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Artigo 104.º CRP

(Impostos)

1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das
desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as
necessidades e os rendimentos do agregado familiar.

2. A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o
seu rendimento real.

3. A tributação do património deve contribuir para a igualdade
entre os cidadãos.

4. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo
à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e
da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo.
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Artigo 165.º CRP

(Reserva relativa de competência legislativa)

1. É da exclusiva competência da Assembleia legislar sobre as
seguintes matérias, salvo autorização ao governo:

(…)

i) Criação de impostos e sistema fiscal e regime geral das taxas e
demais contribuições financeiras a favor das entidades
públicas

(…)
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Artigo 3.º LGT

(Classificação dos tributos)

1 - Os tributos podem ser:

a) Fiscais e parafiscais;

b) Estaduais, regionais e locais.

2 - Os tributos compreendem os impostos, incluindo os aduaneiros
e especiais, e outras espécies tributárias criadas por lei,
designadamente as taxas e demais contribuições financeiras a
favor de entidades públicas.

3 - O regime geral das taxas e das contribuições financeiras
referidas no número anterior consta de lei especial.
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Artigo 105.º CRP

(Orçamento)

1. O Orçamento do Estado contém:

a) A discriminação das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos fundos e serviços
autónomos;

b) O orçamento da segurança social.

2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de
planeamento e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato.

3. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a respectiva classificação
orgânica e funcional, de modo a impedir a existência de dotações e fundos secretos,
podendo ainda ser estruturado por programas.

4. O Orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas, definindo a lei as
regras da sua execução, as condições a que deverá obedecer o recurso ao crédito público
e os critérios que deverão presidir às alterações que, durante a execução, poderão ser
introduzidas pelo Governo nas rubricas de classificação orgânica no âmbito de cada
programa orçamental aprovado pela Assembleia da República, tendo em vista a sua plena
realização.
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A qualificação de “contribuição financeira”, e não como uma

taxa ou imposto pode justificar o aligeiramento das

exigências constitucionais e orçamentais?.
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A Contribuição Extraordinária
sobre o Sector Energético (CESE)
foi introduzida no Ordenamento
Jurídico nacional com a
aprovação da Lei do Orçamento
de Estado para 2014, tendo o
seu regime sido sucessivamente
alterado, e a sua vigência
reiteradamente prorrogada,
numa base anual, por via das
Leis do Orçamento de Estado
para 2015 a 2021.
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A CESE foi criada num contexto muito específico, de crise económico-

financeira, como um tributo aplicável extraordinariamente a algumas

empresas do sector da energia, com incidência nos subsectores de

eletricidade, gás natural e petróleo, cuja receita se pretendia consignada

ao financiamento de mecanismos que promovessem a sustentabilidade

sistémica do sector energético, através da criação de um fundo que

visasse contribuir para:

i. a redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional (SEN) e,

bem assim;

ii. a adoção de políticas sociais e ambientais relacionadas com a

eficiência energética.
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▪ A CESE incide sobre pessoas singulares ou coletivas que integrem o sector

energético nacional e que possuam domicílio ou sede, direção efetiva ou

estabelecimento estável em Portugal.

SUJEITOS PASSIVOS
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▪ Só estão sujeitas à CESE as empresas que sejam:

i. titulares de licença de exploração de centros electroprodutores ou de licença

de produção de eletricidade;

ii. concessionárias de actividade de transporte ou de distribuição de eletricidade;

iii. concessionárias de actividade de transporte, distribuição ou de

armazenamento de gás natural;

iv. titulares de licença de distribuição local de gás natural;

v. operadores de refinação de petróleo bruto e de tratamento ou distribuição de

produtos de petróleo;

vi. comerciantes grossitas de eletricidade, de petróleo bruto ou de produtos de

petróleo e, ainda;

vii. os comercializadores do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN).

SUJEITOS PASSIVOS
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▪ A taxa da contribuição extraordinária incide sobre o valor dos
elementos do ativo dos sujeitos passivos que respeitem a:
i. ativos fixos tangíveis;

ii. ativos intangíveis, com excepção dos elementos da propriedade industrial;

iii. ativos financeiros afetos a concessões ou a atividades licenciadas.

