residência 

em território 

nacional

os que sejam 

não residentes, 

ou residentes 

que se 

ausentem para 

Estado da UE 

ou do EEE, cuja 

nomeação de 

representante 

fiscal seja 

facultativa, e 

optem pelas 

notificações no 

Portal das 

Finanças

os que optem 

pelas 

notificações e 

citações 

electrónicas no 

Portal das 

Finanças, caso 

não estejam 

obrigados a 

possuir uma 

caixa postal 

electrónica

os que, caso já 

possuam uma 

caixa postal 

electrónica e a 

tenham 

comunicado à 

Administração 

tributária, 

exerçam a 

opção pela 

notificação 

através do 

Portal das 

Finanças 
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NOTIFICAÇÕES AO MANDATÁRIOS NO PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO

Área reservada
do 

Portal de Finanças
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ADESÃO ÀS NOTIFICAÇÕES ATRAVÉS DO PORTAL DAS FINANÇAS

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

Como?

A qualquer
momento

No primeiro dia do mês 
seguinte, desde que, 

entre a data da opção e a 
data da respectiva 

produção de efeitos, 
decorra um período 
mínimo de 10 dias 

caso contrário, a adesão 
só produzirá efeitos no 

primeiro 
dia do segundo mês 

seguinte

Quando produz 

efeitos?
Mediante 

autenticação 
na área 

reservada do 
Portal das 
Finanças
Finanças

Prazo?
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PRODUÇÃO DE EFEITOS DAS NOTIFICAÇÕES EFECTUADAS ATRAVÉS DA ÁREA RESERVADA

DO PORTAL DE FINANÇAS

5.º dia posterior ao do 
registo da 

disponibilização

equivale à remessa por via postal, via 
postal registada ou via postal registada 
com aviso de recepção, consoante os 

casos

o sistema informático de suporte às notificações e citações 
electrónicas no Portal das Finanças garantirá a autenticidade 
da notificação, bem como o registo e comprovação da data e 

hora da disponibilização efectiva das notificações 
electrónicas na respectiva área reservada
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CITAÇÃO EDITAL

por afixação de edital na 

porta da última residência ou 

sede que o citando teve no 

país, seguida da publicação 

de anúncio no Portal das 

Finanças em acesso público
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PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

Findo o prazo 

sem ser pago, 

extrai-se 

certidão de 

dívida

= ou > a € 51, 

salvo quando se 

trate do 

pagamento do 

remanescente 

em dívida

podem ser 

efectuados 

pagamentos 

parciais

Durante o prazo 

legal para 

pagamento 

voluntário de 

dívidas 

tributárias
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

Deixa de se prever um prazo de 10 

dias para apresentação de garantia 

idónea, bem como a notificação para o 

efeito, no caso de apresentação de 

Reclamação Graciosa ou Impugnação 

Judicial

A execução fiscal passa a suspender-se 

durante os procedimentos de resolução 

de diferendos no quadro da Convenção 

de Arbitragem relativa à eliminação 

da dupla tributação ou de Convenção 

para evitar a Dupla Tributação
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PRESTAÇÃO DE GARANTIA

Exclusivamente,

junto do órgão de 

execução fiscal
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CÁLCULO DA GARANTIA NOS PLANOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

juros de 

mora 

contados até 

ao termo do 

prazo das 

prestações 

concedidas

valor da 

dívida 

exequenda 
Custas na 

totalidade
Acrescido 

de 25 %
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NOTIFICAÇÕES AOS CONTRIBUINTES NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO INSPECTIVO

Área reservada
do 

Portal de Finanças
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NOTIFICAÇÕES AOS CONTRIBUINTES NO PROCEDIMENTO INSPECTIVO

não ter sido 
reclamada

encerrado

endereço 
insuficiente

mudou-se

Presumem-se 

notificados os 

sujeitos passivos e 

demais obrigados 

tributários nos 

casos de 

devolução de 

carta registada 

remetida para o 

seu domicílio 

fiscal

Desde que 

contenha indicação 

expressa, aposta 

pelos serviços 

postais de:

ter sido 
recusada
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PRODUÇÃO DE EFEITOS DAS NOTIFICAÇÕES EFECTUADAS ATRAVÉS DO PORTAL DAS

