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Alterações ao pagamento especial por conta 

Orçamento do Estado para 2017 e Lei n.º 10-A/2017, de 29 de março 

 

Orçamento do Estado para 2017 

Alteração ao valor mínimo do pagamento especial por conta 

A Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 

2017, procedeu à alteração do n.º 2 do artigo 106.º do Código do IRC, reduzindo o 

valor mínimo do pagamento especial por conta para € 850,00.  

Assim, a nova redação do referido artigo passou a dispor que “o montante do 

pagamento especial por conta é igual a 1% do volume de negócios relativo ao período 

de tributação anterior, com o limite mínimo de € 850,00 e, quando superior, é igual a 

este limite acrescido de 20% da parte excedente, com o limite máximo de € 70.000”. 

O novo valor representa uma redução de 15% sobre o valor mínimo do pagamento 

especial por conta. Contudo, esta redução vai diminuindo percentualmente à medida 

que o valor do volume de negócios for aumentando, como se prova pelo exemplo que 

apresentamos de seguida.  

 

Admita-se um sujeito passivo do regime geral do IRC que apresenta um volume de 

negócios em 2015 e 2016 no valor de € 120.000,00 e não efetuou quaisquer 

pagamentos por conta. 

PEC devido em 2016 

1.000 + (20% x 200) = 1.040 

PEC devido em 2017 

850 + (20% x 350) = 920 

redução = 11,5% 
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Volume de negócios para efeitos de cálculo do pagamento especial por conta 

Na sequência das alterações acima referidas, foi também clarificado o conceito de 

volume de negócios para efeitos de cálculo do pagamento especial por conta, 

estabelecendo-se que este corresponde ao valor das vendas e dos serviços prestados 

geradores de rendimentos sujeitos e não isentos.  

Esta alteração visa proteger sujeitos passivos que usufruam de isenções parciais de 

IRC, como é o caso de certas cooperativas.  

 

Dispensa de efetuar o pagamento - rendimentos isentos 

É igualmente efetuada uma alteração à alínea a) do n.º 11 do mesmo artigo 106.º do 

Código do IRC que reflete, no mesmo sentido, alterações na norma de dispensa, 

passando esta a abranger também os sujeitos passivos que apenas aufiram 

rendimentos não sujeitos ou isentos.  

 

Neste diploma ficou também estabelecido que o limite mínimo de pagamento especial 

por conta previsto no n.º 2 do artigo 106.º do Código do IRC será reduzido 

progressivamente até 2019, sendo substituído por um regime adequado de 

apuramento da matéria coletável, nos termos previstos no artigo 90.º, através da 

aplicação de coeficientes técnico-económicos por atividade, a publicar em portaria. 

 

 

Alterações constantes da Lei n.º 10-A/2017, de 29 de março 

 

Este diploma aprovou uma medida de redução provisória do Pagamento Especial por 

Conta para 2017 e 2018, nos seguintes termos: 

 

 a) Redução de € 100,00 sobre o montante apurado, nos termos do artigo 106.º do 

Código do IRC; e 
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 b) Redução adicional de 12,5% sobre o montante que resultar da aplicação da alínea 

anterior. 

Em 2017, beneficiam desta redução os sujeitos passivos que, no período de tributação 

iniciado em 2016, tenham pago ou colocado à disposição rendimentos de trabalho 

dependente a pessoas singulares residentes em território português num montante 

igual ou superior a € 7.420,00. 

Em qualquer circunstância, esta redução só é aplicável aos sujeitos passivos que, na 

data de pagamento de cada uma das prestações do PEC, tenham a sua situação 

tributária e contributiva regularizada. 

 

Voltemos ao exemplo anterior, admitindo que o sujeito passivo cumpre as condições 

exigidas.  

 

Admita-se um sujeito passivo do regime geral do IRC que apresentou um volume de 

negócios em 2016 no valor de € 120.000,00 e não efetuou quaisquer pagamentos por 

conta. 

 

PEC devido em 2017 segundo a Lei do Orçamento do Estado para 2017: 

850 + (20% x 350) = 920 

 

Redução da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 10-A/2017, de 29 de março: 

920-100 = 820 

 

Redução adicional prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 10-A/2017, de 

29 de março: 

820 – (820 X 12,5%) = 820 – 102,50 = 717,50 
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Efeitos da tardia publicação deste diploma 

 

Tendo em conta que a Lei n.º 10-A/2017 foi publicada muito perto do final do prazo 

legal para pagamento da primeira prestação do pagamento especial por conta, o 

Gabinete do senhor Ministro das Finanças, divulgou as seguintes instruções:  

 

a) Os sujeitos passivos que ainda não tenham procedido ao pagamento especial 

por conta relativo a 2016, deverão fazê-lo a partir de ontem conforme o 

estipulado no novo regime resultante da entrada em vigor da lei acima 

mencionada, quando lhes seja aplicável 

b) Os sujeitos passivos que optem pelo pagamento em duas prestações, e já 

tenham procedido ao pagamento da primeira prestação, mediante o estipulado 

exclusivamente no Código do IRC, podem deduzir ao valor da segunda 

prestação o valor pago em excesso na primeira; 

c) Em alternativa a este procedimento, os sujeitos passivos que já tenham 

efetuado o pagamento podem ainda reclamar do valor pago em excesso, nos 

termos do artigo 137.º do Código do IRC, no prazo de 30 dias contados da data 

da entrada em vigor da nova lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado em 2017-03-30 por Abílio Sousa para APECA 