▪ No caso das actividade reguladas, a contribuição extraordinária
sobre o sector energético incide sobre o valor dos ativos
regulados reconhecido, caso este seja superior ao valor
contabilístico dos ativos.

INCIDÊNCIA
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▪ Pressuposto: características associadas à qualidade ambiental ou ao pequeno comércio de fontes
de energia.

▪ Assim, está isenta:

✓ a produção por intermédio de centros electroprodutores que utilizem fontes de energia
renováveis (com exceção, desde 2018, daquela que se encontre abrangida por regimes de
remuneração garantida e com exceção dos aproveitamentos hidroelétricos com capacidade
instalada igual ou superior a 20 MW);

✓ a produção por intermédio de certos centros electroprodutores de cogeração, incluindo
cogeração de fonte renovável, com potência instalada inferior a 20 MW (desde 2018);

✓ a produção por intermédio de centros electroprodutores com licenças ou direitos contratuais
atribuídos na sequência de concurso público;

✓ por intermédio de unidades de pequena produção a partir de recursos renováveis ou de
unidades de microgeração e a destinada ao auto-consumo.

ISENÇÕES - SUJEITOS
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✓ Os sujeitos passivos que, apesar de reunirem todos os pressupostos de
sujeição, tenham, no final do ano anterior a que respeita a CESE, um valor total
do balanço inferior a € 1.500.000;

✓ A utilização de fontes de energia renováveis para a produção de energia (com
exceção da eletricidade), a operação de redes de distribuição de energia elétrica
exclusivamente em baixa tensão por pequenos distribuidores e os ativos
respeitantes a terrenos que integram o domínio público;

✓ A produção e comercialização de biocombustíveis e biolíquidos;

✓ A actividade de venda a retalho de gás natural e de produtos de petróleo.

ISENÇÕES - INCIDÊNCIA
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▪ A taxa da Contribuição extraordinária é de 0,85%, aplicada sobre o valor
dos elementos do ativo ou sobre o valor dos ativos regulados sujeitos a
este tributo.

▪ Contudo, consagraram-se taxas específicas para os sujeitos passivos que
produzam eletricidade por intermédio de centrais termoelétricas de ciclo
combinado a gás natural, em que a taxa pode variar entre 0,285%, 0,565%
e 0,85%, dependendo da utilização anual de gás natural feita pela
entidade.

▪ Também no que respeita à actividade de refinação de petróleo bruto, a
CESE pode variar entre 0,285%, 0,565% e 0,85%, consoante o índice de
operacionalidade da refinaria.

TAXA
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▪ Por seu turno, os contratos de aprovisionamento do Sistema Nacional de
Gás Natural (SNGN), passaram a estar sujeitos a uma taxa equivalente a
1,45%.

▪ A lei não permite, porém, a repercussão do valor da taxa nas tarifas de
uso das redes de transporte, de distribuição ou de outros ativos
regulados de energia elétrica ou de gás natural. A intenção do Governo é
a de que sejam, efetivamente, as entidades do sector energético a
suportar, totalmente, o encargo do novo tributo.

TAXA
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▪ A CESE é autoliquidada pelo sujeito passivo, através da declaração de modelo
27, a qual deverá ser enviada, regra geral, por transmissão eletrónica de
dados até 31 de Outubro.

▪ Liquidado o montante da CESE, o sujeito passivo deve proceder ao
pagamento no mesmo prazo da entrega da declaração.

▪ No que respeita aos contratos de aprovisionamento do Sistema Nacional de
Gás Natural (SNGN), os sujeitos passivos devem entregar a declaração, via
Internet, até 30 de Maio, com referência ao ano anterior.

