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IRSIRS

( Capítulo X, artigos 190.º a 196.º)( Capítulo X, artigos 190.º a 196.º)

1

Atualização do subsídio de refeição Atualização do subsídio de refeição 

 Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 

1458/2009, de 31 de dezembro

 O valor do subsídio de refeição é atualizado, fixando-se em € 4,52 a partir de 

1 de janeiro e em € 4,77 a partir de 1 de agosto 

 Para os efeitos do n.º 14 do artigo 2.º do CIRS, no ano de 2017 é 

considerado o valor fixado para o mês de janeiro. 

[ n.º 1 do artigo 195.º OE 2017 ]

 0,25 € (ou valores de aumentos superiores) ficam sujeitos a IRS e a SS
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IRSIRS Art.º 2.º
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Subsídio de refeição Desde 2013 Até 07/2017 Após 08/2017

Atribuído aos  servidores do Estado 4,27 € 4,52 € 4,77 €

Não 
sujeição a 
IRS e a SS

Pago em numerário 4,27 € 4,52 € 4,52 €

Atribuído em vales de refeição 6,83 € 7,23 € 7,23 €



Exploração de estabelecimentos de alojamento localExploração de estabelecimentos de alojamento local

REGIME SIMPLIFICADO

 Aplica-se coeficiente de 0,15 às vendas de mercadorias e produtos, bem 

como às prestações de serviços efetuadas no âmbito de atividades de 

restauração e bebidas e de atividades hoteleiras e similares, com exceção 

daquelas que se desenvolvam no âmbito da atividade de exploração de 

estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou 

apartamento.

 À falta de previsão expressa, passa a aplicar-se o coeficiente de 0,35

 Rendimentos de prestações de serviços não previstos nas alíneas 

anteriores [ N.º 1, c) ]

 Exploração de Hostel continua a 0,15 
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IRSIRS Art.º 31.º

Exploração de estabelecimentos de alojamento localExploração de estabelecimentos de alojamento local

FORMAS DE DETERMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

 Os titulares de rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento  

local na modalidade de moradia ou apartamento podem, a cada ano, optar pela 

tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria F. [ n.º 14 ]

 Tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria F passa a ser 

uma terceira alternativa, para além do regime simplificado e da contabilidade 

organizada

 Deduções conforme artigo 41.º do CIRS

 Opção será feita ano a ano  »» Pode beneficiar da taxa especial de 28%

 Durante o ano, fatura normalmente na categoria B  »» Opta na modelo 3
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IRSIRS Art.º 28.º



Exploração de estabelecimentos de alojamento localExploração de estabelecimentos de alojamento local

RENDIMENTOS DA CATEGORIA B

 Para efeitos da alínea c) do n.º 2, não configura uma transferência para o 

património particular do empresário a afetação de bem imóvel habitacional à 

obtenção de rendimentos da categoria F. [ n.º 9 ]

 Visa acautelar a opção específica introduzida no artigo 31.º, evitando-se o 

apuramento de mais-valias no exercício dessa opção

 Mas aplica-se a qualquer outra transferência de imóveis da categoria B para a F 

 As transferências para o património particular dos empresários de 

quaisquer bens afetos ao ativo da empresa, nas situações já existentes, e 

não excecionadas agora, continuam a gerar as respetivas mais-valias para 

serem declaradas na categoria B 
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IRSIRS Art.º 3.º

Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais –– Categoria BCategoria B

 As importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou 

coletivas residentes fora do território português, e aí submetidas a um  regime 

fiscal a que se referem o n.º 1 ou 5 do artigo 63.º-D da LGT, ou cujo pagamento 

seja efetuado em contas abertas em instituições financeiras aí residentes ou 

domiciliadas, não são dedutíveis para efeitos de determinação do rendimento 

da categoria, salvo se o sujeito passivo provar que tais encargos correspondem 

a operações efetivamente realizadas e não têm um caráter anormal ou um 

montante exagerado. [ n.º 9 ]

 Países, territórios ou regiões com um regime fiscal claramente mais favorável

 Já previsto no CIRC. Novidades: novos territórios e inclusão dos pagamentos

 Na norma equivalente do CIRC foi colocada a mesma redação
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IRSIRS Art.º 33.º



Deduções Deduções –– Categoria F Categoria F 

 Aos rendimentos prediais brutos deduzem-se, relativamente a cada prédio ou 

parte de prédio … … 

 … com exceção dos gastos de natureza financeira, dos relativos a depreciações 

e dos relativos a mobiliário, eletrodomésticos e artigos de conforto ou 

decoração, bem como do adicional ao imposto municipal sobre imóveis.

 Objetivo: impedir duplo benefício

 O adicional ao imposto municipal sobre imóveis é dedutível à coleta do 

IRS devido pelos sujeitos passivos que detenham rendimentos imputáveis 

a prédios urbanos sobre os quais incida, até à concorrência da coleta 

apurada sobre os rendimentos líquidos da categoria F.                                                      

[ n.º 1 do artigo 135.º I do CIMI ]
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IRSIRS Art.º 41.º

Tributação de maisTributação de mais--valias valias 

 Para apuramento do saldo positivo ou negativo referido no n.º 1, respeitante 

às operações efetuadas por residentes previstas nas alíneas b), e), f) e g) do 

n.º 1 do artigo 10.º, não relevam as perdas apuradas quando a contraparte 

da operação estiver sujeita a um regime fiscal a que se referem o n.º 1 ou 5 

do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária. [ n.º 5 ]

 Referência mais abrangente

 Para incluir os países, territórios ou regiões com regime claramente mais 

favorável, que ainda não constam da lista aprovada em portaria, mas 

cumprem os novos requisitos do n.º 5 do artigo 63.º-D da LGT (aditado).
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IRSIRS Art.º 43.º



Sujeitos passivos com deficiência Sujeitos passivos com deficiência 

 Os rendimentos brutos de cada uma das categorias A, B e H auferidos por 

sujeitos passivos com deficiência [ ≥ 60% ] são considerados, para efeitos de 

IRS:

 Apenas por 85% nos casos das categorias A e B

 Apenas por 90% no caso da categoria H

 Aumento do benefício para categorias A e B (era 90%)

 MANTÉM-SE: a parte do rendimento excluída de tributação não pode 

exceder 2.500 € por categoria de rendimentos

 Este benefício é considerado automaticamente pela AT na liquidação de 

IRS que efetua
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IRSIRS Art.º 56.º-A

Tributação CONJUNTA de casados e de unidos de facto Tributação CONJUNTA de casados e de unidos de facto 

 A opção é válida apenas para o ano em questão. [ n.º 2, c) ] 

A opção só é considerada se exercida dentro dos prazos previstos no artigo 

seguinte… REVOGADO

 A opção pela tributação conjunta pode agora fazer-se mesmo que a declaração 

de IRS seja entregue fora do prazo legal

 Valido já para modelo 3 de 2016 a entregar em 2017

 Regime transitório para declarações de 2015: Lei n.º 3/2017 de 16 de 

janeiro

 Revogada a alínea d), que deixa de fazer sentido 
(Tendo a opção sido exercida dentro de prazo, nos termos da alínea anterior, a mesma pode ser 
mantida ainda que seja apresentada declaração de substituição fora de prazo.)
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IRSIRS Art.º 59.º



Prazo de entrega da declaração Prazo de entrega da declaração 

 A declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 57.º é entregue de 1 de abril a 31 

de maio. [ n.º 1 ] 

 Novo prazo único para entrega da modelo 3 de IRS, com qualquer categoria 

de rendimentos entre 1 de abril e 31 de maio

 O prazo único vem facilitar muito a escolha do regime de tributação mais 

favorável (e diminuir a propensão a coimas), particularmente nos 

agregados em que os SP tinham entregas em fases separadas

 Em 2015 já tinha deixado de haver prazos distintos para entrega em papel 

e pela internet

 PODEM ser entregues em papel as declarações que apenas incluam os anexos A, F, G, G1, H e J

 Devem OBRIGATORIAMENTE ser entregues por via eletrónica as declarações que incluam os 
anexos B, C, D, E, I e L
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IRSIRS Art.º 60.º

Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

Novo!
 Medida no âmbito do Programa Simplex+ e pretende avançar para o fim 

gradual da necessidade de preenchimento da declaração de IRS para os 

contribuintes que tenham apenas rendimentos de trabalho dependente e 

para os aposentados e reformados.

 Para declarações de 2016, estima-se que  o IRS automático esteja disponível 

para um universo inicial de 1 milhão de contribuintes.

 O universo dos sujeitos passivos abrangidos pelo disposto no presente artigo 

é fixado por decreto regulamentar. [ n.º 8 ] 
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IRSIRS Art.º 58.º-A



Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

 Relativamente aos rendimentos de 2016, vai aplicar-se aos SP que 

preencham cumulativamente estas condições:

 Apenas tenham auferido rendimentos do trabalho dependente ou de 

pensões (com exclusão de rendimentos de pensões de alimentos) e 

de rendimentos tributados a taxas liberatórias mas não pretendam 

optar pelo englobamento destes, quando legalmente permitido 

 Obtenham rendimentos apenas em território português e a entidade 

devedora ou pagadora esteja obrigada a comunicar à AT os 

rendimentos e retenções nos termos previstos no Código do IRS 

 Não aufiram gratificações pela prestação ou em razão da prestação 

do trabalho, quando não atribuídas pela respetiva entidade patronal
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IRSIRS Art.º 58.º-A
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Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

 Relativamente aos rendimentos de 2016, vai aplicar-se aos SP que 

preencham cumulativamente estas condições:

 Sejam considerados residentes em Portugal durante a totalidade do 

ano de 2016

 Não detenham o estatuto de residente não habitual

 Não usufruam de benefícios fiscais e não tenham acréscimos ao 

rendimento por incumprimento de condições relativas a benefícios 

fiscais

 Não tenham pago pensões de alimentos

 Não tenham dependentes a cargo nem deduções com ascendentes
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IRSIRS Art.º 58.º-A
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Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

 Tendo por base os elementos informativos relevantes de que disponha, a AT

disponibiliza no Portal das Finanças, aos sujeitos passivos abrangidos pela 

declaração automática de rendimentos [ n.º 1 ] 

 Uma declaração de rendimentos provisória por cada regime de 

tributação, 

 separada 

 e conjunta, quando aplicável

 A correspondente liquidação provisória do imposto; e

 Os elementos que serviram de base ao cálculo das deduções à coleta
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IRSIRS Art.º 58.º-A

Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

 Caso verifiquem que os elementos apurados e disponibilizados pela AT

correspondem aos rendimentos de 2016 e a outros elementos relevantes 

para a determinação da sua concreta situação tributária

 os sujeitos passivos podem confirmar a declaração provisória, no regime de 

tributação que lhes for mais favorável 

 Com a confirmação, a declaração converte-se em definitiva e considera-se 

entregue pelos próprios, nos termos legais [ n.º 2 ]

 Dará origem à sua liquidação definitiva [ n.º 4, a) ] 

 Confirmação possível durante o prazo legal de entrega da modelo 3
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IRSIRS Art.º 58.º-A



Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

Como se processa a notificação da liquidação automática definitiva?

