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INTRODUÇÃO 

Foi recentemente aprovada, pela As-

sembleia da República, a Proposta de 

Lei n.º 44/XIV/1.ª, que transpõe para a 

ordem jurídica interna a Diretiva Servi-

ços de Comunicação Social Audiovisual 

(n.º (UE) 2018/1808), e que revê a Lei 

n.º 55/2012, de 6 de setembro, relativa 

ao fomento, desenvolvimento e prote-

ção da arte do cinema e das atividades 

cinematográficas e audiovisuais. 

Esta Lei de setembro de 2020 estabe-

lece um conjunto de programas de 

apoio e de medidas dirigidas ao desen-

volvimento da arte cinematográfica e 

do setor audiovisual, financiados, por 

um lado, através do estabelecimento de 

obrigações de investimento por parte 

dos operadores de televisão, do setor 

da distribuição, dos operadores de ser-

viços de audiovisuais a pedido e dos 

exibidores, e, por outro, através da co-

brança de duas “taxas” específicas, a 

saber: 

i. a taxa de exibição: a cargo dos 

anunciantes, que é de 4% sobre 

as receitas decorrentes da publi-

cidade comercial exibida nas 

salas de cinema, da comunicação 

comercial audiovisual difundida 

ou transmitida pelos operadores 

de televisão ou, por qualquer 

meio, transmitida pelos operado-

res de distribuição, da 

comunicação comercial audiovi-

sual incluída nos serviços 

audiovisuais a pedido (ou, a partir 

de agora, nos serviços de plata-

forma de partilha de vídeos) e, 

ainda, da publicidade incluída nos 

guias eletrónicos de programa-

ção, qualquer que seja a 

plataforma de exibição, difusão 

ou transmissão; e 

ii. a taxa de subscrição: a cargo dos 

operadores de serviços de televi-

são por subscrição, que é de 2€ 

por cada subscrição de acesso a 

serviços de televisão por estes 

contratada. 

A Proposta de Lei ora aprovada na As-

sembleia da República vem propor, 

agora, a criação de uma nova “taxa” 

para o financiamento dos referidos pro-

gramas de apoio e medidas dirigidas ao 

desenvolvimento da arte cinematográ-

fica e do setor audiovisual, a qual fica a 

cargo dos operadores de serviços audi-

ovisuais a pedido por subscrição. 

A INCIDÊNCIA SUBJETIVA 

O novo tributo tem por destinatários os 

operadores de serviços audiovisuais a 
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pedido por subscrição, ou seja, as pes-

soas singulares ou coletivas 

responsáveis pela seleção e organiza-

ção dos conteúdos de serviços 

audiovisuais a pedido, sob a forma de 

catálogo, e pela sua disponibilização 

em território nacional.  

Deverá, pois, abranger os chamados 

operadores de Video On Demand (VOD) 

e as e plataformas de streaming, inclu-

indo a Netflix ou a HBO. 

INCIDÊNCIA OBJETIVA 

O novo tributo incidirá sobre os “provei-

tos relevantes” apurados no ano 

anterior pelos operadores de serviços 

audiovisuais a pedido por subscrição, 

conceito indeterminado que corres-

ponde aos proveitos resultantes de 

prestações de serviços relativas a co-

municações comerciais audiovisuais e 

assinaturas ou transações pontuais, 

apurados no ano anterior, incidência 

esta que não deixará de motivar contes-

tação. 

A TAXA APLICÁVEL 

O valor a pagar irá corresponder à apli-

cação de uma percentagem, única, de 

1%, sobre os referidos proveitos rele-

vantes dos operadores de serviços 

audiovisuais a pedido por subscrição e, 

caso não seja possível apurar o valor dos 

ditos proveitos relevantes, presume-se 

que o valor anual do tributo é de € 

1.000.000, o que, por si só, também 

suscitará contestação. 

A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO 

A proposta de Lei em análise é omissa 

quanto à liquidação, à cobrança e ao pa-

gamento do novo tributo sobre esses 

serviços audiovisuais a pedido por subs-

crição, bem como sobre o respetivo 

controlo e fiscalização, prevendo a sua 

posterior definição em decreto-lei. 

Não obstante, adianta, para efeitos de 

apuramento do valor dos ditos proveitos 

relevantes, que os operadores deverão 

entregar, ao Instituto do Cinema e do 

Audiovisual, I.P., os documentos conta-

bilísticos certificados comprovativos 

dos proveitos relevantes, em termos e 

condições a especificar, também, em 

decreto-lei. 

A CONSIGNAÇÃO DA RECEITA 

A proposta em causa determina tam-

bém que as receitas provenientes da 

cobrança da nova “taxa” sobre os servi-

ços audiovisuais a pedido por 

subscrição constituem receita própria 

do Instituto do Cinema e do Audiovisual, 

I.P., devendo ser alocada aos diferentes 
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programas e medidas de apoio à arte ci-

nematográfica e à produção 

audiovisual. 

A COBRANÇA COERCIVA 

Por último, dispõe-se, ainda, que a co-

brança coerciva das dívidas 

provenientes da falta de pagamento 

seja realizada através de processo de 

execução fiscal, constituindo título exe-

cutivo a certidão emitida pelo Instituto 

do Cinema e do Audiovisual, I.P., uma 

vez mais aproveitando o legislador, de 

forma explícita e expedita, as vanta-

gens decorrentes de um processo de 

execução mais ágil que o comum. 

CONCLUSÕES 

A criação desta nova “taxa”, nos termos 

plasmados na Proposta de Lei aqui em 

causa, – bem como das outras “taxas”, 

de exibição e de subscrição, já existen-

tes - podem suscitar dúvidas quanto à 

sua conformidade, quer com a Consti-

tuição, quer com a Lei Geral Tributária 

e outros diplomas legais.  

Poderá questionar-se, desde logo, a sua 

natureza, a qual, mesmo enquanto 

mera receita tributária, está sujeita a 

regras que exigem especial atenção por 

parte do legislador, para além de outros 

argumentos, mais recentes e originais, 

que estarão já a ser utilizados contra tri-

butos e contribuições semelhantes de 

qualificação duvidosa e sobre os quais, 

a seu tempo, os tribunais se hão-de 

ainda pronunciar. 

Lisboa, 18 de novembro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Rita Sousa 

José Miguel Guimarães 
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