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NEWSLETTER 
 

A NOVA CONTRIBUIÇÃO  

EXTRAORDINÁRIA SOBRE OS  

FORNECEDORES DE DISPOSITIVOS  

MÉDICOS DO SNS 

Nº21/20 

SUMÁRIO 

A (Proposta de) Lei do Orçamento do Estado para 2020, estabelece o 

regime jurídico da nova Contribuição extraordinária sobre os fornece-

dores da indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), com o intuito de garantir a sustentabilidade do SNS e 

de financiar a aquisição de tecnologias da saúde inovadoras pelo SNS. 
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INTRODUÇÃO 

A Proposta de Lei do Orçamento do Es-

tado para 2020 (cfr. artigo 248.º na 

versão inicial e artigo 375.º na versão 

aprovada pela Assembleia da Repú-

blica), visa criar e estabelecer o regime 

jurídico de uma nova Contribuição ex-

traordinária sobre os fornecedores da 

indústria de dispositivos médicos do 

Serviço Nacional de Saúde (“SNS”). 

A consagração desta nova Contribuição 

extraordinária – que se enquadra na 

tendência verificada nos últimos anos 

de criação de contribuições sectoriais, 

destinadas a combater elevados défi-

ces públicos acumulados nessas 

mesmas áreas – tem como objectivo 

garantir a sustentabilidade do SNS e fi-

nanciar a aquisição de tecnologias da 

saúde inovadoras por parte do SNS. 

Na presente publicação, realizar-se-á 

uma análise do regime jurídico desta 

nova Contribuição extraordinária sobre 

os fornecedores da indústria de dispo-

sitivos médicos do SNS (doravante 

Contribuição). 

O SUJEITO PASSIVO 

A Lei do Orçamento do Estado para 

2020 irá estabelecer que ficam sujeitos 

ao pagamento da Contribuição os forne-

cedores, sejam fabricantes, seus 

mandatários ou representantes, inter-

mediários, distribuidores por grosso ou 

apenas comercializadores, que factu-

rem às entidades do SNS o 

fornecimento de dispositivos médicos e 

dispositivos médicos para diagnóstico 

in vitro e seus acessórios.  

Estipula-se, no entanto, que ficam ex-

cluídos 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 locali-

zação específica numa unidade de 

saúde, para que não possam ser deslo-

cados dessa localização ou removidos 

sem recorrer a instrumentos ou apare-

lhos, e que não sejam especificamente 

destinados a ser utilizados no âmbito de 

uma unidade de cuidados de saúde mó-

vel. 

A BASE DE CÁLCULO 

O diploma em causa determinará, ainda, 

que o valor da Contribuição seja aferido 

em função do montante total das aquisi-

ções de dispositivos médicos e 
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dispositivos médicos para diagnóstico 

in vitro às entidades do SNS, sendo este 

valor determinado com base nos dados 

de aquisições reportados pelos servi-

ços e estabelecimentos do SNS, 

deduzido do respectivo Imposto sobre 

o Valor Acrescentado. 

A TAXA APLICÁVEL 

O valor das taxas da Contribuição, que 

serão aplicadas ao referido valor total 

das aquisições de dispositivos médi-

cos, será escalonado da seguinte 

forma: 

• 4%, se o valor anual for maior ou 

igual a 10 milhões de euros;  

• 2,5%, caso o valor anual seja 

maior ou igual a 5 milhões de eu-

ros e inferior a 10 milhões; 

•  1,5%, se o valor anual for maior 

ou igual a 2 milhões e inferior a 5 

milhões (na proposta inicial, o va-

lor anual mínimo estava 

estipulado em 1 milhão de euros), 

pelo que o valor mínimo da Contri-

buição ascende a € 30.000 (trinta 

mil euros). 

A ISENÇÃO POR ACORDO 

O regime da nova Contribuição define 

que as associações de fornecedores 

podem celebrar acordos com o Estado 

Português, com o intuito de fixar limites 

máximos de despesa pública com a 

compra de dispositivos médicos e rea-

gentes. 

