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Principais Alterações 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Impostos Especiais sobre o Consumo 

Imposto sobre Veículos 

Imposto Único de Circulação  

Imposto do Selo 

Imposto Municipal sobre Imóveis 

 

Tratando-se de uma proposta, acompanharemos com a devida atenção as alterações que serão 

discutidas e aprovadas, sendo que na devida data daremos conhecimento das mesmas. 

 

A equipa de Direito Fiscal da Espanha e Associados 
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IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS SINGULARES 

Isenção para jovens trabalhadores de 

rendimentos da categoria A 

É criada uma isenção para rendimentos da 

categoria A, auferidos por sujeito passivo entre 

os 18 e os 26 anos, que não seja considerado 

dependente, nos termos da qual ficam 

parcialmente isentos de IRS nos três primeiros 

anos de obtenção, após o ano da conclusão de 

ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do 

Quadro Nacional de Qualificações (ensino 

secundário obtido por percursos de dupla 

certificação ou de ensino secundário 

vocacionado para prosseguimento de estudos 

de nível superior acrescido de estágio 

profissional com mínimo de 6 meses). 

A isenção determina o englobamento dos 

rendimentos isentos, para efeitos de tributação 

dos restantes rendimentos. 

A isenção é aplicável a sujeitos passivos que 

tenham um rendimento colectável, incluindo os 

rendimentos isentos, igual ou inferior a 

€25.075, calculada do seguinte modo: 

• 30% no primeiro ano, com o limite de 

7,5 x IAS 

• 20% no segundo ano, com o limite de 

5 x IAS; e  

• 10% no terceiro ano, com o limite 

2,5 x IAS. 

A isenção só pode ser utilizada uma vez pelo 

mesmo sujeito passivo e depende da submissão 

através do Portal das Finanças, até 15 de 

Fevereiro do ano seguinte ao primeiro ano de 

rendimentos após a conclusão do ciclo de 

estudos, de certificado comprovativo da referida 

conclusão e é apenas aplicável aos sujeitos 

passivos cujo primeiro ano de obtenção de 

rendimentos após a conclusão de um ciclo de 

estudos seja o ano de 2020 ou posterior. 

As entidades que procedam à retenção na fonte 

destes rendimentos, devem aplicar a taxa de 

retenção prevista nas tabelas oficiais para a 

totalidade dos rendimentos, incluindo os 

isentos, apenas à parte dos rendimentos que 

não esteja isenta, consoante se trate do 

primeiro, do segundo, ou do terceiro ano de 

rendimentos após a conclusão de um ciclo de 

estudos. 

Os beneficiários desta isenção devem invocar, 

junto das entidades devedoras, a possibilidade 

de beneficiar do regime, através da 

comprovação da conclusão de um ciclo de 

estudos. 

Rendimentos empresariais e profissionais 

Mais-valia em imóvel afecto à actividade 

Para efeitos de tributação dos ganhos de 

transferência para o património particular dos 

empresários dos bens afectos ao activo de 

empresa, declara-se que não é considerada 

mais-valia a transferência para esse património 

particular do empresário do bem imóvel 

habitacional que seja imediatamente afecto à 

obtenção de rendimentos da categoria prediais 

(categoria F). 
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No entanto, a lei vem referir que em caso de 

restituição ao património particular de imóvel 

habitacional que seja afecto à obtenção de 

rendimentos da categoria F, não há lugar à 

tributação de qualquer ganho, se em resultado 

dessa afectação o imóvel gerar rendimentos 

durante cinco anos consecutivos. 

Parece, pois, que a não consideração da 

existência de uma mais-valia tributável está 

dependente de uma condição temporal. 

Alojamento local 

É aumentado de 0,35 para 0,50 o coeficiente de 

imputação de rendimento para tributação na 

exploração de estabelecimentos de alojamento 

local na modalidade de moradia ou 

apartamento, localizados em área de 

contenção. 

Rendimentos de capitais – retenção na 

fonte 

As entidades gestoras de plataformas de 

financiamento colaborativo (crowdfunding) que 

paguem ou coloquem à disposição rendimentos 

de capitais e que tenham em Portugal a sua 

sede ou direcção efectiva ou estabelecimento 

estável a que deva imputar-se o pagamento, 

ficam obrigadas a deduzir retenção na fonte 

sobre os rendimentos pagos à taxa liberatória 

de 28%. 

