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Previsão das receitas fiscais para 2016
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Impostos

(40 954)

Diretos

(17 913)

Indiretos

(23 041)

Sobre o rendimento

(17 585)

Outros (328)

IRC (5 193)

IRS (12 392)

Sobre o consumo

(21 303)

Outros

(1 738)

Imp. selo (1 376)

Outros (362)

IVA (15 313)

Imp. s/ prod. Petrolíf. (3 434)

Imp. s/ veículos (661)

Imp. s/ cons. tabaco (1 514)

Imp. s/ álcool e beb. alc. (187)

Imp. div. s/ consumo (194)



Previsão das receitas fiscais para 2016
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5193 
(IRC)

12392 
(IRS)

15313 
(IVA)

3434 
(Imp. s/ pp)
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Evolução das receitas fiscais
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Impostos 1995 1999 2003 2008 2010 2012 2013 2015 2016
Variação 

2016/2015

IVA 5 606 7 352 10 653 14 145 11 272 14 742 12 720 14 491 15 313 + 5,67%

IRS 4 464 6 175 7 731 9 252 9 046 9 533 11 650 13 168 12 392 - 5,89%

IRC 1 551 3 955 4 119 5 511 4 200 4 755 4 139 4 690 5 193 + 10,72%

Imp. s/prod. pet. 2 160 2 659 2 916 2 760 2 470 2 276 2 126 2 311 3 434 + 48,59%

Imp. s/tabaco 748 993 1 175 1 430 1 180 1 386 1 316 1 505 1 514 + 0,60%

Imp. Selo 848 1 003 1 210 1 830 1 693 1 400 1 513 1 389 1 376 - 0,94%

Imp. s/ veículos 698 1 018 1 229 1 120 710 744 351 559 661 + 18,25%

… … … … … … … … … … …

Total 
16 101 23 533 29 462 36 433 31 026 35 333 34 233 39 024 40 954 + 4,95%



Evolução das receitas fiscais
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Impostos

2015 2016 2016/2015

Execução Total 
Universo 

comparável

Reformulação 

contabilística

Variação 

comparável (%)

Impostos diretos 18 241,7 17 913,3 17 891,9 21,4 -1,9

- IRS 12 693,3 12 392,7 12 379,0 13,7 -2,5

- IRC 5 246,6 5 192,6 5 185,0 7,6 -1,2

- Outros 301,8 327,9 327,9 0,0 8,6

Impostos indiretos 20 742,4 23 040,6 22 112,2 928,4 6,6

- ISP 2 237,6 3 434,2 2 703,0 731,2 20,8

- IVA 14 834,2 15 312,6 15 295,3 17,0 3,1

- Imposto sobre veículos 573,4 660,6 660,6 0 15,2

- Imposto consumo tabaco 1 241,4 1 514,3 1 514,3 0 22,0

- IABA 182,2 187,0 187,0 0 2,6

- Imposto do selo 1 337,4 1 375,7 1 375,7 0 2,9

- Imposto único de circulação 286,3 311,2 311,2 0 8,7

- Outros 49,9 245,3 65,1 180,2 30,5

Receita fiscal do Estado 38 984,1 40 953,9 40 004,1 949,8 2,6

(em milhões de euros)

(retirado de Relatório do OE 2016)



Receitas fiscais para 2016
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IRS         2,5%

IRC       1,2%

ISP                20,8%

IVA                 3,1%

I. Veículos      15,2%

I. C. Tabaco    22,0%

I. Selo             2,9%

IUC                 8,7%



Evolução dos impostos diretos e indiretos
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Impostos 67 72 76 80
OE/

95

OE/

2002

OE/

2006

OE/

2010

OE/ 

2012

OE/ 

2015

OE/ 

2016

Diretos 55,1 53,5 51,4 49,8 37,2 42,1 37,4 42,9 40,6 46,6 43,7

Indiretos 44,9 46,5 48,6 50,2 62,8 57,9 62,6 57,1 59,4 53,4 56,3



Apreciação genérica
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Ausência de alterações profundas

Não introdução do imposto sucessório

Proliferação de normas de caráter interpretativo (ou seja, 

retroativo) 

Grande número de autorizações legislativas

Recomposição da estrutura das receitas fiscais, com 

aumento dos impostos indiretos e redução dos impostos

diretos



ALTERAÇÕES AO IRS
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Alterações ao IRS

• Taxas

Atualização dos limites máximos dos 3 primeiros escalões
em 0,5%

Cf. artigo 68.º do Código do IRS

Rendimento coletável (euros)
Taxas (percentagem)

Normal (A) Média (B)

Até 7 035 14,50 14,500

De mais de 7 035 até 20 100 28,50 23,600

De mais de 20 100 até 40 200 37 30,300

De mais de 40 200 até 80 000 45 37,613

Superior a 80 000 48 -
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Alterações ao IRS

• Taxas

Visa refletir no IRS o efeito da inflação

Redução máxima da carga tributária por sujeito passivo: €

29,40

Tabela simplificada:

Escalões Taxa (%) Parcela a abater

Até 7 035 14,5 0

De mais de 7 035 até 20 100 28,5 984,90

De mais de 20 100 até 40 200 37,0 2 693,40

De mais de 40 200 até 80 000 45,0 5 909,40

Mais de 80 000 48,0 8 309,40
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Alterações ao IRS

• Eliminação do quociente familiar

- É eliminado o quociente familiar que vigorou em 2015, 

de acordo com o qual, para efeitos de determinação do 

rendimento sujeito às taxas gerais de IRS, cada 

contribuinte tinha uma ponderação de 1 e cada dependente 

ou ascendente uma ponderação de 0,3 (ou 0,15 no caso de 

tributação separada).