 Os sujeitos passivos consideram-se notificados da liquidação no momento 

da confirmação quando não haja lugar a cobrança de imposto

 Sendo notificados nos termos gerais nos restantes casos, através de carta 

registada [ n.º 5 ]
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IRSIRS Art.º 58.º-A

Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

 Se SP verificar que elementos da declaração de rendimentos provisória estão 

incorretos e/ou incompletos, pode desde logo, apresentar a modelo 3 pelas 

vias normais? SIM  [ n.º 3 e n.º 9 ] 

 SP continua a beneficiar da dispensa de apresentação de declaração de IRS 

prevista no artigo 58.º? SIM  [ n.º 3 ] 

SP não está dispensado da entrega e não confirmou a declaração provisória?

 No final do prazo de entrega (31 maio) a declaração provisória converte-se em 

declaração entregue pelo sujeito passivo, nos termos legais [ n.º 3 ] 

 A respetiva liquidação provisória também se converte em definitiva [ n.º 4, b ]
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IRSIRS Art.º 58.º-A



Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

Audição prévia quando declaração se converte em definitiva por omissão do SP?

 Não há lugar à audição prévia, e serão disponibilizados os elementos 

informativos que serviram de base à liquidação, na área reservada do Portal 

das Finanças [ n.º 11 ] 

SP verifica que a declaração automaticamente convertida em definitiva não está 

correta?

 Tem a possibilidade de entregar uma declaração de substituição 

 Nos 30 dias posteriores à liquidação

 Sem qualquer penalidade [ n.º 3 ]
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IRSIRS Art.º 58.º-A

Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

GUARDA DE DOCUMENTOS COMPROVATIVOS

 Mesmo beneficiando da declaração automática de rendimentos, os sujeitos 

passivos continuam obrigados a preservar os documentos comprovativos dos 

rendimentos auferidos, das deduções e de outros factos ou situações 

mencionadas na respetiva declaração

 Durante os quatro anos seguintes àquele a que respeitem os documentos 

 E a apresenta-los à AT quando solicitado [ n.º 10 ]
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IRSIRS Art.º 58.º-A



Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

E os SP não abrangidos pela declaração automática?

E nos casos de declaração de rendimentos automática provisória que não 

corresponde à concreta situação tributária?

 Devem apresentar a declaração de rendimentos modelo 3 entre 1 de abril e 

31 de maio

 Sem prejuízo de poderem aproveitar a dispensa de entrega prevista no CIRS

[ n.º 9 ]
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IRSIRS Art.º 58.º-A

Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

DEDUÇÕES À COLETA

 As condições que delimitam o universo a quem será disponibilizada a 

declaração automática de 2016 impossibilitam deduções à coleta relativas

 Aos dependentes do agregado familiar 

 Aos ascendentes que vivam em comunhão de habitação com o SP

 A pensões de alimentos pagas

 À dupla tributação internacional

 Aos benefícios fiscais

 A mesma disposição transitória prevê a não aplicação das deduções relativas 
a pessoas com deficiência, o que não permite, para já, que estas usufruam 
da declaração automática de rendimentos
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Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

Possibilidade de indicar a composição do agregado familiar?

 A possibilidade de indicação da composição do agregado familiar 

entra em vigor em 1 de janeiro de 2018

 Para declarações de IRS de 2017

 As declarações provisórias relativas ao ano de 2016 são 

disponibilizadas com base nos elementos pessoais declarados no 

ano anterior e, na sua falta, são apresentadas considerando que o 

sujeito passivo não seja casado ou unido de facto e não tenha 

dependentes
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Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

NOVA DECLARAÇÃO: Indicação da composição do agregado familiar 

 Os sujeitos passivos podem, até 15 de fevereiro, indicar no Portal das 
Finanças os elementos pessoais relevantes, nomeadamente a composição do 
seu agregado familiar no último dia do ano a que o imposto respeite, 

mediante autenticação de todos os membros do agregado familiar. [ n.º 6 ] 

 Caso os sujeitos passivos não efetuem esta comunicação, a declaração de 
rendimentos provisória disponibilizada pela AT tem por base os elementos 
pessoais declarados em relação ao período de tributação anterior e, na sua 
falta, considera-se que o sujeito passivo não é casado ou unido de facto e 
não tem dependentes. [ n.º 7 ] 

 Alternativas à não utilização desta possibilidade: entregar declaração pelas 
vias normais dentro do prazo legal OU entregar declaração de substituição, 
nos 30 dias posteriores à liquidação sem qualquer penalidade 
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Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

DEDUÇÕES À COLETA

 A criação da declaração automática de rendimentos não dispensa todas as 

tarefas relacionadas com

 A validação e confirmação de faturas a realizar no e-fatura até 15 de 

fevereiro de 2017

 A verificação dos montantes das despesas apuradas pela AT e 

disponibilizadas para cada setor, possível entre 1 e 15 de março de 2017

 A eventual reclamação, no mesmo prazo, no portal da AT de omissões 

ou desconformidades detetadas, ou no anexo H da modelo 3, conforme 

aplicável transitoriamente às deduções de 2016
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IRSIRS Art.º 78.º

Declaração automática de rendimentos Declaração automática de rendimentos 

COIMAS

 As omissões ou inexatidões relativas à situação tributária nas declarações 

automáticas de rendimentos, que não constituam fraude fiscal nem 

contraordenação prevista no artigo 118.º 

 É aplicável coima de 150 € a 3.750 € [ n.º 5 ] 

 Será a penalização por falsas informações comunicadas pelo sujeito passivo à 

AT em qualquer fase deste processo

 Não é aplicada a coima se estiver regularizada a falta cometida e a mesma 

revelar um diminuto grau de culpa, o que se presume quando as inexatidões 

se refiram ao montante de rendimentos comunicados por substituto 

tributário. [ n.º 6 ] 
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Taxas gerais Taxas gerais 

 Escalões atualizados tendo por base a taxa de inflação esperada de 0,8%

 Em 2016:
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Taxas gerais Taxas gerais –– TABELAS PRÁTICAS TABELAS PRÁTICAS 

 2017

 2016
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IRSIRS Art.º 68.º

Escalões Taxas Parcela a abater

Até 7.091 € 14,5% - €

De mais de 7.091 € até 20.261 € 28,5% 992,74 €

De mais de 20.261 € até 40.522 € 37,0% 2.714,93 €

De mais de 40.522 € até 80.640 € 45,0% 5.956,69 €

Superior a 80.640 € 48,0% 8.375,89 €

Escalões Taxas Parcela a abater

Até 7.035 € 14,5% - €

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 €

Superior a 80.000 € 48,0% 8.309,40 €



Sobretaxa em sede de IRS Sobretaxa em sede de IRS 

 A sobretaxa em sede de IRS, a que se refere a Lei n.º 159-D/2015, de 30 de 
dezembro, é aplicável aos sujeitos passivos que aufiram em 2017 rendimentos 

que excedam o limite superior do 2.º escalão da tabela do n.º 1 do artigo 68.º 
do Código do IRS [ 20.261 € ] 

 As RETENÇÕES NA FONTE previstas no n.º 8 do artigo 3.º da Lei                                                
n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro, são aplicadas aos rendimentos auferidos 
em 2017 às taxas aplicadas em 2016, e sujeitas a um princípio de extinção 

gradual, nos seguintes termos:

 Ao 3.º escalão são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos 
auferidos até 30 de junho de 2017

 Ao 4.º e 5.º escalões são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos 
auferidos até 30 de novembro de 2017

 ( Rendimento – IRS retido – CSS – 557 € ) x Taxa
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IRSIRS Art.º 194.º OE

Sobretaxa em sede de IRS Sobretaxa em sede de IRS -- RETENÇÃO NA FONTE  RETENÇÃO NA FONTE  

Despacho n.º 843-B/2017, 13 de janeiro

 Tabela I - Sujeitos 

passivos não casados e 

sujeitos passivos casados, 

dois titulares

 Tabela II - Sujeitos 

passivos casados, 

único titular

 Para que serviu o Despacho n.º 15646/2016, publicado em 29/12/2016? 
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Sobretaxa em sede de IRS Sobretaxa em sede de IRS –– A APLICAR NA LIQUIDAÇÃO DO IRSA APLICAR NA LIQUIDAÇÃO DO IRS

 Para os rendimentos auferidos em 2017, a sobretaxa aplicável observa o 

disposto na tabela seguinte: 

 Tratando-se de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de 
pessoas e bens ou unidos de facto que optem pela tributação conjunta, as 

taxas aplicáveis são as correspondentes a metade do rendimento coletável, 
multiplicando-se o resultado obtido por dois para apurar a coleta da 

sobretaxa
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IRSIRS Art.º 194.º OE

Taxas especiais Taxas especiais 

 Para efeitos da aplicação da taxa prevista no n.º 3, são equiparadas a 

gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, 

quando não atribuídas pela entidade patronal, as compensações e subsídios, 

referentes à atividade voluntária, postos à disposição dos bombeiros, pelas 

associações humanitárias de bombeiros, até ao limite máximo anual,  por 

bombeiro, de três vezes o indexante de apoios sociais. [ n.º 13 ] 