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
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▪ A receita da CESE encontra-se consignada ao Fundo de Sustentabilidade do
Sector Energético (FSSSE) o qual tem como finalidade o financiamento de
mecanismos que promovam a sustentabilidade do sector energético
através da redução da dívida tarifária e da adoção de medidas sociais e
ambientais relacionadas com a eficiência energética

CONSIGNAÇÃO
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SOBRE FORNECEDORES DE

DISPOSITIVOS MÉDICOS DO SERVIÇO

NACIONAL DE SAÚDE (SNS)



Contribuição extraordinária sobre fornecedores de 
dispositivos médicos do SNS

▪ A Contribuição Extraordinária sobre os
fornecedores de dispositivos médicos
do Serviço Nacional de Saúde (“SNS”)
foi introduzida no ordenamento jurídico
nacional com a aprovação da Lei do
Orçamento de Estado para 2020, tendo
o seu regime sido alterado, e a sua
vigência prorrogada por mais um ano,
por via da Lei do Orçamento de Estado
para 2021
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▪ A Contribuição Extraordinária sobre os fornecedores de dispositivos
médicos do SNS foi criada com o objetivo de garantir a sustentabilidade
do SNS e financiar a aquisição de tecnologias da saúde inovadoras por
parte do SNS
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Contribuição extraordinária sobre fornecedores de 
dispositivos médicos do SNS

SUJEITOS PASSIVOS

▪ A Contribuição incide sobre os fornecedores – sejam fabricantes, seus mandatários ou

representantes, intermediários, distribuidores por grosso ou apenas

comercializadores, que faturem às entidades do SNS o fornecimento de dispositivos

médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e seus acessórios

▪ Exclui-se da incidência da Contribuição os dispositivos médicos e os dispositivos

médicos para diagnóstico in vitro de grande porte destinados ao tratamento e

diagnóstico, ou seja, os equipamentos destinados a ser instalados, fixados ou de outro

modo acoplados a uma localização específica numa unidade de saúde, para que não

possam ser deslocados dessa localização ou removidos sem recorrer a instrumentos

ou aparelhos, e que não sejam especificamente destinados a ser utilizados no âmbito

de uma unidade de cuidados de saúde móvel
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▪ A Contribuição incide sobre o montante total da facturação trimestral dos
fornecimentos de dispositivos médicos e dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro às entidades do SNS, sendo este valor determinado
com base nos dados de aquisições reportados pelos serviços e
estabelecimentos do SNS, deduzido do respectivo Imposto sobre o Valor
Acrescentado

▪ É admitido o abate, ao valor (e até ao limite) da Contribuição, de certas
despesas de investigação e desenvolvimento, desde que realizadas em
território nacional e devidas e pagas a contribuintes portugueses

Contribuição extraordinária sobre fornecedores de 
dispositivos médicos do SNS

BASE DE CÁLCULO
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▪ O valor das taxas da Contribuição é estabelecido provisoriamente com base no
valor total anual da facturação dos fornecimentos de dispositivos médicos
para diagnósticos in vitro e seus acessórios às entidades do SNS no ano
anterior, sendo corrigidas no caso de os valores totais definitivos apurados no
ano a que se reporta corresponderem a uma taxa diferente da utilizada
provisoriamente

▪ Taxas:

(i) 4% (para aquisições com um valor anual igual ou superior a 10M€);

(ii) 2,5% (para aquisições com um valor anual igual ou superior a 5M€ e
inferior a 10M€); e

(iii) 1,5% (para aquisições com um valor anual igual ou superior a 2M€ e
inferior a 5M€), o que significa que o valor mínimo da Contribuição ascende a
€30.000

Contribuição extraordinária sobre fornecedores de 
dispositivos médicos do SNS

TAXAS
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▪ Estão isentas as entidades que venham a aderir, individualmente e sem
reservas, a acordos celebrados entre o Estado Português e as
associações de fornecedores, mediante declaração da entidade
entregue no INFARMED

▪ Esta isenção só produz efeitos a partir da data em que as entidades
subscrevam a adesão ao acordo e durante o período em que este se
aplicar e em função do seu cumprimento

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
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▪ A Contribuição é autoliquidada pelo sujeito passivo, considerando as respectivas
deduções, através de declaração de modelo oficial – aprovada pela Portaria n.º 283/2020,
de 10 de Dezembro –, que deverá ser enviada por transmissão eletrónica de dados
durante o mês seguinte ao período a que respeita a Contribuição, sendo gerada uma
referência de pagamento após a submissão da declaração