- É reposto o quociente conjugal que vigorou até 2014.
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Alterações ao IRS

• Eliminação do quociente familiar

- “Procriação fiscalmente assistida”, Prof. Taborda da Gama

- “A proposta da Comissão é simples: em vez de se dividir o

rendimento do agregado por dois, antes de aplicar as taxas, essa

divisão é feita por um quociente que aumenta na medida do número

de filhos. Como as taxas são progressivas, quanto mais filhos,

menor o imposto a pagar. O quociente familiar, que é o nome técnico

desta ideia, não é um benefício fiscal a quem tem mais filhos – é a

revogação de um imposto implícito por cada filho a mais, a reposição

de alguma igualdade tributária entre famílias grandes e pequenas.”



16

Alterações ao IRS

• Eliminação do quociente familiar

- “Procriação fiscalmente assistida”, Prof. Taborda da Gama

- “Diz a experiência que os filhos vão ao lado direito do balanço”

- “Como mais filhos é mais despesa, e como o IRS quer tributar o

rendimento disponível e não rendimento que não é rendimento

porque foi gasto em Brufen (40mg, suspensão oral, ir alternando

com Ben-u-ron), tem de ser tomado em conta o número de filhos.
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Alterações ao IRS

• Eliminação do quociente familiar

- Assim, para efeitos de aplicação da taxa, o rendimento

coletável é dividido por dois, no caso de contribuintes

casados e não separados judicialmente de pessoas e

bens, bem como, no caso de unidos de facto, quando, em

qualquer das circunstâncias, optem pela tributação

conjunta.
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Alterações ao IRS

• Deduções fixas por descendente/ 

ascendente

- Em contrapartida foram elevadas as deduções à coleta por

dependente e ascendente:

Por cada dependente o montante fixo passa para €

600,00 (antes € 325,00);

Por cada ascendente que viva efetivamente em

comunhão de habitação com o sujeito passivo, desde que

aquele não aufira rendimento superior à pensão mínima do

regime geral, o montante fixo passa para € 525,00 (antes €

300,00).
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Alterações ao IRS

• Despesas de saúde e formação/educação no

estrangeiro (artigos 78.º-C e 78.º-D)

- Passam a ser aceites as despesas realizadas em

qualquer parte do mundo e não apenas, como até aqui,

as realizadas noutro Estado membro da União Europeia ou

do Espaço Económico Europeu.

- Os documentos de suporte devem ser mantidos por um

prazo de 4 anos (ver artigo 128.º).
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Alterações ao IRS

• Despesas de saúde e formação/educação no 

estrangeiro (artigos 78.º-C e 78.º-D)
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Alterações ao IRS

• Dedução pela exigência de fatura – Artigo 78.º-F

- Dedução de 15% do IVA suportado, com o limite de €
250,00

- Setores abrangidos:

Manutenção e reparação de veículos automóveis;

Manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e 
acessórios;

Alojamento, restauração e similares;

Atividades de salões de cabeleireiro e 
institutos de beleza.

Acrescenta-se agora… 
atividades veterinárias
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Alterações ao IRS

• Consignação

Existem, em 

relação ao IRS, dois 

tipos de 

consignação:

IRS – 0,5% do 

imposto liquidado

IVA – Benefício 

fiscal de 15% do 

IVA suportado em 

dados setores

(artigo 78.º-F)
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Alterações ao IRS

• Consignação

Alterações

IVA
pessoa coletiva de 

utilidade pública que 

desenvolva atividades de 

natureza e interesse cultural
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Alterações ao IRS

• Regime dos Residentes Não Habituais

• É um regime especial de IRS que tem em vista atrair para

Portugal profissionais não residentes qualificados em

atividades de elevado valor acrescentado, bem como

beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro.

O que é?

Quem?

Pessoa singular que preencha as seguintes condições:

 Seja considerado residente fiscal em território

português (artigo 16.º do CIRS);

 Não tenha sido considerado residente em território

português em qualquer dos 5 anos anteriores.
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Alterações ao IRS

• Regime dos Residentes Não Habituais

1.º) Inscrição como residente em território

português junto de qualquer Serviço de Finanças

ou Loja do Cidadão.

2.º) O pedido de inscrição como residente não

habitual deve, por conseguinte, ser apresentado

aquando da inscrição como residente em território

português ou, posteriormente, até 31 de março,

inclusive, do ano seguinte àquele em que se torne

residente neste território.

Quando deve 

ser feita a 

inscrição?
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Alterações ao IRS

• Regime dos Residentes Não Habituais

O que é 

necessário?

Apresentar requerimento a solicitar a inscrição,

dirigido ao Diretor de Serviços de Registo de

Contribuintes, juntamente com declaração em

como não se verificaram os requisitos necessários

para ser considerado residente em território

português, em qualquer dos 5 anos anteriores.
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Alterações ao IRS

O cidadão que seja considerado residente não

habitual adquire o direito a ser tributado como tal

no período de 10 anos consecutivos a partir do

ano, inclusive, da sua inscrição como residente em

território português, desde que em cada um

desses 10 anos seja aí considerado residente.

Qual a 

duração do 

regime?

• Regime dos Residentes Não Habituais
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Alterações ao IRS

Rendimentos de fonte portuguesa:

• Os rendimentos líquidos das categorias A (trabalho dependente) e B

(trabalho independente) auferidos em atividades de elevado valor

acrescentado, com caráter científico, artístico ou técnico, atrás

mencionadas, por residentes não habituais em território português, são

tributados à taxa especial de 20%, se não for exercida a opção pelo seu

englobamento – n.º 6 do art.º 72.º do CIRS.

• Portaria n.º 12/2010, de 7 de Janeiro.

Quais as regras de tributação do rendimento?

• Regime dos Residentes Não Habituais
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Alterações ao IRS

Quais as regras de tributação do rendimento?

