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TAX & BUSINESS 

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 deve servir de base para qualquer 
tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 
conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 
assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 
7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 
removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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P R O G R A M A  D E  E S T A B I L I D A D E  2 0 1 6 - 2 0 2 0  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 
 

IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
 
Foi apresentada pelo Governo, na 
Assembleia da República, no passado dia 
21 de Abril, o Programa de Estabilidade 
(doravante abreviadamente designado 
por “P.E.”) para o período de 2016 a 2020.  
 
Depois de discutido na Assembleia da 
República, o referido documento será 
enviado à União Europeia para posterior 
aprovação. 
 

O documento tem como objectivos 
declarados a manutenção da estabilidade 
fiscal dos principais impostos e a 
promoção do crescimento e do emprego. 
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ÂÂÂÂMBITO MBITO MBITO MBITO     
    

O Programa de Estabilidade 2016-2020 
descreve o enquadramento macroeconómico 
e orçamental de médio prazo para Portugal, 
sendo a sua apresentação um momento 
central no processo de coordenação dos 
Estados-Membros da União Europeia no 
âmbito do Semestre Europeu.  
 
Com a conclusão do Programa de 
Ajustamento Económico e Financeiro 
(“PAEF”), Portugal iniciou uma nova etapa na 
interacção com as instituições europeias e os 
restantes Estados-Membros.  
 
Tal interacção assenta, agora, num conjunto 
específico de procedimentos segundo o qual a 
Comissão Europeia analisa as políticas 
económicas e orçamentais dos Estados-
Membros, apresenta recomendações e 
acompanha a sua concretização, com vista a 
assegurar a coordenação política na União 
Europeia – o designado Semestre Europeu. 
 
Em matéria fiscal, o programa apresentado, 
tem a imprescindível motivação, de tentar 
manter, pelo máximo período possível, pelo 
menos, as medidas fiscais relevantes, 
implementadas com a LEO para 2016.   
 
De seguida, passamos a dar conta das 
propostas fiscais contidas neste documento. 
 
    

    
    

IRSIRSIRSIRS    
    

No seguimento da redução parcial da 
sobretaxa, em sede de Imposto de 
Rendimento das Pessoas Singulares, operada 
pela Lei do Orçamento de Estado para 2016 
(“LOE”), prevê-se agora a sua extinção, para o 
ano de 2017.  
 
Por outro lado, prevê-se também a introdução 
de alterações legislativas que reforcem a 
progressividade do IRS.  

    
IRCIRCIRCIRC    

 
No que respeita ao Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas, prevê-se 
a manutenção das taxas normais 
(actualmente, de 21%), bem como das 
derramas Municipal e Estadual. 
 

BBBBENEFÍCIOS ENEFÍCIOS ENEFÍCIOS ENEFÍCIOS FFFFISCAIS ISCAIS ISCAIS ISCAIS     
    

No decurso dos exercícios de 2016 e 2017 
prevê-se a ampliação dos benefícios fiscais no 
âmbito do Regime Fiscal de Apoio ao 
Investimento (“RFAI”). 
 
Em particular, para o exercício de 2017, prevê-
se a apresentação de propostas de alteração 
ao tratamento fiscal em sede de IRC dos 
custos de financiamento das empresas com 
recurso a capitais próprios, designadamente 
dirigidas às Pequenas e Médias Empresas 
(PME’s). 
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Adicionalmente, é determinada a criação de 
incentivos fiscais dirigidos ao investimento em 
pequenas empresas em fase de startup, 
empresas em início de actividade com 
conceitos inovadores de negócio, através do 
tratamento mais favorável do investimento em 
sede de IRS.  

 
IECIECIECIEC    

 
No que aos impostos especiais de consumo diz 
respeito, as principais medida de alteração 
foram já implementas pela LEO 2016, 
representando o P.E. a continuação das 
principais medidas já estabelecidas.  
 
Relativamente ao Imposto sobre veículos 
(“ISV”), em particular, foi reforçada a 
componente ambiental de forma a 
desincentivar a aquisição de veículos mais 
poluentes.  
 