FINANÇAS NO PROCEDIMENTO INSPECTIVO

5.º dia posterior 

ao do registo da 

disponibilização
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INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

Susana Enes
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Benefícios fiscais 
contratuais ao 
investimento 

produtivo

Regime Fiscal de 
Apoio ao 

Investimento 
(“RFAI”)

Não é uma proposta inovadora, limitando-se a aumentar os limites máximos dos benefícios 

/ apoios ao investimento e a introduzir algumas alterações nos procedimentos de candidaturas no 

âmbito do SIFIDE II

Dedução por lucros 
retidos e 

reinvestidos 
(“DLRR”)

Sistema de 
Incentivos Fiscais 
em investigação e 
desenvolvimento 

empresarial 
(“SIFIDE II”)

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO
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BENEFÍCIOS FISCAIS

A PROJECTOS DE INVESTIMENTO

Liquidação Adicional

Regime actual

Possibilidade de majoração até 10%, em função do
índice per capita do poder de compra da região em
que se localize o projecto de acordo com os seguintes
escalões:

• 6% para uma região NUTS 2 que, à data da
candidatura, não apresente um índice per capita de
poder de compra superior a 90% da média
nacional;

• 8% para uma região NUTS 3 que, à data da
candidatura, não apresente um índice per capita de
poder de compra superior a 90% da média
nacional;

• 10% para concelhos que à data da candidatura não
apresentem um índice per capita de poder de
compra superior a 80% da média nacional.

O benefício fiscal (sob a forma de crédito de imposto a deduzir à colecta de IRC) a conceder aos projectos de 
investimento corresponde a 10% das aplicações relevantes do projecto efectivamente realizadas

Proposta OE 2019

Possibilidade de majoração até 12%, em função do
índice per capita do poder de compra da região em
que se localize o projecto de acordo com os seguintes
escalões:

• 8% para uma região NUTS 2 que, à data da
candidatura, não apresente um índice per capita de
poder de compra superior a 90% da média
nacional;

• 10% para uma região NUTS 3 que, à data da
candidatura, não apresente um índice per capita de
poder de compra superior a 90% da média
nacional;

• 12% para concelhos que à data da candidatura não
apresentem um índice per capita de poder de
compra superior a 80% da média nacional.
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REGIME FISCAL DO APOIO AO INVESTIMENTO (RFAI)

Liquidação Adicional

Regime actual

Possibilidade de dedução à colecta do 
IRC, no caso de investimentos 
realizados em regiões elegíveis 

Proposta OE 2019

• 25% das aplicações relevantes, relativamente ao
investimento realizado até ao montante de
€15.000.000,00

• 10% das aplicações relevantes, relativamente à
parte do investimento realizado que exceda o
montante de €15.000.000,00

• 25% das aplicações relevantes, relativamente ao
investimento realizado até ao montante de
€10.000.000,00

• 10% das aplicações relevantes, relativamente à
parte do investimento realizado que exceda o
montante de €10.000.000,00
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DEDUÇÃO POR LUCROS RETIDOS E REINVESTIDOS (DLRR)

Liquidação Adicional
Regime actual

• 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

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 2019

• Limite máximo de €10.000.000,00 em cada
período de tributação
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SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS EM INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

EMPRESARIAL (SIFIDE)

São propostas alterações ao procedimento de
instrução, análise e aprovação da candidatura,
designadamente, aos benefícios relativos à
majoração em 10% das despesas suportadas nas
actividades de investigação e desenvolvimento
associadas a projectos de concepção ecológica
de produtos.

SIFIDE

Regime actual Proposta OE 2019

Previa-se a possibilidade de o
Governo sujeitar a avaliação das
candidaturas ao SIFIDE ao
pagamento de uma taxa por parte
das entidades interessadas.

Prevê-se a limitação da taxa de
avaliação de candidatura ao
máximo de 1% sobre o valor de
crédito solicitado.