• Regime dos Residentes Não Habituais

Rendimentos de fonte estrangeira:

• Categoria A: aplica-se o método de isenção, bastando que se verifique

qualquer das condições previstas nas alíneas seguintes:

a) Sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com

CDT celebrada por Portugal; ou

b) Sejam tributados no outro país, território ou região, nos casos em que

não exista CDT celebrada por Portugal, desde que os rendimentos, pelos

critérios previstos no n.º 1 do art.º 18.º do CIRS, não sejam de considerar

obtidos em território português.
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Alterações ao IRS

Quais as regras de tributação do rendimento?

• Regime dos Residentes Não Habituais

Rendimentos de fonte estrangeira:

• Categorias B, E, F e G: aplica-se o método de isenção, bastando que se verifique

qualquer das seguintes condições:

• a) Possam ser tributados no outro Estado contratante, em conformidade com CDT

celebrada por Portugal com esse Estado; ou

b) Possam ser tributados no outro país, território ou região, em conformidade com o

modelo de convenção fiscal sobre o rendimento e o património da OCDE, interpretado

de acordo com as observações e reservas formuladas por Portugal, nos casos em

que não exista convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal,

desde que não se trate de off-shore.
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Alterações ao IRS

Quais as regras de tributação do rendimento?

• Regime dos Residentes Não Habituais

Rendimentos de fonte estrangeira:

• Categoria H: aplica-se o método de isenção, bastando que se verifique

qualquer das condições previstas nas alíneas seguintes:

a) Sejam tributados no outro Estado contratante, em conformidade com

convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal com

esse Estado; ou

b) Pelos critérios previstos no n.º 1 do art.º 18.º do CIRS não sejam de

considerar obtidos em território português.



32

Alterações ao IRS

Exemplo:

• Uma pessoa que residiu nos últimos 7 anos em França, regressou a

Portugal em 2016, passando aqui a residir.

• Em 2016, celebrou um contrato de trabalho dependente, ao abrigo do qual

auferiu um rendimento bruto anual de € 25 000, enquanto programador

informático.

• Neste mesmo ano, prestou serviços de baby-sitter, pelos quais auferiu um

rendimento bruto de € 500.

• Obteve ainda juros de um depósito que tinha ainda em França, no

montante de € 200.

• De que forma são tributados estes rendimentos em Portugal, admitindo

que é considerado residente não habitual?

• Regime dos Residentes Não Habituais
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Alterações ao IRS

Exemplo:

• Rendimentos obtidos em território nacional:

 Categoria A (elevado valor acrescentado): o rendimento líquido é

tributado à taxa de 20% (artigo 72.º/5 do CIRS)

 Categoria B: o rendimento será tributado nos termos gerais (como um

qualquer residente)

• Rendimentos obtidos no estrangeiro:

 Categoria E: não é tributado em Portugal, uma vez que, de acordo

com a CDT entre Portugal e França, pode ser tributado em França.

Este rendimento apenas é relevante para efeitos da determinação da

taxa.

• Regime dos Residentes Não Habituais
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Alterações ao IRS

• Opção pelo englobamento

- Até ao final de 2014, se o sujeito passivo exercesse a opção

pelo englobamento ficava, por esse facto, obrigado a englobar a

totalidade dos rendimentos compreendidos nos n.os 6 do artigo

71.º, 8 do artigo 72.º e 7 do artigo 81.º, e demais legislação,

quando esta previsse o direito de opção pelo englobamento.

- Desde 2015, em face da Reforma do IRS, quando o sujeito

passivo exercer esta opção fica obrigado a englobar a totalidade

dos rendimentos da mesma categoria de rendimentos.
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Alterações ao IRS

• Opção pelo englobamento

- Eventuais vantagens desta opção:

Menor carga tributária (a analisar caso a caso);

Possibilidade de reportar certas menos-valias para os 5

anos seguintes;

De acordo com a AT, possibilidade de reportar rendimentos

negativos da categoria F (prediais).
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Alterações ao IRS

• Manifestações de fortuna

- Duas situações distintas podem conduzir à tributação com base 

em avaliação indireta da matéria tributável, concretamente a 

verificação de:

Manifestações de fortuna, tal como definidas no artigo 89.º-A da 

LGT, quando o rendimento do sujeito passivo se afasta 

significativamente daquele que se considera o padrão;

Qualquer outro acréscimo de património ou despesa efetuada, 

incluindo liberalidades, de valor superior a      € 100 000, quando 

exista divergência não justificada com os rendimentos declarados.
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Alterações ao IRS

Manifestações de fortuna Rendimento padrão

Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a € 250 000 20% do valor de aquisição

Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou superior a € 50

000 e motociclos de valor igual ou superior a € 10 000

50% do valor no ano de matrícula

com o abatimento de 20% por

cada um dos anos seguintes

Barcos de recreio de valor igual ou superior a € 25 000

Valor no ano de registo, com o

abatimento de 20% por cada um

dos anos seguintes

Aeronaves de turismo

Valor no ano de registo, com o

abatimento de 20% por cada um

dos anos seguintes

Suprimentos e empréstimos feitos no ano de valor igual ou superior a

€ 50 000

50% do valor anual

Montantes transferidos de e para contas de depósito ou de títulos

abertas pelo sujeito passivo em instituições financeiras residentes em

país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais

favorável, constante da lista aprovada por portaria do Ministro das

Finanças, cuja existência e identificação não seja mencionada nos

termos previstos no artigo 63.º-A.

100% da soma dos

montantes anuais transferidos

javascript:Vazio()
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Alterações ao IRC

• Qual o rumo das alterações?