Determina-se, também, que as entida-

des que venham a aderir, 

individualmente e sem reservas, ao so-

bredito acordo, mediante declaração da 

entidade entregue no INFARMED, ficam 

isentas do pagamento da Contribuição.  

Esta isenção, porém, só produzirá efei-

tos a partir da data em que as entidades 

subscrevam a adesão ao acordo e du-

rante o período em que este se aplicar 

em função do seu cumprimento. 

A CONSIGNAÇÃO DA RECEITA  

A receita arrecadada com a Contribui-

ção é consignada, também, a um fundo 

de apoio à aquisição de tecnologias da 

saúde inovadoras pelo SNS, que será, 

ainda, criado e regulado nos termos da 

lei pelos membros do Governo respon-

sáveis pelas áreas das finanças e da 

saúde. 

Estabelece-se que os encargos de liqui-

dação e cobrança incorridos pela 

Administração tributária são compen-

sados através da retenção de uma 

percentagem de 3% do produto da Con-

tribuição, a qual constitui sua receita 

própria. 
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A LIQUIDAÇÃO 

A liquidação da Contribuição é da res-

ponsabilidade dos sujeitos passivos, 

através de declaração a aprovar por 

Portaria e a enviar por transmissão 

electrónica de dados durante o mês se-

guinte ao período a que diga respeito a 

Contribuição. 

Na falta de liquidação da Contribuição, 

esta será efectuada pela Administração 

tributária com base nos elementos de 

que esta disponha. 

O PAGAMENTO 

O pagamento da nova Contribuição de-

verá ser efectuado até ao mês seguinte 

ao período a que respeita a Contribui-

ção. 

Na falta de pagamento da Contribuição, 

começam, de imediato, a correr juros 

de mora, sendo a cobrança da dívida le-

vada a cabo pela Administração 

tributária. 

AS INFRACÇÕES 

Ao incumprimento das obrigações tri-

butárias é aplicável o disposto no 

Regime Geral das Infracções Tributá-

rias. 

UM NOVO CONTENCIOSO 

TRIBUTÁRIO? 

A criação deste novo tributo, nos termos 

plasmados na Lei do Orçamento do Es-

tado para 2020, suscita dúvidas sobre a 

respectiva natureza, pois os contornos, 

delineados na sobredita Proposta de 

Lei, parecem aproximar a “contribui-

ção” a um verdadeiro imposto, que, 

enquanto receita tributária, está sujeito 

a regras, que exigem especial atenção 

por parte do legislador. 

Tendo em conta não ser claro se esta-

mos perante um imposto ou um tributo 

de outra natureza, questionar-se-á, 

também, a sua incidência objectiva, 

pois, se a Contribuição incide sobre o 

valor total das aquisições de dispositi-

vos médicos e dispositivos médicos 

para diagnóstico in vitro, parece que es-

tamos perante verdadeira tributação do 

rendimento dos referidos fornecedores. 

Certo é que os Tribunais superiores tem 

entendido que estas Contribuições es-

tão sujeitas ao regime jurídico aplicável 

aos impostos (algo com que não con-

corda-mos), o que reduz as hipóteses de 

esta nova Contribuição vir a ser contes-

tada com base também em argumentos 

desta natureza. 
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Por outro lado, esta norma, cujo artigo 

tem por epígrafe “acordo para susten-

tabilidade do Serviço Nacional de 

Saúde”, coloca, naturalmente, proble-

mas de (in)constitucionalidade e de 

(i)legalidade, uma vez que faz depender 

o pagamento de um tributo público da 

celebração, ou não, de um acordo com 

o Estado Português, tendo em vista a fi-

xação de um tecto máximo para a 

despesa pública a realizar com a com-

pra de dispositivos médicos. 

Por último, os meios – quer administra-

tivos, quer judiciais – para reacção 

contra as autoliquidações da Contribui-

ção que venham a ser praticadas ou 

contra as eventuais liquidações promo-

vidas, oficiosa ou adicionalmente, pela 

Administração tributária encontram-se 

previstos no CPPT e na LGT. 

Lisboa, 18 de Março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço Rodrigues 

João Mário Costa 

Patrícia da Conceição Duarte 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com