Prevê-se a 
existência de um 

parecer 
vinculativo 

emitido pela 
Agência Nacional 

de Inovação
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BENEFÍCIOS FISCAIS E 
OUTRAS PROPOSTAS

Pedro José Santos
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BENEFÍCIOS FISCAIS 
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REGIME PÚBLICO DE CAPITALIZAÇÃO

Extensão dos benefícios fiscais aplicáveis às contas

individuais geridas no regime público de

capitalização, às entregas efetuadas pelas entidades

empregadoras em nome e a favor dos seus

trabalhadores
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ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO EM RECURSOS FLORESTAIS (I)

Extensão dos benefícios fiscais previstos para Fundos de

Investimento Imobiliário e para titulares das respectivas

unidades de participação a Sociedades de Investimento

Imobiliário e correspondentes titulares de participações

sociais

Isenção de Imposto do Selo para as aquisições onerosas

do direito de propriedade ou figuras parcelares desse

direito, realizadas por Fundos de Investimento Imobiliário e

Sociedades de Investimento Imobiliário, referentes a

prédios rústicos destinados à exploração florestal

O benefício cessa e é devido imposto e juros

compensatórios no caso de transmissão do prédio rústico

nos dois anos subsequentes
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ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO EM RECURSOS FLORESTAIS (II)

Não apuramento de rendimento na aquisição de

unidades de participação e de participações sociais em

Fundos e em Sociedades de Investimento Imobiliário

Florestal realizadas por entrada em espécie de prédios

rústicos, destinados à exploração florestal
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MAIS-VALIAS REALIZADAS POR NÃO RESIDENTES

Exclusão do regime de isenção de IRS e de IRC previsto para

as mais-valias obtidas por sujeitos passivos não residentes,

àquelas que:

 provenham da transmissão onerosa de partes de capital

ou de direitos similares

 de sociedades ou outras entidades que não tenham sede

nem direcção efectiva em território português

 quando, em qualquer momento dos 365 dias anteriores,

o valor dessas partes de capital ou direitos resulte, em

mais de 50%, de bens imóveis ou direitos reais conexos

situados em território português, não afectos a uma

actividade comercial (excepto compra e venda de

imóveis), industrial ou agrícola
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BENEFÍCIOS FISCAIS APLICÁVEIS AOS TERRITÓRIOS DO INTERIOR (I)

Empresas qualificadas como micro, pequena ou média

empresas podem beneficiar de uma majoração de 20%

da dedução máxima quando estejam em causa

investimentos realizados em territórios do interior,

elegíveis nos termos estabelecidos no Código Fiscal ao

Investimento

Estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino

situados em território do interior pode beneficiar de uma

majoração de 10% nas despesas de educação e

formação previsto no Código do IRS, sendo o limite

global aí estabelecido elevado para € 1.000, quando a

diferença para o limite geral seja relativa a estas

despesas
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BENEFÍCIOS FISCAIS APLICÁVEIS AOS TERRITÓRIOS DO INTERIOR (II)

Aumento para € 1.000 do limite da dedução à colecta de

IRS com as importâncias, líquidas de subsídios ou

comparticipações oficiais, suportadas a título de renda pelo

arrendatário de prédio urbano ou da sua fracção autónoma

para fins de habitação permanente, durante 3 anos, a

contar da celebração do contrato, no caso de resultarem da

transferência da residência permanente para um território

do interior
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INCENTIVOS FISCAIS À ACTIVIDADE SILVÍCOLA

Para sujeitos passivos de IRC e de IRS no regime

simplificado que exerçam directamente uma actividade

económica de natureza silvícola ou florestal:

 Dedução ao lucro/matéria tributável até à sua

concorrência, de um montante equivalente à

majoração em 140% das contribuições financeiras

destinadas ao fundo comum constituído pela entidade

gestora de zona de intervenção florestal, bem como

das despesas de certificação florestal e de mitigação

ou adaptação florestal às alterações climáticas
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ENTIDADES DE GESTÃO FLORESTAL E UNIDADES DE GESTÃO FLORESTAL (I)

Alargamento da dispensa de retenção na fonte prevista

para os rendimentos pagos ou colocados à disposição dos

titulares de participações em Fundos de Gestão Florestal,

às pessoas singulares não residentes

Alargamento da dispensa de retenção da fonte nos

pagamentos a entidades não residentes (EU, EEE e CDT’s

com cooperação) que sejam detidas em mais de 25% por

entidades ou pessoas singulares residentes em território

nacional
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ENTIDADES DE GESTÃO FLORESTAL E UNIDADES DE GESTÃO FLORESTAL (II)