 Estes rendimentos serão sujeito apenas à taxa de 10%

Mantém-se: O IRS não incide sobre as compensações e subsídios, referentes à 

atividade voluntária, postos à disposição dos bombeiros pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil e pagos pelas respetivas entidades detentoras de corpos de bombeiros, 

no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios florestais e nos termos do 

respetivo enquadramento legal. [ n.º 7 do art.º 12.º ] 
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Taxas de tributação autónoma Taxas de tributação autónoma 

 Taxa de 35% aplicável às despesas correspondentes a importâncias pagas ou 

devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora 

do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, tal como definido para efeitos de IRC [ n.º 6 ] 

 Altera para: a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária 

 E acrescenta: ou cujo pagamento seja efetuado em contas abertas em 

instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas 

 Não incluiu os territórios abrangidos pelo novo n.º 5 do artigo 63.º-D LGT

 Continua a salvaguarda “salvo se o sujeito passivo puder provar que tais 

encargos correspondem a operações efetivamente realizadas e não têm um 

caráter anormal ou um montante exagerado.”
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IRSIRS Art.º 73.º

Situação familiar para efeitos de tabelas de retenção na fonte Situação familiar para efeitos de tabelas de retenção na fonte 

 As tabelas respeitantes a «casado, único titular» aplicam-se aos rendimentos 

auferidos por titulares casados e não separados judicialmente de pessoas e 

bens, quando apenas um dos cônjuges aufira rendimentos englobáveis, ou, 

auferindo-os ambos, o rendimento de um deles seja igual ou superior a 95%      

do rendimento englobado. [ n.º 4 ] 

 Consequência: diminuição da retenção na fonte mensalmente, porque o 

imposto devido a final será menor

 Algum cuidado com a previsão, mas também dificuldade/incerteza

 Eventualmente alterar informação à entidade patronal no decorrer do ano
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Deduções à coleta Deduções à coleta 

NOVA DEDUÇÃO

 Adicional ao imposto municipal sobre imóveis, nos termos do artigo 135.º-I do 

CIMI. [ n.º 1, l) ] 

CIMICIMI -- Artigo 135.ºArtigo 135.º--I I -- Dedução em IRSDedução em IRS

 1 — O adicional ao IMI é dedutível à coleta do IRS devido pelos sujeitos 

passivos que detenham rendimentos imputáveis a prédios urbanos sobre os 

quais incida, até à concorrência:   Calcular AIMI proporcional ao VPT

a) Da parte da coleta do IRS proporcional aos rendimentos líquidos da 

categoria F, no caso de englobamento; ou  Calcular coleta proporcional

b) Da coleta obtida por aplicação da taxa prevista na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 72.º do Código do IRS, nos demais casos.
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Deduções à coleta Deduções à coleta 

NOVA DEDUÇÃO

CIMICIMI -- Artigo 135.ºArtigo 135.º--I I -- Dedução em IRSDedução em IRS

 2 — A dedução à coleta do adicional ao imposto municipal sobre imóveis 

prevista no número anterior é igualmente aplicável, com as necessárias 

adaptações, a sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos da Categoria 

B obtidos no âmbito de atividade de arrendamento ou hospedagem.

 3 — A dedução prevista no número anterior não é considerada para o limite  

previsto no n.º 7 do artigo 78.º do Código do IRS.

 Limite máximo para a soma de várias deduções à coleta

 Esta dedução não origina reembolso
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Deduções à coleta  Deduções à coleta  

 Soma das deduções à coleta relativas a [ n.º 7 ] 

 Despesas de saúde e com seguros de saúde

 Despesas de educação e formação

 Encargos com imóveis

 Pensões de alimentos

 Exigência de fatura

 Encargos com lares

 Benefícios fiscais

 Limites revistos para novos escalões. A a alteração visou também adequar o 

texto e as formulas de cálculo à alteração feita nos limites dos escalões
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Deduções à coleta Deduções à coleta –– EM FUNÇÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO EM FUNÇÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

 N.º 11
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IRSIRS Art.º 78.º

2016 OE 2017

No caso de sujeitos passivos 
casados ou unidos de facto, 
sempre que o valor das 
deduções à coleta previstas no 
presente Código é determinado 
por referência ao agregado 
familiar, não havendo opção 
pela tributação conjunta, esses 
valores são reduzidos para 
metade, por sujeito passivo.

No caso do regime de tributação separada, 
quando o valor das deduções à coleta previstas 
no presente Código é determinado por 
referência ao agregado familiar, para cada um 
dos cônjuges ou unidos de facto:

a) Os limites dessas deduções são reduzidos 
para metade;

b) As percentagens de dedução à coleta são 
aplicadas à totalidade das despesas de que 
cada sujeito passivo seja titular acrescida de 
50% das despesas de que sejam titulares os 
dependentes que integram o agregado.



Deduções à coleta Deduções à coleta –– REFEIÇÕES ESCOLARESREFEIÇÕES ESCOLARES

NOVA DEDUÇÃO

 Que conste de faturas que titulem prestações de serviços comunicadas à AT

nos termos do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, ou emitidas no 

Portal das Finanças, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 115.º, desde 

que as mesmas se refiram a refeições escolares e o número de identificação  

fiscal seja de um prestador de serviços de fornecimento de refeições 

escolares. [ n.º 1, c) ] 

 Os sujeitos passivos devem indicar no Portal das Finanças quais as faturas que 

titulam as aquisições referentes a refeições escolares.

 A identificação fiscal dos prestadores de serviços de fornecimento de refeições 

escolares é comunicada à AT nos termos a definir por portaria conjunta dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação.
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Deduções à coleta Deduções à coleta –– REFEIÇÕES ESCOLARESREFEIÇÕES ESCOLARES

APLICA-SE AO IRS DE 2016

 As despesas de educação referentes à alimentação em refeitório 

escolar, de alunos inscritos em qualquer grau de ensino, em 2016, 

são dedutíveis à coleta de IRS nos termos previstos no n.º 1 do artigo 

78.º-D do CIRS

 Independentemente da entidade que presta o referido serviço 

 E da taxa de IVA aplicada, com as necessárias adaptações

 E de acordo com os procedimentos a definir pelo Governo

 Aguarda-se publicação da referida portaria para comunicação relativa a 2017 

e a definição dos procedimentos para dedução de despesas de 2016
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Deduções à coleta Deduções à coleta –– ENCARGOS COM IMÓVEISENCARGOS COM IMÓVEIS

 Alterações nos números 4 e 5 visam apenas adequar texto e fórmulas à 

alteração do valor do primeiro escalão das taxas gerais do artigo 68.º, 

substituindo o valor anterior pelo texto “valor do primeiro escalão”.

 Os aumentos previstos para o limite da dedução à coleta base [ 502 € ] 

passam assim a ser determinados em função do rendimento coletável 

máximo do primeiro escalão, agora fixado em 7.091 €.
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IRSIRS Art.º 78.º-E

Deduções à coleta Deduções à coleta –– DEDUÇÃO PELA EXIGÊNCIA DE FATURADEDUÇÃO PELA EXIGÊNCIA DE FATURA

 Secção I — Alojamento, restauração e similares, salvo se a fatura já tiver sido 

considerada para efeitos de dedução como despesa de educação. [ n.º 1, c) ] 

 Para impedir dupla dedução relativa às despesas com refeições escolares

NOVA DEDUÇÃO

 É ainda dedutível à coleta, concorrendo para o limite dos 250 € dedutíveis, um 

montante correspondente a 100% do IVA suportado por qualquer membro do 

agregado familiar, com a aquisição de passes mensais para utilização de 

transportes públicos coletivos, emitidos por operadores de transportes 

públicos de passageiros com o CAE classe 49310, 49391, 49392, 50102 e 

50300, todos da secção H, que conste de faturas que titulem prestações de 

serviços comunicadas à AT nos termos do Decreto-Lei n.º 198/2012 [ n.º 3 ] 
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Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 

Prolongamento do regime excecional que foi criado para o IRS de 2015

 Para as deduções de

 Despesas de saúde [ artigo 78.º-C ] 

 Despesas de formação e educação [ artigo 78.º-D ]

 Encargos com imóveis [ artigo 78.º-E ]

 Encargos com lares [ artigo 84 ] 

 Os sujeitos passivos de IRS podem, na declaração de 

rendimentos respeitante ao ano de 2016, declarar o valor das 

despesas a que se referem aqueles artigos.
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Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 

Saúde | Formação e educação | Imóveis | Lares

 O uso desta faculdade determina, para efeitos do cálculo das 

deduções à coleta daquelas despesas, a consideração dos 

valores declarados pelos sujeitos passivos, os quais substituem 

os que tenham sido comunicados à AT nos termos da lei.

 O uso desta faculdade não dispensa o cumprimento da 

obrigação de comprovar os montantes declarados referentes 

àquelas despesas, relativamente à parte que exceda o valor que 

foi previamente comunicado à AT, e nos termos gerais do artigo 

128.º do CIRS.
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Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 

Saúde | Formação e educação | Imóveis | Lares

 Relativamente ao ano de 2016, para efeitos de deduções à coleta 

daquelas despesas, o SP não poderá reclamar no Portal das 

Finanças (até ao dia 15 de março) do cálculo do montante das 

deduções que a AT disponibilizará até ao final do mês de fevereiro 

 Este mecanismo de reclamação é substituído pela possibilidade de 

incluir o valor total das despesas em causa na declaração de 

rendimentos respeitante ao ano de 2016, como previsto nestas 

medidas transitórias

 A reclamação à AT, até ao dia 15 de março de 2017, será apenas possível para 

as despesas gerais familiares e para as deduções pela exigência de fatura
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IRSIRS Art.º 192.º OE

Até 
28/02/2017:
AT 
DISPONIBILIZA, 
no Portal das 
Finanças, a cada 
contribuinte, 
o seu valor 
de todas 
as  despesas 
e encargos

De 01/03/2017 a 15/03/2017: Sujeitos 
passivos VERIFICAM, para cada setor, o 
montantes das despesas apuradas pela AT 
para efeitos de dedução à coleta no IRS

Se valores apurados pelas AT estiverem corretos 
serão considerados na liquidação de IRS de 2016

De 01/04/2017                      

a 31/05/2017: 