Proposta 

OE 2016

Lei n.º 

82-C/2015
Reforma do IRC

2014 2015 2016/2017

“Novo” 

Código

23 alterações 19 alterações
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Alterações ao IRC

• A taxa do IRC

1) O fim da redução da taxa geral do IRC

25%
23%

21%21%2013

2014

2015
2016
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Alterações ao IRC

• A taxa do IRC

2) Taxa aplicável a entidades que não exercem a título principal

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola

21%21,5%
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Alterações ao IRC

• Participation exemption

Em que consiste?

• Regime de isenção de IRC relativamente a dividendos e mais-valias

O que muda?

• Participação mínima passa de 5% para 10%

• Período mínimo de detenção passa de 24 meses para 1 ano

Disposição transitória:

Esta alteração aplica-se às participações detidas à data de entrada em vigor da 

Lei do OE 2016, contando-se o novo período de detenção desde a data da 

aquisição da percentagem de 10%.
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Alterações ao IRC

• Participation exemption

Exemplo

• A sociedade A detém 70% da sociedade B, desde 2012.

• A sociedade B distribui dividendos no ano de 2016, no 

montante de € 30 000. 

• Esta distribuição é tributada?

Sociedade 

A

Sociedade 

B

70%
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Alterações ao IRC

• Condições previstas no artigo 51.º CIRC (cumulativas):

 Represente uma participação de pelo menos 10%;

 Esta seja detida por um período mínimo de 1 ano;

 O sujeito passivo não seja abrangido pelo regime de transparência 

fiscal;

 A entidade que faz a distribuição seja sujeita e não isenta de IRC, de 

um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, do 

Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza 

idêntica ou similar ao IRC e a taxa legal aplicável à entidade não seja 

inferior a 60% da taxa “normal” do IRC;

 A sociedade que faz a distribuição não seja off-shore.

• Participation exemption
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Alterações ao IRC

Exemplo

• A sociedade A (que não é uma SGPS) detém 50% da 

sociedade B, desde 2014.

• No ano de 2016, vende a participação.

• A eventual mais-valia é tributada?

Sociedade 

A

Sociedade 

B

• Participation exemption

50%
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Alterações ao IRC

Artigo 51.º-C/1 do CIRC

• “4 - O disposto no n.º 1 não é aplicável às mais e menos-valias

realizadas mediante transmissão onerosa de partes sociais quando o

valor dos bens imóveis ou dos direitos reais sobre bens imóveis

situados em território português, com exceção dos bens imóveis afetos

a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial que não

consista na compra e venda de bens imóveis, represente, direta ou

indiretamente, mais de 50 % do ativo.”

• Para efeitos do cálculo desta percentagem apenas se consideram os

imóveis adquiridos em ou após 1 de janeiro de 2014.

• Participation exemption
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Alterações ao IRC

• Como se determina a percentagem?

 Conceito de ativo e balanço

 Balanço especial

 Balancete

 Acórdão no Processo n.º 703/2014-T do CAAD

 Imóveis em regime de locação financeira

• Participation exemption



48

Alterações ao IRC

• Nova alteração do prazo de reporte, de 12 para 5 anos, mas apenas para não

PME’s.

• De acordo com as disposições transitórias, esta alteração aplica-se aos

prejuízos fiscais apurados em períodos de tributação iniciados em ou após 1 de

janeiro de 2017.

• Duas questões se colocam:

 É necessária certificação pelo IAPMEI?

 Em que momento é relevante a qualificação como PME?

• Reporte de prejuízos fiscais
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Alterações ao IRC

• Reporte de prejuízos fiscais

• Critérios para classificação como PME

Designação Trabalhadores
E

VN ou Balanço

Micro < 10 ≤ 2 M ≤ 2 M

Pequena < 50 ≤ 10 M ≤ 10 M

Média < 250 ≤ 50 M ≤ 43 M
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Alterações ao IRC

• Reporte de prejuízos fiscais
Período de 

apuramento do 

prejuízo

Período de dedução (n.º de 

anos)

Período limite para dedução 

do prejuízo

Não PME PME Não PME PME

2008 6 6 2014 2014

2009 6 6 2015 2015

2010 4 4 2014 2014

2011 4 4 2015 2015

2012 5 5 2017 2017

2013 5 5 2018 2018

2014 12 12 2026 2026

2015 12 12 2027 2027

2016 12 12 2028 2028

2017 5 12 2022 2029
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Alterações ao IRC

• Reporte de prejuízos fiscais

Exemplo:

Uma dada sociedade (não PME) apresentou os seguintes resultados fiscais:

Pelo facto de os prejuízos fiscais de 2017 terminarem a sua validade em 2022, 

poderia nesse ano ser vantajosa a dedução desses prejuízos antes da dedução de 

prejuízos anteriores.

Tal opção não é possível, pois é obrigatório o critério FIFO.

Ano Resultado fiscal
Período de tributação limite para 

a dedução do prejuízo

2015 (300 000) 2027

2016 (250 000) 2028

2017 (120 000) 2022
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Evolução do peso da tributação autónoma face ao IRC 

liquidado (em milhões de euros)

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IRC liquidado 3 973 3 734 3 492 2 977 2 812 2 802

TA / (IRC + TA) 5,2% 8,9% 9,6% 10,8% 15,9% 14,9%
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Descrição
Taxa 

normal

Taxa 

agravada 

Despesas não documentadas 50% 60%

Encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos não 
isentos subjectivamente e que exerçam, a título principal, 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, 
relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou de
mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do CISV, 
motos ou motociclos cujo custo de aquisição seja inferior a € 25 
000

10% 20%

Se o custo de aquisição for igual ou superior a € 25 000 e inferior 
a € 35 000

27,5% 37,5%

Se o custo de aquisição for igual ou superior a € 35 000 35% 45%
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Exemplo: A empresa XPTO, Lda. adquiriu em janeiro de 2015 uma 

viatura ligeira de passageiros de marca BMW, pelo valor de € 70 000.