No âmbito do Imposto sobre os Produtos 
Petrolíferos, e enquanto se verificar um 
contexto de baixo preço do petróleo, prevê-se 
que seja mantida a actualização dos preços 
realizada no início do ano de 2016. Tal opção 
visa, sobretudo, compensar a perda de IVA 
resultante da queda do preço de venda no 
exercício de 2015.  
 
Por outro lado, os reflexos provocados pelo  
aumento do preço dos combustíveis 
relativamente ao sector dos transportes 
(especialmente de mercadorias) serão 
atenuados através da implementação das 

medidas fiscais autorizadas no OE para 2016, 
ou, até, de medidas alternativas.  
 
No que respeita ao Imposto sobre o Tabaco, 
está prevista uma alteração do cálculo mínimo 
deste imposto, de modo a permitir um 
aumento da receita e, bem assim, 
desencorajar o consumo. 
 

SSSSELOELOELOELO    
    

Relativamente ao Imposto do Selo, propõe-se 
o seu agravamento, em 50%, sobre o crédito 
ao consumo, como a prevenir o endividamento 
excessivo das famílias, o qual, deverá vigorar, 
até 2018.  
 

IMIIMIIMIIMI    E E E E IMTIMTIMTIMT    
 
No que aos impostos sobre o património diz 
respeito, e no seguimento das alterações 
introduzidas pela LOE para 2016, prevê-se a 
introdução de um mecanismo de 
progressividade na tributação directa do 
património imobiliário, tendo por referência o 
património imobiliário global detido.  
 
Tal tributação directa deverá, também, conter 
mecanismos que incentivem a produção do 
solo e o arrendamento das propriedades 
imobiliárias, designadamente, no sector da 
habitação. 
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CCCCOMBATE À OMBATE À OMBATE À OMBATE À EEEEVASÃO E VASÃO E VASÃO E VASÃO E FFFFRAUDE RAUDE RAUDE RAUDE FFFFISCAISISCAISISCAISISCAIS    
 
No propósito de garantir maior equidade fiscal, 
prevê-se ainda um reforço significativo no 
combate às práticas de fraude e evasão 
fiscais, promovendo a eficiência fiscal e 
diminuindo o aproveitamento indevido do 
regime fiscal.  
 
Neste sentido, a concretização das medidas do 
Plano Estratégico de Combate à Fraude e 
Evasão Fiscais e Aduaneiras 2015-2017, 
promete a redução da economia paralela, 
permitindo antecipar um alargamento da base 
tributária. 
 
Assumem particular relevo uma autorização 
legislativa e um aditamento consagrados na 
LOE para 2016, que permitem acompanhar os 
processos internacionais e as 
correspondentes troca de informações, 
relativas ao acesso e troca de informação 
financeira no domínio da tributação do 
rendimento e, bem assim, ao country by 
country reporting (CCR) protagonizado pelo 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), no 
âmbito da tributação das empresas 
multinacionais. 
 

SSSSIMPLIFICAÇÃO IMPLIFICAÇÃO IMPLIFICAÇÃO IMPLIFICAÇÃO     
  
Prevê-se, por último, a criação de um novo 
programa Simplex, no qual constarão medidas 
de simplificação e eliminação de obrigações de 
informação redundantes, bem como, de 
redução dos custos associados ao 
cumprimento de obrigações.  

 
No que respeita à redução dos custos de 
cumprimento das obrigações fiscais, soma-se 
a redução dos custos de administração dos 
impostos, libertando, assim, recursos da 
administração tributária para outras 
finalidades.  
 
Outra das medidas a considerar, algumas já 
constantes da LOE para 2016, visam facilitar o 
pagamento de impostos a prestações, sem 
exigência de prestação de garantia, de modo a 
tornar possível o cumprimento das obrigações 
fiscais pelas empresas em dificuldades 
económicas, e, assim, possibilitar a 
manutenção da sua actividade. 
 
 

Lisboa, 27 de Abril de 2016 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida 
Rita Arcanjo Medalho 
André Miguel Gaspar 
 
 