ENTREGA

da declaração                       

de IRS modelo 3

para todas                            

as categorias                          

de rendimentos

De 01/03/2017 a 15/03/2017: 
Sujeitos passivos RECLAMAM, caso 
detetem alguma omissão ou desconformidade 
nas despesas ou no seu cálculo. 
Em 2017, reclamação SÓ POSSÍVEL PARA: 
• Despesas gerais familiares
• Deduções pela exigência de fatura

Reclamação NÃO POSSÍVEL 
para erros/omissões em valores de:
• Despesas de saúde 
• Despesas de formação e educação 
• Encargos com imóveis 
• Encargos com lares 

 Sujeitos passivos DECLARAM 
no anexo H o valor total que
possuam destas despesas



Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 

Portaria n.º 342-C/2016 de 29 de dezembro

 Aprova os seguintes novos modelos de impressos

 Declaração modelo 3 e respetivas instruções de preenchimento

 Anexos D, G, I e J e respetivas instruções de preenchimento

 São aprovadas as instruções de preenchimento do Anexo H — benefícios 

fiscais e deduções — aprovado pela Portaria n.º 32/2016, de 25 de fevereiro

 Os novos modelos de impressos aprovados devem ser utilizados a partir de 1 

de janeiro de 2017 e destinam-se a declarar os rendimentos dos anos de 

2015 e seguintes

 Todos os restantes anexos são mantidos em vigor, por disposição transitória
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IRSIRS Art.º 1.º
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IRSIRS Anexo H

Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 Deduções à coleta na declaração de IRS do ano de 2016 

 Exemplo de preenchimento do quadro 6C mantém-se igual nas novas 

instruções aprovadas na Portaria n.º 342-C/2016 de 29 de dezembro



Consignações em sede de IRS Consignações em sede de IRS 

ARTIGO ADITADO

 A escolha da entidade à qual o sujeito passivo pretende efetuar a 

consignação prevista no artigo 152.º, bem como as consignações de IVA e IRS 

a que se referem os artigos 78.º-F e 152.º do CIRS, o artigo 32.º da Lei n.º 

16/2001, de 22 de junho e o artigo 14.º da Lei n.º 35/98, de 18 de julho pode 

ser feita, previamente à entrega ou confirmação da declaração de 

rendimentos, no Portal das Finanças.

 Caso o sujeito passivo não confirme nem proceda à entrega de uma 

declaração de rendimentos será considerada a consignação que tiver sido 

previamente comunicada no Portal das Finanças.
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IRSIRS Art.º 153.º

Consignações em sede de IRS Consignações em sede de IRS 

ARTIGO ADITADO

 O aditamento do artigo 153.º entra em vigor em 1 de janeiro de 

2018

 Sendo as consignações relativas às declarações de rendimentos do 

ano de 2016 efetuadas 

 Aquando da confirmação ou entrega da declaração de 

rendimentos 

 Ou através da entrega de declaração de substituição, nos casos 

em que a declaração automática de rendimentos se converte 

em declaração entregue, por falta de confirmação do sujeito 

passivo até ao final do prazo legal. 
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IRCIRC

( Capítulo X, artigos 197.º a 199.º)( Capítulo X, artigos 197.º a 199.º)

2

Período de tributação Período de tributação 

 N.º 2

 Aplica-se aos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017

 CSC permite estabelecer no pacto social um exercício anual diferente do ano civil
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IRCIRC Art.º 8.º

2016 OE 2017

As pessoas coletivas com sede ou direção 
efetiva em território português, bem 
como as pessoas coletivas ou outras 
entidades sujeitas a IRC que não tenham 
sede nem direção efetiva neste território 
e nele disponham de estabelecimento 
estável, podem adotar um período anual 
de imposto diferente do estabelecido no 
número anterior, o qual deve ser mantido 
durante, pelo menos, os cinco períodos 
de tributação imediatos.

As pessoas coletivas com sede ou direção 
efetiva em território português, bem como 
as pessoas coletivas ou outras entidades 
sujeitas a IRC que não tenham sede nem 
direção efetiva neste território e nele 
disponham de estabelecimento estável, 
podem adotar um período anual de 
imposto diferente do estabelecido no 
número anterior, o qual deve coincidir 
com o período social de prestação de 
contas, devendo ser mantido durante, pelo 
menos, os cinco períodos de tributação 
imediatos.



Pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social Pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social 

 Estão isentas de IRC 

 N.º 1, c)

 Lei 123/97, de 13 de Novembro: a organizações interprofissionais (OI), são 
constituídas por estruturas representativas da produção, transformação ou 
comercialização de produtos agro-alimentares, especializadas por produto ou 
grupo de produtos agro-alimentares afins, e ainda por representantes dos 
consumidores.
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IRCIRC Art.º 10.º

2016 OE 2017

As pessoas coletivas de mera utilidade 
pública que prossigam, exclusiva ou 
predominantemente, fins científicos ou 
culturais, de caridade, assistência, 
beneficência, solidariedade social ou 
defesa do meio ambiente.

As pessoas coletivas de mera utilidade 
pública que prossigam, exclusiva ou 
predominantemente, fins científicos ou 
culturais, de caridade, assistência, 
beneficência, solidariedade social, 
defesa do meio ambiente e 
interprofissionalismo agroalimentar.

Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais 

 N.º 1, r)
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IRCIRC Art.º 23.º-A

2016 OE 2017

As importâncias pagas ou devidas, a 
qualquer título, a pessoas singulares ou 
coletivas residentes fora do território 
português, e aí submetidas a um 
regime fiscal identificado por portaria 
do membro do Governo responsável 
pela área das finanças como um regime 
de tributação claramente mais 
favorável, salvo se o sujeito passivo 
provar que tais encargos correspondem 
a operações efetivamente realizadas e 
não têm um caráter anormal ou um 
montante exagerado.

As importâncias pagas ou devidas, a 
qualquer título, a pessoas singulares ou 
coletivas residentes fora do território 
português e aí submetidas a um regime
fiscal a que se referem os n.os 1 ou 5 do 
artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, ou 
cujo pagamento seja efetuado em 
contas abertas em instituições 
financeiras aí residentes ou 
domiciliadas, salvo se o sujeito passivo
provar que tais encargos correspondem 
a operações efetivamente realizadas e 
não têm um caráter anormal ou um 
montante exagerado.



Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais  Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais  

 N.º 7
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IRCIRC Art.º 23.º-A

2016 OE 2017

O disposto na alínea r) do n.º 1 aplica-se 
igualmente às importâncias indiretamente 
pagas ou devidas, a qualquer título, às 
pessoas singulares ou coletivas residentes 
fora do território português e aí submetidas 
a um regime fiscal claramente mais 
favorável, quando o sujeito passivo tenha ou 
devesse ter conhecimento do seu destino, 
presumindo-se esse conhecimento quando 
existam relações especiais, nos termos do 
n.º 4 do artigo 63.º, entre o sujeito passivo e 
as referidas pessoas singulares ou coletivas, 
ou entre o sujeito passivo e o mandatário, 
fiduciário ou interposta pessoa que procede 
ao pagamento às pessoas singulares ou 
coletivas.

O disposto na alínea r) do n.º 1 aplica-se 
igualmente às importâncias indiretamente 
pagas ou devidas, a qualquer título, às 
pessoas singulares ou coletivas residentes 
fora do território português e aí submetidas
a um regime fiscal claramente mais favorável 
a que se referem os n.os 1 ou 5 do artigo 
63.º-D da Lei Geral Tributária, quando o 
sujeito passivo tenha ou devesse ter 
conhecimento do seu destino, presumindo-se 
esse conhecimento quando existam relações 
especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, 
entre o sujeito passivo e as referidas pessoas 
singulares ou coletivas, ou entre o sujeito 
passivo e o mandatário, fiduciário ou 
interposta pessoa que procede ao pagamento 
às pessoas singulares ou coletivas.

Variações patrimoniais negativas Variações patrimoniais negativas 

 … exceto: As saídas, em dinheiro ou em espécie, em favor dos titulares do 
capital, a título de remuneração ou de redução do mesmo, ou de partilha do 
património, bem como outras variações patrimoniais negativas que decorram de 
operações sobre ações, quotas e outros instrumentos de capital próprio da 
entidade emitente ou da sua reclassificação [ n.º 1, c) ] 

ADITADO N.º 2

 Não obstante o disposto na alínea c) do número anterior, concorrem, ainda, para a 
determinação do lucro tributável, nas mesmas condições referidas para os gastos e 
perdas, as variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado líquido do 
período de tributação relativas à distribuição de rendimentos de instrumentos de 
fundos próprios adicionais de nível 1 ou de fundos próprios de nível 2 que cumpram 
os requisitos previstos no Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de junho de 2013, desde que não atribuam ao respetivo titular o 
direito a receber dividendos nem direito de voto em assembleia geral de acionistas e 
não sejam convertíveis em partes sociais.  

 Beneficia instituições de crédito e empresas de investimento.
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IRCIRC Art.º 24.º



Reinvestimento dos valores de realização Reinvestimento dos valores de realização 

ADITADO N.º 10

 Não são suscetíveis de beneficiar deste regime as propriedades de 

investimento, ainda que reconhecidas na contabilidade como ativo fixo 

tangível.

 Impacto direto nas microentidades, nas quais as propriedades de 

investimento (terrenos e edifícios) são reconhecidos como ativos fixos 

tangíveis.
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IRCIRC Art.º 48.º

MaisMais--valias e menosvalias e menos--valias realizadas com a transmissão                              valias realizadas com a transmissão                              
de instrumentos de capital próprio de instrumentos de capital próprio –– Regime de Regime de participationparticipation exemptionexemption

ADITADO N.º 6

 As perdas por imparidade e outras correções de valor de partes sociais ou de 
outros instrumentos de capital próprio, que tenham concorrido para a formação 
do lucro tributável, ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do artigo 28.º-A, 
consideram-se componentes positivas do lucro tributável no período de 
tributação em que ocorra a respetiva transmissão onerosa, sempre que seja 
aplicado o disposto nos n.os 1 a 3 do presente artigo.