A vida útil da viatura é de 4 anos.

Em 2015 foram suportados os seguintes gastos com a viatura:
Gasolina: € 3 100

Seguro: € 800

IUC: € 300

Portagens e parques: € 300

Reparações: € 500

Outros: € 200

Admitindo que a empresa apresenta lucro tributável, qual o valor da 

tributação autónoma a suportar em 2015?
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

O montante da tributação autónoma ascende a € 7 945.

Se a empresa apresentasse prejuízo, a tributação autónoma 

ascenderia a € 10 215.

Nota: a depreciação não aceite é de: €11 250.
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Exclui-se a tributação autónoma relativamente a todos os gastos

relacionados com as viaturas relativamente às quais tenha sido

celebrado o acordo previsto no n.º 9) da alínea b) do n.º 3 do artigo

2.º do Código do IRS, isto é, viaturas utilizadas por trabalhadores ou

membros de órgão social no âmbito de acordo escrito entre estes e a

entidade patronal, sujeitando-os a IRS.
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Artigo 24.º Código do IRS:

O rendimento coletável em IRS ascende a:

0,75% x n.º meses x Valor de mercado da viatura 

a 1 janeiro:

0,75% x € 70 000 x 12 = € 6 300

Se o trabalhador tiver uma taxa média de IRS de 45%, o imposto que

suporta é de € 2 835.
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Idade da viatura Desvalorização anual
Desvalorização 

acumulada

0 0 0

1 0,2 0,2

2 0,15 0,35

3 0,1 0,45

4 0,1 0,55

5 0,1 0,65

6 0,05 0,7

7 0,05 0,75

8 0,05 0,8

9 0,05 0,85

10 ou superior 0,05 0,9

Como se determina o valor de mercado?

Portaria n.º 383/2003, de 14 de maio:
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Segurança social

Artigo 46.º-A Código Contributivo – Uso pessoal de viatura automóvel 

1 - Para efeitos do disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo anterior, e sem

prejuízo do disposto no número seguinte, considera-se que a viatura é para

uso pessoal sempre que tal se encontre previsto em acordo escrito entre o

trabalhador e a entidade empregadora do qual conste:

a) A afetação, em permanência, ao trabalhador, de uma viatura automóvel

concreta;

b) Que os encargos com a viatura e com a sua utilização sejam

integralmente suportados pela entidade empregadora;

c) Menção expressa da possibilidade de utilização para fins pessoais ou da

possibilidade de utilização durante 24 horas por dia e o trabalhador não se

encontre sob o regime de isenção de horário de trabalho.
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Alterações ao IRC

• Tributações autónomas…

Segurança social

Artigo 46.º-A Código Contributivo – Uso pessoal de viatura automóvel 

2 - Considera-se ainda que a viatura é para uso pessoal sempre que

no acordo escrito seja afeta ao trabalhador, em permanência, viatura

automóvel concreta, com expressa possibilidade de utilização nos

dias de descanso semanal.

3 - Nos casos previstos no número anterior, esta componente não

constitui base de incidência nos meses em que o trabalhador preste

trabalho suplementar em pelo menos dois dos dias de descanso

semanal obrigatório ou em quatro dias de descanso semanal

obrigatório ou complementar.

4 - O valor sujeito a incidência contributiva corresponde a 0,75% do

custo de aquisição da viatura.
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Alterações ao IRC

• Reavaliação

• Caráter facultativo

• Abrangendo ativos fixos tangíveis e propriedades de

investimento com uma vida útil remanescente de, pelo menos, 5

anos

• Recurso exclusivo a coeficientes de desvalorização da moeda

• Tributação da reserva de reavaliação a uma taxa especial de

14% a pagar em partes iguais nos anos de 2016, 2017 e 2018

Autorização legislativa para uma reavaliação contida nos

parâmetros seguintes:
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Alterações ao IRC

Qual o objetivo?

A NCRF 7 e a NCRF 11 já

permitem resolver o

problema da eventual

subavaliação dos ativos, pela

via do modelo da

revalorização

Importa analisar os efeitos

tributários da reavaliação

permitida

Contabilístico? Fiscal?

• Reavaliação
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Alterações ao IRC

• Reavaliação

Implicações fiscais

A autorização legislativa deixa grandes dúvidas:

• O que significa “vida útil remanescente” (que se exige seja, pelo

menos, 5 anos)?

Alude-se a uma perspetiva económica ou a uma perspetiva

fiscal?

• Qual o tratamento fiscal das depreciações dos bens reavaliados

decorrentes da reavaliação?

Serão integralmente aceites ou apenas em 60%?
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Alterações ao IRC

• Reavaliação

Não parece que possa vir a ter grande sucesso…

De um ponto de vista contabilístico:

Parece ser claramente mais favorável o recurso ao método da

revalorização, tendo em conta que os coeficientes de

desvalorização monetária só podem ter interesse para bens com

uma grande antiguidade e que ainda tenham uma vida útil

remanescente não inferior a 5 anos.