Pagamentos por conta 

Os titulares de rendimentos cujas entidades 

devedoras dos rendimentos não se encontrem 

abrangidas pela obrigação de retenção na fonte 

prevista no código, podem, querendo, efectuar 

pagamentos por conta do imposto devido a 

final, desde que o montante de cada entrega 

seja igual ou superior a €50,00. 

Taxas progressivas 

Os limites dos escalões da tabela das taxas 

gerais do IRS são actualizados (aumentados) 

em 0,3%, mantendo-se inalteradas as taxas 

aplicáveis. 

Dependentes – Dedução 

Quando existam dois ou mais dependentes que 

não ultrapassem três anos de idade até 31 de 

Dezembro do ano a que respeita o imposto, 

poderá ser deduzido um montante de €900,00 

ou €450,00 (em situação de guarda conjunta), 

respectivamente, a partir do segundo 

dependente. 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS COLECTIVAS 

Acréscimo na dedução de despesas com 

passes sociais  

É proposto que os gastos incorridos pelas 

empresas na aquisição de passes sociais em 

benefício do respectivo pessoal, familiares e, 

bem assim, seus reformados, sejam 

considerados na determinação do lucro 

tributável, em valor correspondente a 130%.  
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Alargamento do Regime Patent Box 

É proposto que se considere, na determinação 

do lucro tributável, apenas metade do valor dos 

rendimentos provenientes de direitos de 

propriedade intelectual derivados de direitos de 

autor sobre programas de computador. 

Regime Simplificado  

Prevê-se um agravamento do coeficiente de 

0,35 para 0,5 na determinação da matéria 

colectável segundo o regime simplificado dos 

rendimentos da exploração de estabelecimentos 

de alojamento local na modalidade de moradia 

ou apartamento, localizados em área de 

contenção. 

Nos demais casos (i.e., em imóveis fora de 

áreas de contenção) mantém-se o coeficiente 

de 0,35. 

Taxa de imposto para Pequenas e Médias 

Empresas 

A proposta de Lei apresentada determina que, 

no caso de pequenas e médias empresas, a 

matéria colectável sujeita à taxa reduzida de 

17% passe dos actuais €15.000,00 para 

€25.000,00. 

Tributações Autónomas  

Prevê-se que a taxa de tributação autónoma de 

10% passe a ser aplicável a todos os encargos 

relacionados com viaturas ligeiras de 

passageiros, viaturas ligeiras de mercadorias, 

motos ou motociclos, cujo custo de aquisição 

seja inferior a €27.500,00, ao invés dos actuais 

€25.000,00. 

Por outro lado, o segundo escalão de taxa de 

tributação autónoma de 27,5% passa a ser 

aplicável às viaturas, cujo custo de aquisição 

seja igual ou superior a €27.500,00 e inferior a 

€35.000,00. 

Deixa ainda de ser aplicável o agravamento de 

10 p.p. na taxa de tributação autónoma das 

entidades que tenham apurado prejuízo fiscal, 

no período de tributação de início de actividade 

e no seguinte. 

Finalmente, as viaturas ligeiras de passageiros 

movidas a GPL deixam de beneficiar de uma 

redução na taxa de tributação autónoma, 

passando a estar sujeitas às taxas gerais. 

Dedução por Lucros Retidos e 

Reinvestidos (DLRR) 

É proposto o alargamento do prazo para 

reinvestir os lucros retidos que sejam 

reinvestidos em aplicações relevantes, 

passando de 3 para 4 anos a partir do final do 

período de tributação a que correspondam os 

lucros retidos. 

De igual modo, propõe-se que o montante 

máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em 

cada período de tributação, passe de 

€10.000.000,00 para €12.000.000,00, por 

sujeito passivo. 

Passam a ser consideradas, como aplicações 

relevantes, os activos intangíveis constituídos 

por despesas com transferência de tecnologia, 

nomeadamente através da aquisição de direitos 

de patentes, licenças, know-how ou 

conhecimentos técnicos não protegidos por 

patente, desde que cumpridos cumulativamente 

os seguintes requisitos: 
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i. Estejam sujeitas a amortizações ou 

depreciações para efeitos fiscais; 

ii. Não sejam adquiridos a entidades com as 

quais existam relações especiais. 

Ao nível dos activos adquiridos em regime de 

locação financeira, a dedução prevista fica 

condicionada ao exercício da opção de compra 

pelo sujeito passivo no prazo de 7 anos, em vez 

de 5 anos, contado da data da aquisição. 

SIFIDE II 

A proposta prevê que o SIFIDE II passe a 

vigorar nos períodos de tributação com início 

entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro 

de 2025 (actualmente vigora apenas até 2020), 

incorporando as tipologias de despesa que têm 

vindo a ser consideradas elegíveis nos últimos 

exercícios fiscais, cingindo-se as principais 

alterações ao nível das despesas associadas aos 

fundos de investimento. 