 Na venda, não tributa as mais-valias, desde que se cumpram os requisitos, mas 
tributa as perdas por imparidade e outras correções de valor para risco específico 
de crédito, em títulos e em outras aplicações, contabilizadas de acordo com as 
normas contabilísticas aplicáveis (aceites em entidades sujeitas à supervisão do 
Banco de Portugal e sucursais em Portugal de instituições de crédito e outras 
instituições financeiras com sede noutro EM da UE ou do EEE).
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Dedução de prejuízos fiscaisDedução de prejuízos fiscais

REVOGADO … devem ser deduzidos em 1.º lugar os prejuízos fiscais apurados há 

mais tempo. [ n.º 15 ]

 Para permitir que sejam deduzidos em primeiro lugar os prejuízos dos exercícios 
cujo prazo de dedução se esgota primeiro, evitando que os mais recentes 
caduquem (obtidos em 2017 e períodos seguintes).

 Também revogado
o n.º 6 do artigo 71.º
para se conseguir 
o mesmo efeito
no RETGS
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IRCIRC Art.º 52.º

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (…) 2026

2015 2016 2017 2018 2019 (…) 2026 2027

2016 2017 2018 2019 (…) 2026 2027 2028

2018 2019 (…) 2026 2027 2028 2029

2018 2019 2020 2021 2022
2017

(***)

PERÍODOS em que PODEM SER DEDUZIDOSPERÍODO em que 
os prejuízos 

foram GERADOS (*) (**)

Empresas não abrangidas pelo DL n.º 372/2007  | Não PME

Regime simplificado Regime simplificado -- Determinação da matéria coletável Determinação da matéria coletável 

 Coeficiente de 0,04 deixa de se aplicar a atividades de restauração e bebidas 

e atividades hoteleiras e similares que se desenvolvam no âmbito da 

atividade de exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento [ n.º 1, a) ] 

NOVO COEFICIENTE

 0,35 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento 

local na modalidade de moradia ou apartamento. [ n.º 1, g) ]
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IRCIRC Art.º 86.º-B



Taxas de tributação autónomaTaxas de tributação autónoma

 N.º 7

 Valores que por qualquer motivo são acrescidos no Q07 também ficam sujeitos 

à tributação autónoma [ como já acontecia com encargos com viaturas ]
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IRCIRC Art.º 88.º

2016 OE 2017

São tributados autonomamente à taxa 
de 10% os encargos dedutíveis
relativos a despesas de representação, 
considerando-se como tal, 
nomeadamente, as despesas 
suportadas com receções, refeições, 
viagens, passeios e espetáculos 
oferecidos no País ou no estrangeiro a 
clientes ou fornecedores ou ainda a 
quaisquer outras pessoas ou entidades.

São tributados autonomamente à taxa 
de 10% os encargos efetuados ou 
suportados relativos a despesas
de representação, considerando-se 
como tal, nomeadamente, as despesas 
suportadas com receções, refeições, 
viagens, passeios e espetáculos 
oferecidos no País ou no estrangeiro a 
clientes ou fornecedores ou ainda a 
quaisquer outras pessoas ou entidades.

Taxas de tributação autónomaTaxas de tributação autónoma

 N.º 9
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IRCIRC Art.º 88.º

2016 OE 2017

São ainda tributados autonomamente, à taxa 
de 5%, os encargos dedutíveis relativos a 
ajudas de custo e à compensação pela 
deslocação em viatura própria do trabalhador, 
ao serviço da entidade patronal, não faturados 
a clientes, escriturados a qualquer título, 
exceto na parte em que haja lugar a tributação 
em sede de IRS na esfera do respetivo 
beneficiário, bem como os encargos não 
dedutíveis nos termos da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 45.º suportados pelos sujeitos passivos 
que apresentem prejuízo fiscal no período de 
tributação a que os mesmos respeitam.

São ainda tributados 
autonomamente, à taxa de 5%, 
os encargos efetuados ou 
suportados relativos a ajudas de 
custo e à compensação pela 
deslocação em viatura própria 
do trabalhador, ao serviço da 
entidade patronal, não 
faturados a clientes, 
escriturados a qualquer título, 
exceto na parte em que haja 
lugar a tributação em sede de 
IRS na esfera do respetivo 
beneficiário.



Taxas de tributação autónomaTaxas de tributação autónoma

 N.º 8

 “… despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer 

título, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do território português 

e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável…”

 Alterada redação para: “… e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais 

favorável a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária…”

 Esquecido o n.º 5?

E INCLUÍDO

“… ou cujo pagamento seja efetuado em contas abertas em instituições 

financeiras aí residentes ou domiciliadas…”
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IRCIRC Art.º 88.º

Pagamento especial por conta Pagamento especial por conta 

 Limite mínimo BAIXA para 850 € menos pagamentos por conta efetuados em N-

1 (era 1.000 €) [ n.º 2 ] 

 Esclarece-se que o volume de negócios corresponde ao valor das vendas e dos 

serviços prestados geradores de rendimentos sujeitos e não isentos.

[ n.º 4 ] 

 Nas situações de dispensa de efetuar o pagamento especial por conta, aos 

sujeitos passivos totalmente isentos de IRC acrescentam-se os sujeitos passivos 

que apenas aufiram rendimentos não sujeitos ou isentos. [ n.º 11, a) ] 

 Mesmo que no cadastro conste regime geral de tributação
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IRCIRC Art.º 106.º



Pagamento especial por conta Pagamento especial por conta 

 O limite mínimo de pagamento especial por conta de IRC é 

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 económica a publicar em 

portaria.

 Aguardemos para ver no que vai dar…

Não é primeira vez que é prometido um regime de tributação nestes moldes…
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IRCIRC Art.º 106.º
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Obrigações contabilísticas das empresas Obrigações contabilísticas das empresas 

 N.º 8

 Obrigatoriedade de gerar ficheiro SAFT da contabilidade por
sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas e demais 
entidades que exerçam, a título principal, uma atividade comercial, industrial ou agrícola, com sede 
ou direção efetiva em território português, bem como entidades que, embora não tendo sede nem 
direção efetiva naquele território, aí possuam estabelecimento estável (todas obrigadas a dispor de 
contabilidade organizada)

 Artigo 117.º do CIRS: Aos titulares de rendimentos da categoria B obrigados a dispor 
de contabilidade organizada, nos termos da lei comercial e fiscal, é aplicável o disposto 
no artigo 123.º do Código do IRC.  [ Não abrangidos pelo regime simplificado de tributação. ]

Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 68

IRCIRC Art.º 132.º

2016 OE 2017
As entidades referidas no n.º 1 que organizem a 
sua contabilidade com recurso a meios 
informáticos devem dispor de capacidade de 
exportação de ficheiros nos termos e formatos 
a definir por portaria do Ministro das Finanças.

As entidades referidas no n.º 1 devem 
dispor de capacidade de exportação de 
ficheiros nos termos e formatos a definir 
por portaria do Ministro das Finanças.



Inexistência de contabilidade ou de livros fiscalmente relevantes Inexistência de contabilidade ou de livros fiscalmente relevantes 

 N.º 1
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RGITRGIT Art.º 120.º

2016 OE 2017

A inexistência de livros de 

contabilidade ou de escrituração e do 

modelo de exportação de ficheiros, 

obrigatórios por força da lei, bem como 

de livros, registos e documentos com 

eles relacionados, qualquer que seja a 

respetiva natureza é punível com coima 

entre (euro) 225 e (euro) 22 500.

A inexistência de contabilidade 

organizada ou de livros de escrituração        

[ ??? ] e do modelo de exportação de 

ficheiros, obrigatórios por força da lei, 

bem como de registos e documentos 

com eles relacionados, qualquer que 

seja a respetiva natureza, é punível com 

coima entre € 225 e € 22 500.

Determinação do lucro tributável do grupo Determinação do lucro tributável do grupo 

 25% do resultados internos que tenham sido eliminados ao abrigo do 
anterior regime de tributação pelo lucro consolidado

 Ainda pendentes de incorporação no lucro tributável no termo do 
período de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2016, 
nos termos do anterior regime transitório

 Deve ser incluído no lucro tributável do grupo, determinado nos 
termos do artigo 70.º do Código do IRC, relativo ao primeiro período 
de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2017

 Continuando a aplicar-se o regime transitório da Lei n.º 30-G/2000 
relativamente ao montante remanescente daqueles resultados

 Em julho, deve ser feito pagamento por conta autónomo de 21%

 OE 2016 teve norma igual
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IRCIRC Art.º 70.º

N
or

m
a 

tr
an

si
tó

ri
a



Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 71

BenefíciosBenefícios
fiscaisfiscais
( Capítulo XIII, artigos 224.º a 227.º)( Capítulo XIII, artigos 224.º a 227.º)
( Capítulo XVI, artigos 243.º e 244.º)( Capítulo XVI, artigos 243.º e 244.º)

3

Extinção dos benefícios fiscais Extinção dos benefícios fiscais -- Dependentes de reconhecimento Dependentes de reconhecimento 

 N.º 7

 Alterações relativas aos momentos em que se consideram verificados os 
factos que cessam a concessão destes benefícios fiscais.
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EBFEBF Art.º 14.º

2016 OE 2017

O disposto nos números 
anteriores aplica-se 
sempre que as situações 
previstas nas alíneas a) e 
b) do n.º 5 ocorram, 
relativamente aos 
impostos periódicos, no 
final do ano ou período 
de tributação em que se 
verificou o facto 
tributário e, nos impostos 
de obrigação única, na 
data em que o facto 
tributário ocorreu.

O disposto nos números anteriores aplica-se sempre que as 
situações previstas no n.º 5 ocorram:
a) Relativamente aos impostos sobre o rendimento, no 
final do ano ou período de tributação em que se verificou o 
facto tributário e se mantenham no termo do prazo para o 
exercício do direito de audição no âmbito do procedimento 
de liquidação do imposto a que o benefício respeita;
b) Relativamente aos impostos periódicos sobre o 
património, no momento em que se verificou o facto
tributário e se mantenham no termo do prazo para o 
pagamento voluntário do imposto ou da primeira 
prestação, quando aplicável; 
c) Nos impostos de obrigação única, na data em que o 
facto tributário ocorreu.



Regime público de capitalizaçãoRegime público de capitalização

 N.º 1

 E quem tem 35 anos?
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EBFEBF Art.º 17.º

2016 OE 2017

São dedutíveis à coleta de IRS, nos 
termos e condições previstos no 
artigo 78.º do respetivo Código, 
20% dos valores aplicados, por 
sujeito passivo não casado, ou por 
cada um dos cônjuges não 
separados judicialmente de 
pessoas e bens, em contas 
individuais geridas em regime 
público de capitalização, tendo 
como limite máximo (euro) 350 
por sujeito passivo.