▪ A declaração poderá ser corrigida pela Administração tributária, caso sejam verificados
erros ou omissões que determinem a exigência de um valor superior ao liquidado

▪ O pagamento da Contribuição deve ser efectuado até ao mês seguinte ao período a que
respeita a Contribuição

▪ Na falta de pagamento da Contribuição, começam, de imediato, a correr juros de mora,
sendo a cobrança da dívida levada a cabo pela Administração tributária

Contribuição extraordinária sobre fornecedores de 
dispositivos médicos do SNS

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



05-02-2021 32

Contribuição extraordinária sobre fornecedores de 
dispositivos médicos do SNS

CONSIGNAÇÃO DA RECEITA

▪ A receita obtida está consignada ao SNS, gerido pela Administração Central

do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), constituindo sua receita própria,

sendo esta transferida do orçamento do subsector Estado para a ACSS

▪ Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela Administração

tributária são compensados através da retenção de uma percentagem de

3% do produto da Contribuição (a qual constitui sua receita própria)
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A Contribuição Extraordinária
sobre a Indústria Farmacêutica
(“CEIF”) foi introduzida no
Ordenamento Jurídico nacional
com a aprovação da Lei do
Orçamento de Estado para
2015, tendo o seu regime sido
sucessivamente alterado, e a
sua vigência reiteradamente
prorrogada, numa base anual,
por via das Leis do Orçamento
de Estado para 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021.
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A CEIF foi criada com a finalidade declarada de garantir a sustentabilidade

do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na vertente dos gastos com

medicamentos, sendo a receita obtida com a sua cobrança consignada ao

SNS.

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)
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Estão sujeitas à CEIF as entidades que procedam à primeira alienação, a título

oneroso, em território nacional, de medicamentos de uso humano, sejam elas:

(i) titulares de autorização, ou de registo, de introdução no mercado;

(ii) representantes, intermediários, distribuidores por grosso; ou

(iii) comercializadores de medicamentos ao abrigo de autorização de

utilização excecional ou de autorização excecional.

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)

SUJEITO PASSIVO



05-02-2021 37

▪ A CEIF incide sobre o valor total das vendas de medicamentos

realizadas em cada trimestre, concretamente:

i. medicamentos comparticipados pelo Estado no seu preço;

ii. medicamentos sujeitos a receita médica restrita;

iii. medicamentos que disponham de autorização de utilização excecional ou de autorização

excecional;

iv. gases medicinais e derivados do sangue e do plasma humanos;

v. outros medicamentos cujas embalagens se destinem ao consumo em meio hospitalar; e

vi. medicamentos órfãos.

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)

BASE DE CÁLCULO
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TAXAS

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)

Medicamentos Comparticipados

Incluídos em grupos homogéneos 2,5%

Não incluídos em grupos 

homogéneos
2,5%

Restantes casos 10,4%

Medicamentos sujeitos a receita médica restrita, 

bem como aqueles que disponham de 

autorização de utilização excecional ou de 

autorização excecional ou sejam destinados a 

consumo em meio hospitalar

14,3%

Gases medicinais e derivados do sangue e do 

plasma humanos
2,5%

Medicamentos órfãos 2,5%
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▪ Estão isentas desta Contribuição Extraordinária as entidades que venham a
aderir, individualmente e sem reservas, a um acordo com o Estado
Português, mediante declaração ao INFARMED – Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P..

▪ Estes acordos visam a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde
(“SNS”) mediante a fixação de valores máximos para a despesa pública com
medicamentos e de contribuição de acordo com o volume de vendas das
empresas da indústria farmacêutica.

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
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▪ A Contribuição é autoliquidada pelo sujeito passivo, através da declaração da
CEIF (Declaração Modelo 28), a qual deverá ser enviada por transmissão
eletrónica de dados durante o mês seguinte ao trimestre a que respeita a
contribuição.

▪ A dedução das despesas de investigação e desenvolvimento é feita
igualmente em cada declaração do sujeito passivo.

▪ Para efeitos de cumprimento da obrigação de liquidação, os sujeitos passivos
residentes no estrangeiro devem, também, designar um representante com
residência em território nacional.