De igual modo, propõem-se que sejam 

alteradas as regras de elegibilidade das 

contribuições para fundos de investimento, 

públicos ou privados, destinados a financiar 

empresas dedicadas à investigação e 

desenvolvimento, incluindo o financiamento da 

valorização dos seus resultados, cuja 

idoneidade em matéria de I&D seja reconhecida 

pela Agência Nacional de Inovação, S.A. 

(“ANI”), eliminando-se a necessidade de 

reconhecimento dos respectivos projectos e 

demais obrigações de reporte e avaliação anual. 

Autorização Legislativa  

Fica o Governo autorizado a alargar o elenco de 

beneficiários e as aplicações relevantes do 

regime de DLRR, nomeadamente no sentido de: 

i. Prever, como aplicações relevantes, as 

aquisições de participações sociais de 

sociedades cujo objecto social principal seja 

substancialmente idêntico ao da sociedade 

adquirente; 

ii. Condicionar o alargamento das aplicações 

relevantes à obtenção da maioria do capital com 

direito de voto e à concretização, num prazo 

máximo de 3 anos, de uma operação de 

concentração empresarial, designadamente de 

fusão de sociedades ou de entrada de activos; 

iii. Aplicar o presente regime às empresas de 

pequena média capitalização (Small Mid Cap), 

de acordo com o estabelecido no Decreto Lei 

n.º 372/2007, de 6 de Novembro, na sua 

redacção actual.  

ESTATUTO DOS BENEFICIOS FISCAIS 

Arrendamento habitacional a custos 

acessíveis 

Prevê-se a passagem para o EBF da isenção 

(dependente de reconhecimento) em IRS e em 

IRC dos rendimentos prediais obtidos no âmbito 

dos Programas Municipais de oferta para 

arrendamento habitacional a custos acessíveis.  

Incentivos à reabilitação urbana 

Prevê-se que, para efeitos da atribuição dos 

incentivos fiscais à reabilitação urbana, a 

certificação da evolução do estado de 
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conservação do edifício passe a tomar em 

consideração as obras realizadas nos quatro 

anos anteriores, ao invés de apenas considerar 

as obras realizadas nos últimos dois anos. 

IMPOSTO SOBRE O VALOR 

ACRESCENTADO 

Taxas 

É proposto que voltem a ser tributadas à taxa 

reduzida de IVA as entradas em jardins 

zoológicos, botânicos e aquários públicos, desde 

que não beneficiem da isenção prevista no 

n.º 13 do artigo 9.º do Código do IVA.  

De igual sorte, propõe-se que se aplique a taxa 

reduzida às prestações de serviços que 

consistam em proporcionar a visita, guiada ou 

não, a edifícios classificados de interesse 

nacional, público ou municipal e a museus que 

cumpram os requisitos previstos no artigo 3.º 

da Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, com 

exclusão dos fins lucrativos, e que não 

beneficiem da isenção prevista no n.º 13 do 

artigo 9.º do Código do IVA. 

Prevê-se que as entradas em espectáculos de 

tauromaquia passem a ser sujeitas à taxa 

normal de imposto (ao invés da taxa reduzida 

em vigor). 

Finalmente, é clarificada a aplicação da taxa 

reduzida às águas residuais tratadas.  

Dedução de despesas com electricidade 

utilizada em viaturas eléctricas ou 

híbridas plug in 

É proposto que o IVA suportado com despesas 

de electricidade utilizada em viaturas eléctricas 

ou híbridas plug in passe a ser dedutível. 

Recuperação do IVA de créditos  

Relativamente aos créditos de cobrança 

duvidosa, prevê-se a redução do prazo mínimo 

da mora dos créditos para efeitos da sua 

qualificação como de cobrança duvidosa, de 24 

para 12 meses. 

De igual modo, reduz-se de 8 para 4 meses o 

prazo que a Administração tributária dispõe 

para apreciar os pedidos de autorização prévia 

para regularização do imposto contido em 

créditos considerados de cobrança duvidosa. 

Nas situações em que a regularização de 

imposto não exceda €10.000 por declaração 

periódica, a certificação exigida, para efeitos da 

recuperação do IVA contido em créditos de 

cobrança duvidosa, passa a poder ser efectuada 

também por um contabilista certificado 

independente. 

Nas restantes situações, mantém-se a 

obrigação de certificação por ROC. 