Retenção na fonte definitiva à taxa de 10% passa a abranger
as pessoas singulares não residentes que não beneficiem
de dispensa de retenção

Alargamento da taxa de 10% às pessoas singulares não
residentes da tributação do saldo positivo entre as mais e
menos valias decorrentes da alienação de participações em
Entidades de Gestão Florestal



Benefícios Fiscais

24/10/2018 104

ENTIDADES DE GESTÃO FLORESTAL E UNIDADES DE GESTÃO FLORESTAL (III)

Isenção de Imposto do Selo nas aquisições onerosas de prédios
rústicos destinados a exploração florestal, por parte de Entidades
de Gestão Florestal:

 passa a contemplar quer o direito de propriedade, quer
figuras parcelares do direito de propriedade

 será extensível à afectação de prédios, pelos respectivos
associados, à gestão das Entidades de Gestão Florestal

 dependerá de reconhecimento prévio da AT
 ficará sem efeito:

 no caso de transmissão, a qualquer título, nos
dois anos subsequentes

 no caso de revogação do reconhecimento da
entidade como Entidade de Gestão Florestal

 Isenção de Imposto do Selo nas operações de crédito
concedido às Entidades de Gestão Florestal e por estas
utilizado, e juros delas decorrentes
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ENTIDADES DE GESTÃO FLORESTAL E UNIDADES DE GESTÃO FLORESTAL (IV)

Rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS,
decorrentes de arrendamentos a Entidades de Gestão Florestal,
considerados em 50% do seu valor, sem prejuízo da opção pelo
englobamento, durante 12 anos

Saldo de mais-valias obtidas por sujeitos passivos de IRS com a
alienação de prédios rústicos destinados à exploração florestal, a
Entidades de Gestão Florestal, serão considerados em 50% do
seu valor e tributados nos termos e às taxas previstos no Código
do IRS

Não apuramento de rendimento em entradas em espécie,
realizadas por pessoas singulares residentes ou não residentes,
no capital das Entidades de Gestão Florestal, mediante a
afectação de prédios rústicos destinados à exploração florestal
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PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL

Exclusão de tributações autónomas dos encargos com viaturas
ligeiras de passageiros e de mercadorias, motos e motociclos,
destinados, não só a serem utilizados na produção
cinematográfica e audiovisual, como também, agora,
suportados no exercício dessa mesma actividade de produção
cinematográfica e audiovisual, desde que, em qualquer dos
casos, a mesma seja desenvolvida com o apoio do Fundo de
Apoio ao Turismo e ao Cinema
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REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS

Operações de cisão:
 desaparecimento da necessidade de apresentação

de requerimento prévio para beneficiar das isenções
de IMT, Imposto do Selo, emolumentos e encargos
legais

Norma anti-abuso especial para operações cujo objectivo
principal ou um dos objectivos principais seja a obtenção de
vantagens fiscais:

 perda das isenções de IMT, Imposto do Selo,
emolumentos e encargos legais

 liquidações adicionais de imposto com uma
majoração de 15%

Alargamento do regime de isenção às operações de fusão e
cisão efectuadas por confederações e associações patronais
e sindicais, bem como, por associações de cariz empresarial
ou sectorial



Benefícios Fiscais

24/10/2018 108

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Propõe-se que durante o mandato da Estrutura de Missão
para as comemorações do V Centenário da Circum-
Navegação comandada pelo Navegador Português Fernão
de Magalhães (2019-2022), os donativos atribuídos por
pessoas singulares ou colectivas a favor da referida
Estrutura de Missão possam beneficiar dos benefícios
aplicáveis ao mecenato cultural
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS

Criação de benefícios fiscais no âmbito dos Planos de
Poupança Florestal, regulamentados ao abrigo do
Programa para o Estímulo do Financiamento da Floresta, e
no âmbito do Programa de Valorização do Interior
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REGIME GERAL DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS

Troca de informações com o Banco de Portugal:

Inclusão da Administração tributária de outros

Estados-Membros da União Europeia na lista de

entidades com as quais o Banco de Portugal poderá

trocar informações (duplo controlo?)
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS SACOS DE PLÁSTICO