Note-se que o coeficiente de desvalorização da moeda de 2007

para 2015 é apenas de 1,1.
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Alterações ao IRC

• Reavaliação

Não parece que possa vir a ter grande sucesso…

De um ponto de vista fiscal:

Se apenas forem aceites como gastos 60% das depreciações

adicionais resultantes da reavaliação, e independentemente dos

aspetos meramente financeiros, o imposto a pagar (14%) não será

compensado pelo imposto recuperado através das depreciações

[que, tomando a taxa normal do IRC, será apenas de 12,6% (=

60% x 21%)].
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Alterações ao IRC

• Reavaliação

Não parece que possa vir a ter grande sucesso…

De um ponto de vista fiscal:

Sendo certo que os bens que supostamente maiores reservas de

reavaliação podem proporcionar (pelo seu valor, pela sua vida útil e

porventura pela sua antiguidade) são os imóveis, o efeito fiscal

será ainda mais negativo, mesmo que o excesso de depreciações

seja integralmente aceite como gasto, por força de:

• Maior prazo de recuperação do imposto pago, pela via das

depreciações;

• Ausência de depreciações dos terrenos, cuja recuperação só

pode, quando muito, decorrer da venda.
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Alterações ao IRC

• Obrigações declarativas/acessórias

Manutenção da contabilidade e dossier fiscal

Antes de 2014 10 anos

2014, 2015 e 2016 12 anos

2017… 10 anos
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Alterações ao IVA

• Taxas de IVA: 6%

Verba Redação anterior OE/2016

1.1.5

Pão e produtos de idêntica natureza, tais

como gressinos, pães de leite, regueifas

e tostas.

Pão;

1.1.6 Seitan. Seitan, tofu, tempeh e soja texturizada.

1.6
Frutas, legumes e produtos hortícolas: Frutas, legumes e produtos hortícolas

e algas:

1.6.5 Algas vivas, frescas ou secas.
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Alterações ao IVA

• Taxas de IVA: 13%

13% 23% √

A partir de 1 de julho de 2016

Refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a

comer e levar ou com entrega ao domicílio
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Alterações ao IVA

• Taxas de IVA: 13%

Prestações de serviços de alimentação e bebidas

Exceto: bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e

águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras

substâncias.
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Alterações ao IVA

• Taxas de IVA: 13%

Quando o serviço incorpore elementos sujeitos a taxas distintas
para o qual é fixado um preço único, o valor tributável deve
ser repartido pelas várias taxas, tendo por base a relação
proporcional entre o preço de cada elemento da operação e o
preço total que seria aplicado de acordo com a tabela de preços
ou proporcionalmente ao valor normal dos serviços que
compõem a operação.

Não sendo efetuada aquela repartição, é aplicável a taxa mais
elevada à totalidade do serviço.
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Alterações ao IVA

• Taxas de IVA: 13%

Exemplo:

- Num dado restaurante é vendido um menu que contém

um hambúrguer, refrigerante, batatas fritas e café, pelo

preço total de € 5 (ao qual acrescerá o IVA).

- O valor sem IVA de cada um dos elementos é de:

hambúrguer (€ 2,40), refrigerante (€ 1,80), batatas fritas (€

1,20) e café (€ 0,60).
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Alterações ao IVA

• Taxas de IVA: 13%

Exemplo:

- Assim, o IVA deverá ser calculado como segue:
€ 5 x 70% x 13% + € 5 x 30% x 23% = € 0,80

ou € 3,50 x 13% + € 1,50 x 23% = € 0,80
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos – Artigo 7.º

Redação anterior OE/2016

1 – São também isentos do imposto:

i) Os empréstimos com

caraterísticas de

suprimentos, incluindo os

respetivos juros efetuados

por sócios à sociedade;

i) Os empréstimos com caraterísticas de suprimentos,

incluindo os respetivos juros, quando realizados por

detentores de capital social a entidades nas quais

detenham diretamente uma participação no capital

não inferior a 10% e desde que esta tenha

permanecido na sua titularidade durante um ano

consecutivo ou desde a constituição da entidade

participada, contando que, neste caso, a

participação seja mantida durante aquele período;
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos – Artigo 7.º

Artigo 243.º do CSC

(Contrato de suprimento)

1 - Considera-se contrato de suprimento o contrato pelo qual o sócio

empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela

obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade, ou pelo

qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento

de créditos seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o

crédito fique tendo caráter de permanência.
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos – Artigo 7.º

2 - Constitui índice do carácter de permanência a estipulação de um

prazo de reembolso superior a um ano, quer tal estipulação seja

contemporânea da constituição do crédito quer seja posterior a esta.

No caso de diferimento do vencimento de um crédito, computa-se

nesse prazo o tempo decorrido desde a constituição do crédito até ao

negócio de diferimento.
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

- Artigo 5.º/m) do Código do Imposto do Selo

“A obrigação tributária considera-se constituída:

m) Nos empréstimos efetuados pelos sócios às sociedades em que 

seja estipulado prazo não inferior a um ano e sejam reembolsados 

antes desse prazo, no momento do reembolso;” 



80

Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

- Caso não se aplique a isenção:

“17.1 – Pela utilização de crédito em virtude, sob a forma de fundos, mercadorias e outros

valores, em virtude da concessão de crédito a qualquer título exceto nos casos referidos na

verba 17.2, incluindo a cessão de créditos, o factoring e as operações de tesouraria quando

envolvam qualquer tipo de financiamento ao cessionário, aderente ou devedor,

considerando-se, sempre, como nova concessão de crédito a prorrogação do prazo do

contrato – sobre o respetivo valor, em função do prazo:

17.1.1 – Crédito de prazo inferior a um ano – por cada mês ou fração 0,04%

17.1.2 – Crédito de prazo igual ou superior a um ano 0,50%

17.1.3 – Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos 0,60%

17.1.4 – Crédito utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou

qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou

determinável, sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida

apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30”.

0,04%
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

- Exemplo:

A sociedade A é detentora de 7,5% do capital da sociedade 

B. 

A sociedade A efetuou um empréstimo à sociedade B no 

montante de € 500 000, pelo prazo de 2 anos.

Neste caso, é devido Imposto do Selo à taxa de 0,5%, sobre 

€ 500 000. O imposto ascende a € 2 500.

O sujeito passivo é a sociedade A (concedente do crédito).