Já quanto à recuperação do IVA contido em 

créditos incobráveis, propõe-se que a 

certificação possa ser efectuada por contabilista 

certificado independente, para além de por 

Revisor Oficial de Contas. 

Autorizações Legislativas 

O Governo fica autorizado a: 
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Introduzir alterações à verba 3.1 da Lista II do 

Código do IVA aplicável às prestações de 

serviços de alimentação e bebidas, de forma a 

alargar a taxa intermédia a bebidas actualmente 

excluídas daquela taxa; 

ii. Alargar o âmbito da verba 2.9 da Lista I do 

Código do IVA, tendo em vista acolher produtos, 

aparelhos e objectos de apoio que constem da 

lista homologada pelo Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I. P., cuja utilização seja exclusiva 

de pessoas com deficiência e pessoas com 

incapacidade temporária; 

iii. Criar escalões de consumo, permitindo 

aplicar a taxa reduzida ou intermédia de IVA aos 

fornecimentos de electricidade de reduzido 

valor. 

 

 

 

 

 

IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO  

IABA - Imposto sobre as bebidas 

alcoólicas e Bebidas não alcoólicas 

adicionadas de açúcar 

A proposta prevê que a taxa aplicável às bebidas 

líquidas não alcoólicas adicionadas de açúcar ou 

outros edulcorantes, bem como as bebidas com 

um teor alcoólico superior a 0,5% vol. e inferior 

ou igual a 1,2% vol., aumenta 

aproximadamente 0,2%.  

A taxa aplicável aos concentrados sob a forma 

de xarope ou outra forma líquida, de pó, 

grânulos ou outras formas sólidas, aumenta 

cerca de 0,3%. 

ISP - Imposto sobre Produtos Petrolíferos  

É proposto que seja aplicável uma taxa aos 

produtos petrolíferos e energéticos utilizados na 

produção de electricidade, electricidade e calor 

(cogeração) ou gás de cidade correspondente a 

50% do ISP e uma taxa correspondente a 50% 

da taxa de adicionamento sobre emissões de 

CO 2 (25% em 2019, em ambos os casos). 

Novamente prevê-se que, até 2022, existirá um 

aumento progressivo de tributação, passando 

os produtos acima referidos a ser tributados a 

100% nesse ano. 

Mantém-se também em vigor em 2020 o 

adicional às taxas do ISP, no montante de 

€0,007 por litro para a gasolina e de € 0,0035 

por litro para o gasóleo rodoviário e para o 

gasóleo colorido e marcado, até ao limite de 

€30.000.000 anuais. 

O valor máximo da taxa aplicável na Região 

Autónoma dos Açores aos produtos petrolíferos 

e energéticos sofre uma actualização de 7% (o 

efectivo aumento do ISP depende da definição 

do Governo). 
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IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS 

Propõe-se que o Código do ISV passe a 

contemplar novas tabelas da componente 

ambiental aplicáveis a veículos com emissões de 

gases calculadas no ciclo WLTP (método de 

medição de emissões em vigor na Europa desde 

2018), bem como novos escalões de CO2 

associados a veículos a gasóleo. 

No caso dos veículos a gasolina cujas emissões 

sejam ainda calculadas com base no antigo 

método de medição (NEDC), as taxas relativas 

à componente ambiental aumentam cerca de 

0,3%.  

No que respeita à componente cilindrada, as 

taxas aumentam cerca de 0,3%. 

Assim, para veículos novos, o ISV apresenta um 

aumento generalizado, face ao ano anterior, 

podendo chegar aos 9%. 

 

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

O Código do IUC passará a contemplar uma 

nova tabela na componente ambiental aplicável 

aos veículos cujas emissões sejam calculadas 

com base no ciclo WLTP (método de medição 

de emissões em vigor na Europa desde 2018). 

A taxa de IUC verifica um aumento generalizado 

de cerca de 0,3%. 

Mantém-se, para o ano de 2020, a contribuição 

adicional de IUC sobre os veículos a gasóleo 

enquadráveis nas categorias A e B. 

Prevê-se, ainda, que as entidades que 

procedam à locação operacional ou ao aluguer 

de longa duração de veículos fiquem obrigadas 

a fornecer os dados relativos à identificação 

fiscal dos utilizadores dos veículos locados. 