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica 
(“CEIF”)
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▪ A receita obtida com esta contribuição é consignada ao Serviço
Nacional de Saúde, gerido pela ACSS, I. P., constituindo sua
receita própria.

CONSIGNAÇÃO DA RECEITA
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Contribuição sobre o Setor 
Bancário
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▪ A Contribuição sobre o Setor Bancário (CSB) foi introduzida no
Ordenamento Jurídico nacional com a aprovação da Lei do Orçamento
de Estado para 2011, tendo o respetivo regime sido alterado e
sucessivamente prorrogado pelas Leis do Orçamento de Estado dos anos
2012 a 2020.

▪ O regime da CSB foi, entretanto, regulamentado pela Portaria n.º
121/2011, de 30 de Março.
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▪ São atualmente sujeitos passivos do tributo:

✓ as instituições de crédito com sede principal e efectiva em

território português;

✓ as filiais em Portugal de instituições de crédito que não tenham a

sua sede principal e efectiva em território português; e

✓ as sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede

principal e efectiva fora da União Europeia.

Contribuição sobre o Setor Bancário

SUJEITO PASSIVO
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A CSB incide sobre o passivo apurado pelos sujeitos passivos deduzido,
quando aplicável:

i. dos elementos do passivo que integram os fundos próprios;

ii. dos depósitos abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de Depósitos,
pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo ou por um sistema de
garantia de depósitos oficialmente reconhecido nos termos da legislação
europeia aplicável, ou considerado equivalente nos termos do Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, e dos depósitos na Caixa
Central constituídos por caixas de crédito agrícola mútuo pertencentes ao
sistema integrado do crédito agrícola mútuo e, bem assim, sobre o valor
nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço apurado pelos
sujeitos passivos.

Contribuição sobre o Setor Bancário

INCIDÊNCIA
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O passivo compreende todos os elementos reconhecidos em balanço que,

independentemente da sua forma ou modalidade, representem uma dívida para com

terceiros, com exceção dos seguintes:

i. os elementos que, segundo as normas de contabilidade aplicáveis, sejam reconhecidos

como capitais próprios;

ii. os passivos associados ao reconhecimento de responsabilidades por planos de benefício

definido;

iii. os passivos por provisões;

iv. os passivos resultantes de reavaliação de instrumentos financeiros derivados;

v. as receitas com rendimento diferido, sem consideração das referentes a operações

passivas; e

vi. os passivos por ativos não desreconhecidos em operações de titularização.

Contribuição sobre o Setor Bancário

INCIDÊNCIA – EXCEÇÕES
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▪ A base de incidência apurada (passivo e valor nocional dos

instrumentos financeiros derivados fora do balanço) é

calculada por referência à média anual dos saldos finais de

cada mês que tenham correspondência nas contas aprovadas

no próprio ano em que é devida a contribuição.

Contribuição sobre o Setor Bancário

BASE DE CÁLCULO
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▪ O valor de CSB a pagar resulta da aplicação de uma taxa de 0,110 %

sobre os valores dos elementos dos passivos das instituições

bancárias abrangidas, acrescida da aplicação de uma taxa de

0,00030 % sobre o valor o valor nocional dos instrumentos

financeiros derivados fora do balanço, dessas entidades.

Contribuição sobre o Setor Bancário

TAXAS
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▪ A contribuição sobre o sector bancário é autoliquidada, anualmente, pelo

sujeito passivo, através da Declaração de modelo oficial n.º 26 e respetivas

instruções, a qual deve ser enviada por transmissão eletrónica até ao último

dia do mês de Junho, sendo esta igualmente a data limite para que o sujeito

passivo efetue o pagamento, nos locais de cobrança autorizados.

Contribuição sobre o Setor Bancário

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
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▪ A receita obtida com a Contribuição sobre o sector bancário é consignada ao

Fundo de Resolução.