São dedutíveis à coleta de IRS, nos termos e
condições previstos no artigo 78.º do 
respetivo Código, 20% dos valores aplicados, 
por sujeito passivo não casado, ou por cada 
um dos cônjuges não separados judicialmente 
de pessoas e bens, em contas individuais 
geridas em regime público de capitalização, 
tendo como limite máximo:
a) € 400 por sujeito passivo com idade 
inferior a 35 anos;
b) € 350 por sujeito passivo com idade 
superior a 35 anos.

Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social

 N.º 1 - Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou 
civis sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas, e demais 
pessoas coletivas de direito público ou privado com sede ou direção efetiva 
em território português, pode ser deduzida uma importância…
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EBFEBF Art.º 41.º-A

2016 OE 2017

… calculada mediante a aplicação da 
taxa de 5% ao montante das entradas 
realizadas, por entregas em dinheiro, 
pelos sócios, no âmbito da constituição 
de sociedade ou do aumento do capital 
social, desde que:

… calculada mediante a aplicação, 
limitada a cada exercício, da taxa de 7%
ao montante das entradas realizadas 
até € 2 000 000, por entregas em 
dinheiro ou através da conversão de
suprimentos ou de empréstimos de 
sócios, no âmbito da constituição de 
sociedade ou do aumento do capital
social, desde que:



Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social
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EBFEBF Art.º 41.º-A

2016 OE 2017

a) A sociedade beneficiária seja qualificada 
como micro, pequena ou média empresa, de 
acordo com os critérios previstos no anexo ao 
Decreto-Lei n.º 372/2007…

REVOGADA  Agora podem beneficiar 
todas as sociedades residentes em 
território nacional

b) Os sócios que participem na constituição da 
sociedade ou no aumento do capital social 
sejam exclusivamente pessoas singulares, 
sociedades de capital de risco ou investidores 
de capital de risco

REVOGADA  Agora também para 
entradas realizadas por sócios pessoas 
coletivas

c) O seu lucro tributável não seja 
determinado por métodos indiretos.

c) O seu lucro tributável não seja determinado 
por métodos indiretos.

-------------------------------

d) A sociedade beneficiaria não reduza o 
seu capital social com restituição aos 
sócios, quer no período de tributação em 
que sejam realizadas as entradas relevantes 
para efeitos da remuneração convencional 
do capital social, quer nos cinco períodos 
de tributação seguintes.

Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social
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EBFEBF Art.º 41.º-A

 Se sociedade beneficiaria REDUZIR o seu capital social com restituição aos 

sócios nas condições previstas

 … implica a consideração, como rendimento do período de tributação em 

que ocorra a redução do capital com restituição aos sócios, do somatório 

das importâncias deduzidas a título de remuneração convencional do 

capital social, majorado em 15%. [ n.º 4 ]

 Quando a sociedade beneficia da dedução da remuneração convencional do 

capital social, o limite à dedutibilidade de gastos de financiamento previsto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC baixa de 30% para 25% do resultado 

antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e 

impostos. [ n.º 5 ]  (O maior entre este limite e 1.000.000 €)



Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social

 N.º 2 - A dedução a que se refere o número anterior
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EBFEBF Art.º 41.º-A

2016 OE 2017

a) Aplica-se exclusivamente às 
entradas, no âmbito da 
constituição de sociedades ou 
do aumento do capital social da 
sociedade beneficiária

a) Aplica-se exclusivamente às entradas 
realizadas em dinheiro, no âmbito da 
constituição de sociedades ou do aumento do 
capital social da sociedade beneficiária, e às 
entradas em espécie realizadas no âmbito de 
aumento do capital social que correspondam à 
conversão de suprimentos ou de empréstimos 
de sócios que tenham sido efetivamente 
prestadosà sociedade beneficiária em dinheiro

b) É efetuada no apuramento do 
lucro tributável relativo ao 
período de tributação em que 
ocorram as mencionadas 
entradas e nos três períodos de 
tributação seguintes

b) É efetuada no apuramento do lucro 
tributável relativo ao período de tributação em 
que sejam realizadas as entradas mencionadas 
na alínea anterior e nos cinco períodos de 
tributação seguintes

Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social

 N.º 2 - A dedução a que se refere o número anterior
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EBFEBF Art.º 41.º-A

2016 OE 2017

-------------------------------

c) Apenas considera as entradas em espécie 
correspondentes à conversão de suprimentos 
ou de empréstimos de sócios realizadas a 
partir de 1 de janeiro de 2017 ou a partir do 
primeiro dia do período de tributação que se 
inicie após essa data quando este não coincida 
com o ano civil.

N.º 3 REVOGADO

 O benefício fiscal DEIXA DE ESTAR sujeito às regras europeias aplicáveis em 
matéria de auxílios de minimis.



Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social

 O regime previsto no presente artigo não se aplica quando, 

 no mesmo período de tributação 

 ou num dos cinco períodos de tributação anteriores, 

 o mesmo seja ou haja sido aplicado a sociedades que detenham direta 

ou indiretamente uma participação no capital social da empresa 

beneficiária, 

 ou sejam participadas, direta ou indiretamente, pela mesma sociedade, 

 na parte referente ao montante das entradas realizadas no capital social 

daquelas sociedades que haja beneficiado do presente regime. [ n.º 6 ]
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EBFEBF Art.º 41.º-A

Remuneração convencional do capital socialRemuneração convencional do capital social

 Para efeitos da dedução prevista, às entradas e aumentos de capital 

realizados até 31/12/2016 continua a aplicar-se, relativamente às 

importâncias aplicadas até essa mesma data, o disposto na redação 

anteriormente em vigor.

 5%

 No período de tributação em que ocorram as entradas e nos três 

períodos de tributação seguintes
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EBFEBF Art.º 41.º-A
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Outros benefícios com caráter ambiental atribuídos a imóveis Outros benefícios com caráter ambiental atribuídos a imóveis 

 N.º 1
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EBFEBF Art.º 44.º-B

2016 OE 2017

Os municípios, mediante deliberação 
da assembleia municipal, podem fixar 
uma redução até 15% da taxa do 
imposto municipal sobre imóveis a 
vigorar no ano a que respeita o 
imposto, a aplicar aos prédios urbanos 
com eficiência energética.

Os municípios, mediante deliberação da 
assembleia municipal, podem fixar uma 
redução até 25% da taxa do imposto 
municipal sobre imóveis a vigorar
no ano a que respeita o imposto, a 
aplicar aos prédios urbanos com 
eficiência energética.

Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou 
adquiridos a título oneroso, destinados a habitaçãoadquiridos a título oneroso, destinados a habitação

 N.º 6

 Isenção de IMI passa a ser automática nos casos de aquisição onerosa.

Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 82

EBFEBF Art.º 46.º

2016 OE 2017

Nos casos previstos neste artigo, a 
isenção é reconhecida pelo chefe de 
finanças da área da situação do prédio, 
em requerimento devidamente 
documentado.

Nos casos previstos no presente artigo, 
a isenção é:
a) Automática, nas situações de 
aquisição onerosa a que se refere o n.º 
1, com base nos elementos de que a
Autoridade Tributária e Aduaneira 
disponha;
b) Reconhecida, nos demais casos, pelo 
chefe do serviço de finanças da área da 
situação do prédio, em requerimento 
devidamente documentado.



Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou Prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou 
adquiridos a título oneroso, destinados a habitaçãoadquiridos a título oneroso, destinados a habitação

 N.º 7

 Adequação à nova realidade de reconhecimento automático.
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EBFEBF Art.º 46.º

2016 OE 2017

Se o pedido for apresentado para além 
do prazo, ou se a afetação a residência 
própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar 
ocorrer após o decurso do prazo, a 
isenção inicia-se a partir do ano da 
comunicação, cessando, todavia, no 
ano em que findaria se a afetação se 
tivesse verificado nos seis meses 
imediatos ao da conclusão da 
construção, ampliação, melhoramentos 
ou aquisição a título oneroso.

Se a afetação a habitação própria e 
permanente do sujeito passivo ou do 
seu agregado familiar ocorrer após o 
decurso do prazo previsto no n.º 1 e, 
nas situações dependentes de 
reconhecimento, se o pedido for 
apresentado fora do prazo, a isenção 
inicia-se no ano da afetação ou do 
pedido, respetivamente, cessando, 
todavia, no ano em que findaria se os 
prazos tivessem sido cumpridos.

Suspensão da liquidaçãoSuspensão da liquidação

NOVO

 Nas situações de aquisição onerosa de prédios destinados a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, a 

liquidação fica suspensa até ao limite do prazo para afetação constante do 

n.º 1 do artigo 46.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, quando o valor 

patrimonial tributário for inferior ao limite estabelecido nesse artigo. [ n.º 3 ] 

 ... prazo de seis meses após a aquisição ou a conclusão da construção, da 

ampliação ou dos melhoramentos.

 Imóveis com VPT até 125.000 €.

Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 84

CIMICIMI Art.º 118.º



Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de 
mercadorias mercadorias 

 O benefício fiscal previsto no presente artigo não é aplicável, nos períodos de 

tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017, aos gastos 

suportados com a aquisição de combustíveis que tenham beneficiado do 

regime de reembolso parcial para gasóleo profissional. [ n.º 7 ]
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EBFEBF Art.º 70.º

Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas                                   Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas                                   
em territórios do interior em territórios do interior 

 Às empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade 

económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de 

serviços em territórios do interior, que sejam qualificados como micro, 

pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei 

n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 

16 de junho

 é aplicável a taxa de IRC de 12,5% 

 aos primeiros € 15 000 de matéria coletável. [ n.º 1 ]

 Benefício fiscal até 675 € [ 15.000 € x 4,5% ]
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EBFEBF NOVO! Art.º 41.º-B



Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas                                   Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas                                   
em territórios do interior em territórios do interior 

 Condições para usufruir

 Exercer a atividade e ter direção efetiva nas áreas beneficiárias

 Não ter salários em atraso

 A empresa não resultar de cisão efetuada nos dois anos anteriores à 

usufruição dos benefícios

 A determinação do lucro tributável ser efetuada com recurso a métodos 

diretos de avaliação ou no âmbito do regime simplificado de 

determinação da matéria coletável. [ n.º 2 ]
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EBFEBF NOVO! Art.º 41.º-B

Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas                                   Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas                                   
em territórios do interior em territórios do interior 

 O benefício fiscal previsto no presente artigo não é cumulativo com outros 

benefícios de idêntica natureza, não prejudicando a opção por outro mais 

favorável. [ n.º 3 ]

 A delimitação das áreas territoriais beneficiárias é estabelecida por portaria 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das 

autarquias locais e do planeamento e das infraestruturas, e obedece a 

critérios como a emigração e envelhecimento, a atividade económica e o 

emprego, o empreendedorismo e a infraestruturação do território. [ n.º 4 ]

 O benefício fiscal previsto no presente artigo está sujeito às regras europeias 

aplicáveis em matéria de auxílios de minimis, não podendo o montante do 

benefício exceder o limiar de minimis. [ n.º 52 ]
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EBFEBF NOVO! Art.º 41.º-B



Programa Semente Programa Semente 

 Os sujeitos passivos de IRS que efetuem investimentos elegíveis no âmbito 

do Programa Semente 

 Fora do âmbito de atividades geradoras de rendimentos empresariais e 

profissionais 

 Podem deduzir à coleta do IRS, até ao limite de 40% desta 

 Um montante correspondente a 25% do montante dos investimentos 

elegíveis efetuados em cada ano. [ n.º 1 ]

 O montante anual dos investimentos elegíveis, por sujeito passivo, não 

pode ser superior a 100.000 €. [ n.º 2 ]
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EBFEBF NOVO! Art.º 43.º-A

Programa Semente Programa Semente 

 A importância que não possa ser deduzida nos termos dos números 

anteriores por exceder o limite referido no n.º 1 pode sê-lo, nas mesmas 

condições, nos dois períodos de tributação subsequentes. [ n.º 3 ]

 Consideram-se como investimentos elegíveis no âmbito do Programa 

Semente as entradas em dinheiro efetivamente pagas em razão da 

subscrição de participações sociais, desde que: [ n.º 4 ]

 A sociedade participada seja uma micro ou pequena empresa que não 

tenha sido formalmente constituída há mais de cinco anos 

 Sejam de montante superior a 10.000 €, por sociedade

 A participação social detida pelo subscritor, após a subscrição e durante 

os três anos subsequentes, não corresponda a mais de 30% do capital ou 

dos direitos de voto da sociedade
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EBFEBF NOVO! Art.º 43.º-A



Programa Semente Programa Semente 

 Consideram-se como investimentos elegíveis no âmbito do Programa 

Semente as entradas em dinheiro efetivamente pagas em razão da subscrição 

de participações sociais, desde que: [ n.º 4 ]

 A participação social subscrita seja mantida durante, pelo menos, 48 

meses;

 A percentagem do capital e dos direitos de voto detida por sociedades e 

outras pessoas coletivas, quer na data da subscrição quer nos três anos 

anteriores, seja inferior a 50%

 As entradas sejam efetivamente utilizadas, até ao fim do terceiro período 

de tributação posterior ao da subscrição, em despesas de investigação ou 

desenvolvimento na aquisição de ativos intangíveis ou na aquisição de 

ativos fixos tangíveis, com exceção de terrenos, edifícios, viaturas ligeiras 

de passageiros ou mistas, mobiliário e equipamentos sociais
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EBFEBF NOVO! Art.º 43.º-A

Programa Semente Programa Semente 

 São elegíveis os investimentos realizados em empresas que 

cumulativamente reúnam os seguintes requisitos: [ n.º 5 ]

 Sejam qualificadas como micro ou pequena empresa, de acordo com os 

critérios previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 

novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho

 Não tenham mais do que 20 trabalhadores e não detenham bens e 

direitos sobre bens imóveis cujo valor global exceda 200.000 €

 Não estejam cotadas em mercado regulamentado ou não regulamentado 

de bolsa de valores

 Tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada

 Sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras
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EBFEBF NOVO! Art.º 43.º-A



Programa Semente Programa Semente 

 As mais-valias que resultem da alienação onerosa das participações sociais 
correspondentes a investimentos elegíveis que tenham beneficiado da 
dedução prevista no n.º 1, desde que detidas durante, pelo menos, 48 meses, 
não são consideradas no saldo a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º do Código 
do IRS caso o sujeito passivo reinvista, no ano da realização ou no ano 
subsequente, a totalidade dos respetivos valores de realização em 
investimentos elegíveis nos termos do n.º 4. [ n.º 6 ]

 No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, 
o disposto no número anterior aplica-se à parte da mais-valia realizada 
proporcionalmente correspondente ao valor reinvestido. [ n.º 7 ]

 Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 7, os sujeitos passivos devem mencionar a 
intenção de efetuar o reinvestimento na declaração do ano de realização, 
indicando na mesma e na declaração do ano seguinte, os investimentos 
efetuados. [ n.º 8 ]
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EBFEBF NOVO! Art.º 43.º-A

Programa Semente Programa Semente 

 No caso de incumprimento do disposto na alínea f) do n.º 4 é adicionado ao 

IRC da sociedade participada relativo 3.º período de tributação posterior ao da 

subscrição uma importância correspondente a 30% do montante das entradas 

que não tenham sido utilizadas para os fins previstos naquela alínea. [ n.º 9 ]

 O benefício fiscal previsto no n.º 1 está sujeito às regras europeias aplicáveis 

em matéria de auxílios de minimis, não podendo o montante dos 

investimentos elegíveis exceder o limiar de minimis. [ n.º 10 ]

 Não são aplicáveis ao benefício fiscal previsto no presente artigo os limites 

previstos no n.º 7 do artigo 78.º do Código do IRS. [ n.º 11 ]
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Despesas com certificação biológica de explorações Despesas com certificação biológica de explorações 

 É considerado gasto do período de tributação para efeitos de determinação do 

lucro tributável, 

 o valor correspondente a 140% das despesas de certificação biológica de 

explorações com produção em modo biológico,

 incorridas por sujeitos passivos de IRC e IRS, com contabilidade organizada.
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EBFEBF NOVO! Art.º 59.º-E

 Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais 

que caducariam a 1 de janeiro de 2017, constantes dos artigos

 19.º Criação de emprego

 20.º Conta poupança-reformados

 26.º Planos de poupança em ações

 28.º Empréstimos externos e rendas de locação de 

equipamentos importados

 29.º Serviços financeiros de entidades públicas

 30.º Swaps e empréstimos de instituições financeiras não 

residentes

 31.º Depósitos de instituições de crédito não residentes

 47.º Prédios integrados em empreendimentos a que tenha sido 

atribuída a utilidade turística
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 Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais 

que caducariam a 1 de janeiro de 2017, constantes dos artigos

 50.º Parques de estacionamento subterrâneos

 51.º Empresas armadoras da marinha mercante nacional

 52.º Comissões vitivinícolas regionais

 53.º Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de 

fluxos específicos de resíduos

 54.º Coletividades desportivas, de cultura e recreio

 63.º Deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das 

pessoas singulares

 64.º Imposto sobre o valor acrescentado - Transmissões de bens 

e prestações de serviços a título gratuito
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 O Governo apresenta à Assembleia da República, até ao final da 

presente sessão legislativa, um relatório que contenha uma avaliação 

qualitativa e quantitativa destes benefícios fiscais, para efeitos de 

ponderação da respetiva cessação, alteração ou prorrogação, para além 

do período referido no número anterior.
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Cooperativas Cooperativas 

 As cooperativas de habitação e construção estão isentas de imposto do selo 
previsto na verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo. [ n.º 14 ]

REVOGADO (VPT igual ou superior a € 1 000 000. Tinha sido aditado no OE 2016)

Art.º 66.º-A



RFAIRFAI -- Benefícios fiscais Benefícios fiscais 

 Dedução à coleta do IRC de 25% das aplicações relevantes, relativamente ao 

investimento realizado até ao montante de € 10 000 000 (era € 5 000 000)

 10% das aplicações relevantes, relativamente à parte do investimento 

realizado que exceda o montante de € 10 000 000. [ n.º 1, a), 1, i) e ii) ] 

 Investimentos realizados no período de tributação que se iniciou em 

ou após 1 de janeiro de 2016, podem ser considerados em 2017 

(período de tributação subsequente), desde que não tenham sido 

anteriormente integrados.
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SIFIDESIFIDE -- Aplicações relevantesAplicações relevantes

ADITADO

 As despesas que digam respeito a atividades de investigação e 
desenvolvimento associadas a projetos de conceção ecológica de produtos 
são consideradas em 110%. [ n.º 6 ]

 As entidades interessadas devem submeter previamente o projeto de 
conceção ecológica do produto à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, 

I. P.), para efeitos de demonstração do benefício ambiental associado, 
devendo o pedido ser instruído com declaração ambiental de produto, 

patente ou rótulo ecológico, se existirem. [ n.º 7 ]

 No caso em que o projeto seja validado pela APA, I. P., mediante declaração de 
benefício ambiental, este é submetido à auditoria tecnológica determinada 

pela comissão certificadora referida no n.º 1 do artigo 40.º [ n.º 8 ]
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Código Fiscal do InvestimentoCódigo Fiscal do Investimento Art.º 37.º



Lei n.º 82Lei n.º 82--D/2014D/2014

 N.º 1
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Reforma da tributação ambientalReforma da tributação ambiental Art.º 25.º

2016 OE 2017

Incentivo fiscal ao abate de veículos 
em fim de vida
É criado um regime excecional de incentivo 
fiscal à destruição de automóveis ligeiros em 
fim de vida, traduzido na redução do ISV até 
à sua concorrência, quando aplicável, ou na 
atribuição de um subsídio, no montante de: 
a) € 2250, devido pela introdução no 
consumo de um veículo elétrico novo sem 
matrícula; 
b) Redução de ISV até € 1125, devido pela 
introdução no consumo de um veículo 
híbrido plug-in novo sem matrícula
c) (euro) 1000, devido pela introdução no 
consumo de um veículo quadriciclo pesado 
elétrico novo sem matrícula.