 

 

IMPOSTO DO SELO 

Isenção nas operações financeiras 

É proposto que a isenção aplicável às operações 

financeiras, por prazo não superior a um ano, 

destinadas à cobertura de carências de 

tesouraria fique limitada aos empréstimos e 

respectivos juros e, no campo subjectivo, que 

se elimine a referência às sociedades de capital 

de risco (SCR), apenas se aplique quando se 

verifique um período de detenção da 

titularidade das participações de, pelo menos, 

um ano consecutivo ou desde a constituição da 

entidade participada, contando que, neste 

último caso, a participação seja mantida 

durante aquele período. 

Prevê-se ainda uma isenção para os 

empréstimos, incluindo os respectivos juros, por 

prazo não superior a um ano, quando 

concedidos por sociedades, no âmbito de um 

contracto de gestão centralizada de tesouraria, 
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a favor de sociedades com as quais estejam em 

relação de domínio ou de grupo.  

Para este efeito, considera-se que existe relação 

de domínio ou grupo quando uma sociedade, 

dita dominante, detém, há mais de um ano, 

directa ou indirectamente, pelo menos, 75 % do 

capital de outra ou outras sociedades, desde 

que tal participação lhe confira mais de 50 % 

dos direitos de voto. 

Taxas 

Relativamente às taxas, prevê-se um aumento 

no crédito ao consumo, nos seguintes termos: 

i. Crédito de prazo inferior a um ano: de 0,128% 

para 0,141%; 

ii. Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano e 

inferior a 5 anos: de 1,6% para 1,76%; 

iii. Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos: 

de 1,6% para 1,76%; 

iv. 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: de 0,128% 

para 0,141%. 

A Proposta contempla ainda, até ao final do ano 

de 2020, um agravamento em 50% destas 

taxas, à luz do regime do desincentivo ao 

crédito ao consumo. 

Imposto Municipal Sobre Imóveis 

A Proposta prevê que no caso de prédios 

urbanos dotados de autonomia económica, em 

que seja aplicado o método do custo adicionado 

do valor do terreno para determinação do VPT, 

deve ser apenas considerada a área 

efectivamente ocupada com a implantação. 

Por outro lado, prevê-se que os prédios em 

ruínas e os terrenos para construção inseridos 

no solo urbano e cuja qualificação em plano 

municipal de ordenamento do território atribua 

aptidão para uso habitacional, situados em 

zonas de pressão urbanística, passam a estar 

sujeitos às taxas agravadas de IMI, à 

semelhança dos prédios ou fracções autónomas 

devolutos.  

Assim, a taxa será agravada para o sêxtuplo, 

acrescida em mais 10% em cada ano 

subsequente, sendo que o agravamento tem o 

limite máximo de 12 vezes a taxa máxima 

prevista. 

Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis 

A isenção de IMT na aquisição de imóveis por 

instituições de crédito, para a realização de 

créditos resultantes de empréstimos feitos ou 

de financiamentos prestados, caduca caso os 

mesmos sejam transmitidos a favor de uma 

entidade relacionada, na acção das regras de 

preços de transferência, ainda que antes de 

decorrido o prazo de cinco anos. 
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Prevê-se, ainda, que a taxa aplicável à aquisição 

de prédios urbanos destinados à habitação com 

base tributável superior a €1.000.000,00, passe 

para 7,5%, ao invés dos actuais 6%. 

Autorizações Legislativas 

Contribuição sobre as embalagens de uso 

único 

Prevê-se na proposta que o Governo fique 

autorizado a criar uma contribuição que incida 

sobre as embalagens de uso único. 

Esta contribuição incidirá sobre as embalagens 

de uso único adquiridas em refeições prontas a 

consumir, nos regimes de pronto a comer e 

levar ou com entrega ao domicílio, sendo 

repercutido o encargo económico sobre o 

adquirente final. 

Incentivos à internacionalização 

Governo autorizado a criar benefícios fiscais que 

constituam um incentivo à exportação por parte 

das empresas portuguesas. 
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A presente Informação destina-se a ser distribuída 

entre Clientes e Colegas e a informação nela contida 

é prestada de forma geral e abstracta, não devendo 

servir de apoio a uma decisão sem acompanhamento 

profissional qualificado e dirigido ao caso concreto. O 

conteúdo desta Informação não pode ser 

reproduzido, no seu todo ou em parte.  

 

 

Caso deseje obter informação adicional sobre esta 

matéria, por favor contacte:  

Elsa Rodrigues 

elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt 

Ricardo Peão 

ricardo.peão@espanhaassociados.pt 

Sara Botelho de Almeida 

sara.balmeida@espanhaassociados.pt 

Vasco Simões 

vasco.simoes@espanhaassociados.pt 

 

 

 

  

www.espanhaassociados.pt 
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