Contribuição sobre o Setor Bancário

CONSIGNAÇÃO DA RECEITA
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Adicional de Solidariedade 
sobre o Setor Bancário
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▪ No dia 24 de Julho de 2020 foi publicada a Lei n.º 27-A/2020, que

altera a Lei do Orçamento do estado para 2020, dito Orçamento

“Suplementar”, no âmbito da qual é criado o novo “adicional de

solidariedade” sobre o sector bancário.

Adicional de Solidariedade sobre o Setor 
Bancário
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▪ A criação deste tributo tem por alegado objetivo o reforço dos

mecanismos de financiamento do sistema de segurança social,

estipulando-se a integral consignação da receita respetiva ao

Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.

Adicional de Solidariedade sobre o Setor 
Bancário
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▪ O valor do “adicional de solidariedade” corresponde à aplicação de uma

taxa (adicional) de 0,02% sobre os valores dos elementos dos passivos

das instituições bancárias abrangidas, acrescida da aplicação (adicional)

de uma taxa de 0,00005% sobre o valor nocional dos instrumentos

financeiros derivados fora do balanço dessas entidades.

Adicional de Solidariedade sobre o Setor 
Bancário

TAXA
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▪ A liquidação deste tributo é da feita pelo sujeito passivo,

anualmente, através da Declaração de modelo oficial n.º 26 e

respetivas instruções, a qual deve ser enviada por transmissão

eletrónica até ao último dia do mês de Junho, sendo esta

igualmente a data limite para que o sujeito passivo efetue o

pagamento, nos locais de cobrança autorizados.

Adicional de Solidariedade sobre o Setor 
Bancário

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
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▪ O legislador estipulou um regime transitório para 2020 e 2021, no âmbito do

qual a base de incidência será calculada por referência à média semestral dos

saldos finais de cada mês, que tenham correspondência nas contas relativas

ao primeiro semestre de 2020 (no caso do “adicional” devido em 2020) e nas

contas relativas ao segundo semestre de 2020 (no caso do “adicional” devido

em 2021).

▪ A (auto)liquidação e o pagamento do “adicional” deverão, durante este

período transitório, ser realizados até ao dia 15 de Dezembro de 2020 e 2021,

respetivamente.

Adicional de Solidariedade sobre o Sector 
Bancário

REGIME TRANSITÓRIO
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▪ A receita é consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança

Social

Adicional de Solidariedade sobre o Sector 
Bancário

CONSIGNAÇÃO DA RECEITA
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Outros tributos Parafiscais 
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Contribuição para o Audiovisual 
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▪ A Contribuição para o
Audiovisual foi introduzida
pela Lei n.º 30/2003, de 22
de Agosto

▪ Tal Contribuição destina-se a
financiar o serviço público
de radiodifusão e de
televisão

Contribuição para o Audiovisual 
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▪ A contribuição tem um valor fixo mensal de 2,85 euros + IVA
(6%), que é pago através da fatura de energia

▪ Esta taxa abrange todos os consumidores de energia elétrica
e deve ser paga 12 vezes por ano, exceto se os consumidores
se encontrarem isentos do pagamento

Contribuição para o Audiovisual 

TAXAS
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A) Clientes com consumo anual de eletricidade inferior a 400 kWh

B) Clientes com atividades exclusivamente agrícolas

Contribuição para o Audiovisual 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
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▪ Têm direito ao pagamento de um valor reduzido da Contribuição para o
audiovisual (€ 1 + IVA) os consumidores de eletricidade beneficiários de um
dos seguintes abonos sociais e que sejam titulares do contrato de energia
para uso doméstico na sua habitação:

(i) Complemento solidário para idosos

(i) Rendimento social de inserção

(iii) Subsídio social de desemprego

(iv) Abono de família (1º escalão)

(v) Pensão social de invalidez

Contribuição para o Audiovisual 

REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
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▪ A Contribuição é liquidada e cobrada pelos comercializadores de energia
elétrica ou pelas empresas distribuidoras de eletricidade, quando estas
distribuam diretamente ao consumidor, juntamente com o preço relativo
ao fornecimento de eletricidade

