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1. ENQUADRAMENTO

1

3

Impostos indirectos nas receitas fiscais

Fonte: Mapa I – Lei do Orçamento do Estado para 2019
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2. IVA

Antes 2019

Serviço / bem Taxa Taxa

Publicações por via eletrónica, tais como livros, 

jornais e revistas de informação geral

23%

(6% - suporte 

físico)

6%

Prestações de serviços por via electronica
23% 23%

Entradas em espectáculos de canto, dança, música, 

teatro, cinema, tauromaquia e circo 13% 6%

Prestações de serviços efectuadas aos respectivos 

promotores por artistas tauromáquicos
Isento Isento

Taxas
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2. IVA

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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2. IVA

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  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



06/02/20197

2. IVA

Poupança anual estimada

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

36,96 €
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2. IVA

Vales – Gift vouchers

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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2. IVA

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

Telecomunicações, radiodifusão ou televisão

e serviços por via electrónica 
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Imposto do Selo 

Penalização do crédito ao consumo:

Agravamento das taxas em vigor em 50%;

Aumento das taxas face às que se encontram, actualmente, 

em vigor:

- De prazo inferior a um ano, de 0,08% para 0,128%

- De prazo igual ou superior a um ano, de 1% para 1,6%

- De prazo igual ou superior a cinco anos, de 1% para 1,6%

- Utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário 

ou qualquer outra forma que não seja determinado ou 

determinável, de 0,08% para 0,128%.

3. IMPOSTO DO SELO
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3. IEC

IVA

ISP

IABA

IUC

ISV

Tabaco

IEC – Actualização

das taxas

IABA –

Agravamento da 

penalização para 

as bebidas não 

alcoólicas mais 

açúcar
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IVA

Impostos 
Especiais de 
Consumo

Criação de um novo escalão aplicável a pessoas 

singulares

4. AIMI

Pessoas Singulares
(soma dos VPT reportados a 1 de Janeiro)

0,7% a partir do valor de € 
600.000* 

1% entre o valor de € 
1.000.000* e € 2.000.0000*

1,5% na parte do valor
superior a € 2.000.0000*

Pessoas colectivas
(soma dos VPT reportados a 1 de Janeiro)

0,4%

0,7% + 1% (taxa marginal)
Imóveis afectos ao uso
pessoal dos titulares de 

capital ou cargos de 
Administração –
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Autorização legislativa - Reabilitação e utilização de imóveis 

degradados ou devolutos 

O Governo fica autorizado a alterar as regras para a clarificação dos 

prédios urbanos ou fracções autónomas como devolutas (de modo 

a garantir uma maior operacionalidade das mesmas)

Definir o conceito de “zona de pressão urbanística” (cuja aprovação 

será da competência da assembleia municipal respectivas)

Possibilitar aos municípios o agravamento da taxa de IMI (prédios 

urbanos ou fracções autónomas que se encontrem devolutos há mais 

de 2 anos e se situem em zona de pressão urbanística)

Receitas obtidas com o agravamento afectas, pelos municípios, ao 

financiamento das políticas municipais de habitação

5. IMI
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IVA

Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de Janeiro

As Novas Sociedades de Investimento e Gestão 

Imobiliária (SIGI)

6. SIGI

Novo veículo de promoção e investimento imobiliário, 
sendo o seu regime jurídico construído com vista à 

dinamização do arrendamento

O valor de direitos reais sobre imóveis objecto
de arrendamento ou outras formas de 

exploração economica deve representar, pelo 
menos, 75% do valor total do activo do SIGI
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O regime fiscal aplicável | Artigos 22.º e seguintes EBF

Sujeição ao regime geral de tributação em IRC e à aplicação da taxa 

de 21% sobre o lucro tributável (isenção de derrama municipal e 

estadual)

Na determinação do lucro tributável destas sociedades, são excluídos 

os rendimentos de capitais, prediais e mais-valias, referidos no 

Código de IRS, excepto quando tais rendimentos provenham de 

entidades com residência ou domicílio em país, território ou região 

sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável

Não são dedutíveis, para efeitos de determinação do lucro tributável, 

os gastos relacionados com os rendimentos excluídos de tributação

Não existe obrigação de efectuar retenção na fonte de IRC 

relativamente a rendimentos obtidos pelas SIGI

6. SIGI
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