O encargo do imposto é da sociedade B.
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

- Exemplo:

A sociedade A é detentora de 7,5% do capital da sociedade 

B. 

A sociedade A efetuou um empréstimo à sociedade B no 

montante de € 200 000, sem prazo.

Neste caso, é devido Imposto do Selo mensalmente à taxa 

de 0,04%, sobre € 500 000. O imposto ascende a    € 200.

O sujeito passivo é a sociedade A (concedente do crédito).

O encargo do imposto é da sociedade B.
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

- Exemplo:

A sociedade A é detentora de 20% do capital da sociedade 

B. 

A sociedade A efetuou um empréstimo à sociedade B no 

montante de € 200 000, pelo prazo de 2 anos. Entretanto, ao 

final de 6 meses, foi reembolsado o empréstimo.

Neste caso, é devido Imposto do Selo no momento do 

reembolso, por um prazo de 6 meses. O imposto ascende a €

480 (i.e., € 200 000 x 6 x 0,04%).
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

- Em sede de IRS, os juros de suprimentos são tributados à

taxa liberatória de 28%.

- Na esfera da entidade que paga os juros, são os mesmos

aceites como gastos, nos termos previstos na alínea m) do n.º

1 do artigo 23.º-A do Código do IRC.

- A tributação dos juros de suprimentos à taxa liberatória deve

originar alguma reflexão sobre o modo de financiamento das

empresas.
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos

Taxa máxima para os efeitos previstos na alínea m) do n.º 1 do 

art. 23.º-A do Código do IRC 

(Portaria n.º 279/2014, de 30 de dezembro)

Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida  acrescida de um 

spread de 2 p.p.

Se PME: o spread é de 6 p.p.
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Alterações ao Imposto do Selo

• Suprimentos
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

Faz-se a 

distinção entre

Quotas

Ações

Cotadas

Não Cotadas
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

Quotas

Valor fixado no 

contrato social 

Valor não fixado no 

contrato social 

Capital próprio constante do 

último balanço, 

eventualmente corrigido 

(imóveis)
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

Ações cotadas: Cotação na data da transmissão ou na data da última mais próxima

dentro dos seis meses anteriores

Ações não cotadas de sociedades constituídas há menos de dois anos:

Va =
S

n

Em que:

Va representa o valor de cada ação à data da transmissão

S é o valor substancial da sociedade, calculado com base no balanço do exercício 

anterior, com as correções que se revelem justificadas (imóveis e “provisão para 

impostos sobre lucros”)

n é o número de ações representativas do capital da sociedade
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

Ações não cotadas de valor global nominal inferior ou igual a €500: o valor tributável é o valor

nominal

Ações não cotadas de valor global nominal superior a €500: o valor de cada ação é dado pela

fórmula

Va =
1

2 n
[S +

R1 + R2

2
f ]

Em que:

R1 e R2 são os resultados líquidos obtidos dos dois últimos anos, considerando-se o valor zero

se a soma algébrica dos mesmos for inferior ou igual a zero e f é o fator da capitalização dos

resultados calculado com base na taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas

principais operações de refinanciamento
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

Evolução no tempo do fator de capitalização:

A partir de Taxa de juro BCE Fator de capitalização

07.05.2009 1% 100

07.04.2011 1,25% 80

07.07.2011 1,5% 66,67

03.11.2011 1,25% 80

08.12.2011 1% 100

05.07.2012 0,75% 133,33

02.05.2013 0,5% 200

07.11.2013 0,25% 400

05.06.2014 0,15% 666,67

04.09.2014 0,05% 2000

10.03.2016 0% ∞
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

No tempo do imposto sobre as sucessões e doações, o fator f era

calculado com base na taxa básica de desconto do Banco de Portugal, que

inicialmente era de 8,25% [pelo que f = 12,12(12)].

Com a quebra das taxas de juro e com a substituição da taxa básica de

desconto do Banco de Portugal pela taxa do BCE, a grandeza de f passou

a assumir números elevadíssimos (e exageradíssimos).

A título de exemplo, e tomando o período entre 04/09/2014 e 10/03/2016,

uma empresa cujo capital próprio fosse na ordem de €1 000 000 e que

tivesse uma média de resultados anuais de €100 000, teria para efeitos

de imposto do selo um valor tributável da ordem dos €100 500 000…
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Alterações ao Imposto do Selo

Valor tributável das partes de capital no caso da respetiva transmissão

gratuita – art. 15.º CIS

Com o propósito de evitar as consequências que podiam ser gravíssimas

em matéria de tributação em imposto do selo, e que se concretizaram na

sua plenitude em 10 de março último, foi agora concedida autorização

legislativa ao Governo para alterar o disposto na alínea a) do n.º 3 do

artigo 15.º do Código do Imposto do Selo, no sentido de acrescer à taxa do

Banco Central Europeu um spread de 4%.

Nas atuais circunstâncias, feita que seja essa alteração, f passará a

assumir o valor f = 100/ 4 = 25

No exemplo apresentado, o valor da empresa passaria de € 100 500 000

para € 1 750 000
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Alterações ao IMI

• Taxa do IMI (artigo 112.º)

- A taxa que incide sobre prédios urbanos é alterada como se

segue:

0,3% a 

0,45%

0,3% a 

0,5%
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Alterações ao IMI

• Atualização do VPT

- Os VPT’s dos prédios urbanos comerciais, industriais ou para

serviços passam a ser atualizados trienalmente, ao invés de

anualmente, com base nos coeficientes de desvalorização da

moeda.