▪ As empresas são compensados pelos encargos de liquidação da
Contribuição através da retenção de um valor fixo por fatura cobrada, a
fixar, de acordo com um princípio de cobertura de custos, por meio de
despacho conjunto do Ministro das Finanças, do Ministro responsável pela
área da comunicação social e do Ministro da Economia

Contribuição para o Audiovisual 

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
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▪ As receitas da Contribuição são consignadas à Rádio e Televisão de
Portugal (RTP), constituindo sua receita própria, sendo transferidas, de
forma automática, com periodicidade mensal e na sua totalidade, até ao
dia 24 do respectivo mês de pagamento

Contribuição para o Audiovisual 

CONSIGNAÇÃO DA RECEITA
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Taxa a favor do Instituto de 
Seguros de Portugal (atual ASF)



Taxa a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal (atual ASF)
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▪ A Taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal tem em vista

financiar os encargos relacionados com a supervisão financeira,

com a supervisão de mediadores de seguros, supervisão de

contratos, registo de empresas que atuam em Portugal ou

prestação de informações ao mercado, que se relacionam com a

atividade de todas as empresas de seguros que operam em

Portugal.



Taxa a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal (atual ASF)
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▪ O Taxa a favor do Instituto de Seguros de Portugal incide sobre as

empresas de seguros, sediadas ou não em Portugal, atuando em

regime de estabelecimento ou em livre prestação de serviços, que

operem em Portugal, bem como às entidades gestoras de fundos

de pensões autorizadas a exercer a sua atividade em Portugal.

SUJEITO PASSIVO



Taxa a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal (atual ASF)
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▪ Não estão previstas isenções a este tributo. 

ISENÇÃO



Taxa a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal (atual ASF)
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▪ Para as empresas de seguros, a taxa em apreço será calculada com
base na totalidade da receita processada, liquidada de estornos e
anulações, relativa aos prémios de seguro diretamente subscritos
pelas empresas de seguros, referentes a contratos que cubram riscos
situados no território português ou em que Portugal é o Estado
membro do compromisso.

▪ No caso das entidades gestoras de fundos de pensões, a taxa devida
ao ISP incide sobre a totalidade das contribuições efectuadas pelos
associados e pelos participantes para os correspondentes fundos,
sendo definida, anualmente, pelo Ministério das Finanças, com base
em proposta apresentada pelo ISP.

BASE DE CÁLCULO
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Portugal (atual ASF)
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▪ A Taxa é fixada anualmente, sendo atualmente em relação às
empresas de seguro a favor do ISP de 0,048%, sobre a receita
processada relativamente aos seguros diretos do ramo «Vida», e em
0,242% sobre a receita processada quanto aos seguros diretos dos
restantes ramos.

▪ Por seu turno, em relação aos fundos de pensão a favor do ISP, foi
fixada em 0,048% sobre a totalidade das contribuições efetuadas
pelos associados e pelos participantes para os correspondentes
fundos de pensões.

TAXAS



Taxa a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal (atual ASF)
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LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

▪ A taxa será autoliquidada pelo sujeito passivo, anualmente, em
duas prestações, a primeira em julho, com referência ao
semestre anterior, e a segunda em janeiro, com referência ao
segundo semestre do ano anterior, devendo, para o efeito, ser
preenchido e submetido o formulário disponibilizado no Portal
ISPnet que gera a emissão de documento único de cobrança que
identifica o valor e a forma de pagamento.

▪ As dívidas resultantes do não pagamento daquele montante
serão cobradas pelos serviços de justiça fiscal, servindo de título
executivo uma certidão passada pelo ISP.



Taxa a favor do Instituto de Seguros de 
Portugal (atual ASF)
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CONSIGNAÇÃO DE RECEITA

▪ A receita obtida será consignada ao ISP, em geral, não se
prevendo qual o tipo de despesas a que a mesma se encontra
consignada.
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Tributo a favor do Instituto 
Nacional de Emergência Médica



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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▪ O Tributo a favor do Instituto Nacional de Emergência Médica encontra-se
regulado pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de Fevereiro, que aprovou a
Lei Orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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▪ O tributo a favor do Instituto Nacional de Emergência Médica incide sobre
as empresas de seguros sediadas em Portugal continental, atuando em
regime de estabelecimento ou em livre prestação de serviços, que
explorem o ramo de seguros em Portugal