Aumento da contribuição sobre os sacos de plástico

de €0,08 para €0,12 por cada saco de plástico

(regime aprovado em 2014)
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CONTRIBUIÇÃO PARA O AUDIOVISUAL

Não actualização, em 2019, dos valores da

contribuição para o audiovisual, mantendo-se os

valores mensais previstos de €1,60 (regime

aprovado em 2003)
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR BANCÁRIO

Manutenção, em 2019, da contribuição sobre o

sector bancário (regime aprovado em 2010)
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CONTRIBUIÇÃO SOBRE A INDUSTRIA FARMACÊUTICA

Manutenção em vigor, em 2019, da contribuição

extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica

(regime aprovado em 2014)
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE O SECTOR ENERGÉTICO (I)

Manutenção em vigor, em 2019, da contribuição
extraordinária sobre o sector energético (regime aprovado
em 2014)

Retirada do escopo da isenção deste regime a cogeração de
fonte renovável

Possibilidade de isenção desta contribuição nas situações
de produção de energia por intermédio de centros
electroprodutores de cogeração de fonte renovável com
uma potência instalada inferior a 20MW
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE O SECTOR ENERGÉTICO (II)

Obrigatoriedade de envio pela ERSE para a Administração
tributária de informação sobre o valor do activo, reportado
a 1 de Janeiro, considerado no cálculo dos ajustamentos
definitivos aos proveitos permitidos

Obrigatoriedade de a DGEG enviar à Administração
tributária, até 31 de Janeiro de cada ano, a lista dos sujeitos
passivos que exerçam actividades relativas à exploração,
produção, distribuição e armazenamento de produtos
petrolíferos, electricidade e gás natural, bem como
daqueles que podem estar enquadrados no regime de
isenção
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FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÉMICA DO SECTOR ENERGÉTICO (I)

Eliminação do limite máximo de €100 000 000 na alocação
do valor de 2/3 do valor recebido a título de CESE à
cobertura dos encargos decorrentes da redução da dívida
tarifária do SEN

O valor remanescente destina-se a ser utilizado na
cobertura dos encargos suportados com o financiamento
de políticas do sector energético de cariz social e ambiental,
relacionadas com medidas de eficiência energética

Inclusão do valor dos Encargos de liquidação e cobrança da
CESE no valor dos encargos suportados com o
financiamento de políticas do sector energético de cariz
social e ambiental, relacionadas com medidas de eficiência
energética
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FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÉMICA DO SECTOR ENERGÉTICO (II)

Dedução aos Custos de Interesse Económico Geral, o montante
relativo às políticas de financiamento do sector energético de cariz
social e ambiental relacionadas com medidas de eficiência
energética, com vista ao cumprimento do objectivo de redução da
dívida tarifária do SEN

Afectação de uma parcela do valor liquidado a título de
contribuição extraordinária para o sector energético que seja
encargo do sector produtor de electricidade, por intermédio de
centros electroprodutores que utilizem fontes de energia
renováveis, a qual seja, preferencialmente, alocada ao sobrecusto
da produção em regime especial

Elaboração conjunta pelas entidades gestoras e ERSE, um relatório
anual sobre o impacto nas Tarifas Anuais de Uso Global do Sistema
aplicável a clientes finais e comercializadores dos consumos de
energia eléctrica resultantes da afectação da CESE aos Custos de
Interesse Económico Geral e ao sobrecusto da produção em
regime especial
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AUTORIZAÇÕES LEGISLATIVAS

 Criação de uma nova contribuição especial para a conservação
dos recursos florestais

Com o objectivo de promover a coesão territorial e a
sustentabilidade dos recursos florestais, a qual incidirá sobre o
volume de negócios de sujeitos passivos de IRS ou IRC que
exerçam, a título principal, actividades económicas que utilizem,
incorporem ou transformem de forma intensiva, recursos
florestais

 Criação de uma nova contribuição municipal de protecção civil

A ser paga ao município pelas pessoas singulares ou colectivas ou
outras entidades, legalmente equiparadas, proprietários de
prédios urbanos e rústicos, cuja actividade seja susceptível de
consubstanciar um risco urbano, florestal e agrícola, industrial,
rodoviário ou tecnológico
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