- Os VPT’s destes prédios urbanos que foram atualizados com

referência a 31 de dezembro dos anos de 2012 a 2015, nos

termos do n.º 2 do artigo 138.º do Código do IMI, são

atualizados extraordinariamente, a 31 de dezembro de 2016, em

2,25%.
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Alterações ao IMI

• Prédios urbanos devolutos

- As empresas de telecomunicações, gás, eletricidade e água

passam a enviar obrigatoriamente aos municípios, até ao dia 1

de outubro de cada ano, uma lista anualmente atualizada da

ausência de contratos de fornecimento ou de consumos

baixos, por cada prédio urbano ou fração autónoma, através de

comunicação eletrónica ou outro suporte informático.
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Alterações ao IMI

• Prédios urbanos devolutos

- Refira-se que nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código do

IMI, as taxas previstas para prédios urbanos são elevadas,

anualmente, ao triplo nos casos de prédios urbanos que se

encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em

ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios

como tal definidos em diploma próprio (Decreto-Lei n.º

159/2006, de 8 de agosto).
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Alterações ao IMI

• Prédios urbanos devolutos

- Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º deste diploma:

“1 - Para efeitos de aplicação da taxa do IMI, considera-se
devoluto o prédio urbano ou a fração autónoma que durante um
ano se encontre desocupado.”

O n.º 2 prevê indícios de desocupação, concretamente:

“a) A inexistência de contratos em vigor com empresas de
telecomunicações e de fornecimento de água, gás e
eletricidade;

b) A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás,
eletricidade e telecomunicações.”
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Alterações ao IMT

Artigo 2.º – Incidência objetiva e territorial

Redação anterior OE 2016

2 - Para efeitos do n.º 1, integram, ainda, o conceito de transmissão de bens imóveis:

d) A aquisição de partes sociais ou de quotas nas

sociedades em nome coletivo, em comandita simples

ou por quotas, quando tais sociedades possuam bens

imóveis, e quando por aquela aquisição, por

amortização ou quaisquer outros factos, algum dos

sócios fique a dispor de, pelo menos, 75% do capital

social, ou o número de sócios se reduza a dois, sendo

marido e mulher, casados no regime de comunhão

geral de bens ou de adquiridos.

d) A aquisição de partes sociais ou de quotas nas

sociedades em nome coletivo, em comandita simples

ou por quotas, quando tais sociedades possuam bens

imóveis, e quando por aquela aquisição, por

amortização ou quaisquer outros factos, algum dos

sócios fique a dispor de, pelo menos, 75% do capital

social, ou o número de sócios se reduza a dois

casados ou unidos de facto;

• IMT na aquisição de quotas



102

Alterações no âmbito do Processo Tributário

• Lei Geral Tributária (artigo 68.º-B)

Contribuintes de elevada relevância económica e fiscal 

- Ao elenco dos contribuintes a considerar como grandes contribuintes

para efeitos do seu acompanhamento permanente e gestão tributária

foram acrescentados:

As pessoas singulares com rendimentos superiores a montante a

definir;

As pessoas singulares que detenham, direta ou indiretamente, ou sejam

beneficiárias efetivas de património, incluindo bens e direitos, de valor

superior a montante a definir;

Quaisquer outras pessoas não expressamente contempladas, mas que

sejam consideradas relevantes, atendendo à sua relação jurídica ou

económica com os sujeitos passivos abrangidos.
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Alterações no âmbito do Processo Tributário

• Lei Geral Tributária (artigo 78.º)

Pedido de revisão  

- Deixam de se presumir imputáveis aos serviços da AT, para efeitos da

revisão dos atos tributários, os erros na autoliquidação efetuada pelo

sujeito passivo (v.g., IRC), o que implica uma diminuição para 2 anos (dos

atuais 4 anos) para a apresentação de pedido de revisão.
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Alterações no âmbito do Processo Tributário

• Artigo 178.º da Lei do OE

Dispensa de prestação de garantia em pagamentos até 12 

prestações

- É introduzida a possibilidade de ser dispensada a prestação de garantia

nos pedidos de pagamento até 12 prestações, apresentados até 31 de

dezembro de 2016, e desde que o executado reúna cumulativamente as

seguintes condições:

• pague atempadamente as prestações;

• não proceda à cedência, locação, alienação ou oneração por qualquer

outro modo, no todo ou em parte, dos bens que integrem o seu património,

com salvaguarda dos atos indispensáveis à atividade profissional exercida

por pessoas singulares, ou constante do objeto da pessoa coletiva;
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Alterações no âmbito do Processo Tributário

• Artigo 178.º da Lei do OE

Dispensa de prestação de garantia em pagamentos até 12 

prestações

• regularize todas as dívidas que sejam suscetíveis de cobrança coerciva

mediante execução fiscal, no prazo máximo de 90 dias a contar da

respetiva data de vencimento.

- Prevê-se, contudo, que, durante o período de vigência da dispensa de

garantia, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas tributárias

corresponda ao dobro da que se encontrar em vigor (ou seja,

presentemente, 2 x 5,158% = 10,336%) e que o incumprimento de

qualquer uma das condições implique a revogação da dispensa de

prestação da garantia, devendo o executado prestar garantia no prazo de

15 dias a contar do facto determinante da revogação.
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Alterações no âmbito do Processo Tributário

• Artigo 178.º da Lei do OE

Dispensa de prestação de garantia em pagamentos até 12 

prestações

- A dispensa de prestação de garantia implica a suspensão do processo

de execução fiscal, considerando-se que o contribuinte tem a sua situação

tributária regularizada.
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Outras disposições

Decreto-Lei n.º 492/88: pagamento em prestações

- São elevados para € 5 000 e € 10 000 (anteriormente os limites eram

de € 2 500 e € 5 000) os valores das dívidas em sede de IRS ou de IRC,

respetivamente, que podem ser pagos em prestações antes da

instauração do processo executivo, com isenção de garantia, desde que

o requerente não seja devedor de quaisquer tributos administrados pela

Autoridade Tributária e Aduaneira.
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OBRIGADO