SUJEITO PASSIVO



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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O tributo a favor do Instituto Nacional de Emergência Médica incide
sobre:

a) Contratos de seguro, em caso de morte, do ramo «Vida» e respetivas
coberturas complementares

b) Contratos de seguro dos ramos «Doença», «Acidentes», «Veículos
terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos terrestres a motor»
celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente

INCIDÊNCIA



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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▪ Não estão previstas isenções à sujeição a este 
tributo 

ISENÇÃO



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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▪ A Taxa é fixada em 2,5% sobre os prémios ou contribuições relativas a 
contratos de seguro

TAXA



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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▪ As empresas de seguros cobram a percentagem de 2%, conjuntamente
com o prémio ou contribuição, sem qualquer dedução, sendo
responsáveis pela sua cobrança

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Tributo a favor do Instituto Nacional de 
Emergência Médica
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▪ A receita do tributo encontra-se consignada ao Instituto Nacional de
Emergência Médica, I.P.

▪ Todas as receitas próprias do INEM, nas quais se incluem as derivadas do
tributo aqui em causa, são consignadas à realização de despesas do INEM,
durante a execução do orçamento do ano a que as mesmas respeitam,
podendo os saldos não utilizados transitar para o ano seguinte

CONSIGNAÇÃO
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Tributo a favor do Fundo de 
Garantia Automóvel



Tributo a favor do Fundo de Garantia 
Automóvel
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▪ Com a institucionalização do seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel – Decreto-Lei n.º 408/79, de 25
de Setembro –, surgiu a necessidade de instituir um Fundo de
Garantia Automóvel (“FGA”), de forma a acautelar os direitos
dos lesados por acidentes ocorridos, em Portugal, com veículos
sujeitos ao seguro obrigatório

▪ Neste sentido, foi instituído, através do Decreto Regulamentar
n.º 58/79, de 25 de Setembro, o FGA, que posteriormente veio a
ser revogado pelo Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, e
que é gerido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões (“ASF”)



Tributo a favor do Fundo de Garantia 
Automóvel
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▪ O tributo a favor do FGA incide sobre as empresas de seguros,
sediadas em Portugal, que explorem o ramo “Seguro
automóvel”

SUJEITO PASSIVO
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Automóvel
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▪ O tributo em causa incide, por um lado, sobre os prémios
comerciais da cobertura obrigatória do seguro de
responsabilidade civil automóvel e, por outro lado, sobre os
prémios comerciais de todos os contratos de «Seguro
automóvel».

INCIDÊNCIA



Tributo a favor do Fundo de Garantia 
Automóvel
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▪ Não estão previstas isenções a este tributo. 

ISENÇÃO
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▪ A taxa a aplicar sobre os prémios comerciais de cobertura obrigatória do
seguro de responsabilidade civil automóvel, processados no ano anterior, está
fixada em 2,5% ao ano

▪ Sobre os prémios comerciais de todos os contratos de «seguro automóvel»,
processados no ano anterior, o montante da taxa é fixado em 0,21% ao ano

TAXA



Tributo a favor do Fundo de Garantia 
Automóvel
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▪ As empresas de seguros cobram a percentagem das referidas
contribuições, conjuntamente com o prémio de seguro, sendo
responsáveis pela sua cobrança perante o FGA

▪ As receitas são entregues ao FGA no mês seguinte a cada trimestre civil
de cobrança

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Tributo a favor do Fundo de Garantia 
Automóvel
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▪ A receita do tributo encontra-se consignada ao FGA

▪ No entanto, no que à consignação objectiva dessas receitas diz respeito,
apenas se prevê que as contribuições resultantes da aplicação da
percentagem sobre os prémios comerciais de todos os contratos de “Seguro
Automóvel” sejam aplicadas no âmbito da prevenção rodoviária, não
especificando qual o destino das contribuições resultantes da aplicação de
a percentagem sobre os prémios comerciais de cobertura obrigatório do
seguro de responsabilidade civil automóvel

CONSIGNAÇÃO
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