Incentivo pela introdução no consumo
de um veículo de baixas emissões

A introdução no consumo de um veículo 
híbrido plug-in novo sem matrícula 
confere o direito à redução do ISV até €
562,5, nos termos do presente artigo.

 Ver alterações aos procedimentos 
previstos nos números 3 e 5 e revogação 
dos números 4, 6 e 8.
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IVAIVA

( Capítulo XI, artigos 200.º a 207.º)( Capítulo XI, artigos 200.º a 207.º)

4



Isenções nas operações internasIsenções nas operações internas

 N.º 3

 Tem a ver com venda de bens, por quem as fabrica e não com as próteses aplicadas aos pacientes, cuja faturação já era isenta de IVA. (O seu 
fornecimento e aplicação consideram-se incluídos na prestação de serviços.)
 Art.º 24.º, n.º 5/6 – Regularização de IVA para AFT dentro dos períodos (5/20 anos)
 Art.º 3.º, n.º 3 – Transmissão de bens na afetação a setor isento (se deduziu IVA)
 Se fica apenas a desenvolver atividade isenta: Declaração de alterações até 15/01
 Art.º 29.º, n.º 4 – Continua a entregar DP IVA até ao final de 2017
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IVAIVA Art.º 2.º

2016 OE 2017

As prestações de serviços efetuadas no 
exercício da sua atividade por 
protésicos dentários

As prestações de serviços efetuadas no 
exercício da sua atividade por protésicos 
dentários bem como as transmissões de 
próteses dentárias efetuadas por 
dentistas e protésicos dentários

O SEAF transformou numa norma sobre 
prestação se serviços o que o legislador 
escreveu sobre transmissões de bens!!!

Ver Ofício-circulado IVA                                                       
n.º 30188/2017 - 31/01

Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivoPagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo

NOVO REGIME OPTATIVO PARA PAGAR IVA DAS IMPORTAÇÕES

AUTOLIQUIDAÇÃO
 Os sujeitos passivos podem optar pelo pagamento do imposto devido pelas 

importações de bens na sua declaração periódica de IVA, desde que:

 Se encontrem abrangidos pelo regime de periodicidade mensal

 Tenham a situação fiscal regularizada

 Pratiquem exclusivamente operações sujeitas e não isentas ou isentas 

com direito à dedução, sem prejuízo da realização de operações 

imobiliárias ou financeiras que tenham caráter meramente acessório

 Não beneficiem, à data em que a opção produza efeitos, de diferimento 

do pagamento do IVA relativo a anteriores importações [ n.º 8 ]
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IVAIVA Art.º 27.º



Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivoPagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo

 A forma e prazo de exercício da opção prevista no número anterior são 

reguladas por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças [ n.º 9 ] 

 Media com impacto na diminuição das NFM das empresas importadoras. 

IVA deixa de ser pago no momento do desalfandegamento

 Aguarda-se a publicação da portaria

 Aplicável a partir do dia 1 de setembro de 2017 às importações de 

bens constantes do anexo C do Código do IVA, com exceção dos óleos 

minerais.  »»» Bens não sujeitos a impostos especiais de consumo

 Entra em vigor a 1 de março de 2018 para as restantes importações
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Pagamento do imposto apurado pela administraçãoPagamento do imposto apurado pela administração

 Sem prejuízo do disposto no n.º 8 do artigo anterior, o pagamento do 

imposto devido pelas importações de bens é efetuado junto dos serviços 

aduaneiros competentes, de acordo com as regras previstas na 

regulamentação comunitária aplicável aos direitos de importação, salvo nas 

situações em que, mediante a prestação de garantia, seja concedido o 

diferimento do pagamento, caso em que este é efetuado…: [ n.º 9 ] 

 Mantém-se para os SP que podendo optar pela autoliquidação não o façam e 

para os SP que fazem importações mas não cumprem requisitos para 

poderem optar pela autoliquidação
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Bens e serviços sujeitos a taxa reduzidaBens e serviços sujeitos a taxa reduzida

 Verba 1.3.3

 Verba 2.5 e)

Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 107

IVAIVA Lista I

2016 OE 2017

Moluscos, com exceção das ostras, 
ainda que secos ou congelados.

Moluscos, ainda que secos ou 
congelados.

2016 OE 2017

Tiras de glicémia, de glicosúria e 
acetonúria, agulhas, seringas e canetas 
para administração de insulina 
utilizadas na prevenção e tratamento 
da Diabetes mellitus.

Medidores e tiras de glicemia, de 
glicosúria e acetonúria, outros 
dispositivos para medição análogos,
agulhas, seringas e canetas para 
administração de insulina, utilizados na 
prevenção e tratamento da Diabetes 
mellitus.

Bens e serviços sujeitos a taxa intermédiaBens e serviços sujeitos a taxa intermédia

 Verba 1.2.1

 Verba 1.12

ADITADA

 Flocos prensados simples de cereais e leguminosas sem adições de 

açúcar.
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IVAIVA Lista II

2016 OE 2017

Conservas de moluscos, com exceção 
das ostras.

Conservas de moluscos.



Utensílios e quaisquer aparelhos ou objetos especificamente Utensílios e quaisquer aparelhos ou objetos especificamente 
concebidos para utilização por pessoas com deficiência concebidos para utilização por pessoas com deficiência 

 O Governo, no sentido de contribuir para uma maior integração social e 

diminuição das desigualdades existentes, compromete-se, durante os 

primeiros 120 dias do ano de 2017, a proceder ao alargamento do âmbito de 

aplicação da verba 2.9 da Lista I anexa ao Código do IVA, mediante revisão 

da lista aprovada por despacho conjunto dos Ministros das Finanças, da 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde para a qual esta remete, 

comprometendo-se a incluir todos os produtos, aparelhos e objetos de 

apoio que constem da lista homologada pelo Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I. P., aprovada nos termos da Norma ISO 9999:2007, cuja 

utilização seja exclusiva de pessoas com deficiência, sem prejuízo da 

inclusão de mais produtos para além desses.
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Prestações de serviços de alimentação e bebidas Prestações de serviços de alimentação e bebidas 

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

 Fica o Governo autorizado a introduzir alterações à verba 3.1 da Lista II do 

Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, 

de forma a ampliar a sua aplicação a outras prestações de serviços de 

bebidas, alargando-a a bebidas que se encontram excluídas.

 Nas alterações a introduzir devem ser tidas em conta as conclusões do grupo 

de trabalho interministerial criado pelo Despacho n.º 8591-C/2016, de 1 de 

julho.

 Como sabemos: “… com exclusão das bebidas alcoólicas, refrigerantes, 

sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou 

outras substâncias”.
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Imposto                      Imposto                      
do Selodo Selo
( Capítulo XI, artigos 208.º a 210.º)( Capítulo XI, artigos 208.º a 210.º)
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Outras isenções Outras isenções 

 N.º 1, f)
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Imposto do seloImposto do selo Art.º 7.º

2016 OE 2017

As garantias prestadas ao Estado no 
âmbito da gestão da respetiva dívida 
pública direta com a exclusiva 
finalidade de cobrir a sua exposição a 
risco de crédito.

As garantias prestadas ao Estado no 
âmbito da gestão da respetiva dívida 
pública direta, e ao Instituto de Gestão 
de Fundos de Capitalização da 
Segurança Social, I. P., em nome próprio 
ou em representação dos fundos sob 
sua gestão, com a exclusiva finalidade 
de cobrir a sua exposição a risco de 
crédito



TGISTGIS

 Verbas 11.3 e 11.4
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Imposto do seloImposto do selo TGIS

2016 OE 2017

Jogos sociais do Estado: Euromilhões, 
Lotaria Nacional, Lotaria Instantânea, 
Totobola, Totogolo, Totoloto, Joker e 
apostas desportivas à cota de base 
territorial - incluídos no preço de venda 
da aposta — 4,5%

Jogos sociais do Estado: incluídos no 
preço de venda da aposta — 4,5%

Jogos sociais do Estado: Euromilhões, 
Lotaria Nacional, Lotaria Instantânea, 
Totobola, Totogolo, Totoloto, Joker e 
apostas desportivas à cota de base 
territorial - sobre a parcela do prémio 
que exceder (euro) 5.000

Jogos sociais do Estado: sobre a parcela 
do prémio que exceder € 5.000 — 20%

REVOGADA

 Verba 28

 Propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo 

valor patrimonial tributário constante da matriz, nos termos do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), seja igual ou superior a 

(euro) 1 000 000 - sobre o valor patrimonial tributário utilizado para 

efeito de IMI:

 Naturalmente, foi também revogado todo o conteúdo do CIS relacionado 

com aquela verba (em 10 artigos)

 Com produção de feitos a 31 de dezembro de 2016
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( Capítulo XI, artigos 211.º a 216.º)( Capítulo XI, artigos 211.º a 216.º)
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ConsideramConsideram--se Impostos Especiais de Consumo se Impostos Especiais de Consumo 

 O imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas 
adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes (IABA) [ n.º 1, a) ] 

 Aditados ao Código dos IEC, os artigos 87.º-A a 87.º-F, com disposições 

específicas relacionadas com tributação das bebidas não alcoólicas incluídas 

no IABA

 Diversas alterações ao CIEC constantes no OE 2017 são também para 

regular esta alteração específica
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Produtos adquiridos para uso pessoal Produtos adquiridos para uso pessoal 

 Os produtos já introduzidos no consumo e adquiridos por particulares 

noutro Estado membro para seu uso pessoal, quando transportados pelos 

próprios para território nacional, não estão sujeitos a imposto, nos termos e 

limites previstos no presente artigo. [ n.º 1 ] 

 Presume-se que a detenção de bebidas alcoólicas e de bebidas não 

alcoólicas tem fins comerciais quando forem ultrapassados os seguintes 

limites quantitativos:

 Bebidas não alcoólicas, 20 l. [ n.º 4, e) ] 

 Só quando aquisições noutro EM
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IECIEC Art.º 61.º

Incidência objetiva Incidência objetiva ((IABAIABA -- bebidas não alcoólicas)bebidas não alcoólicas)

 Estão sujeitos a imposto os seguintes produtos, genericamente designados 

por bebidas não alcoólicas: [ n.º 1 ] 

 As bebidas destinadas ao consumo humano, adicionadas de açúcar ou 

de outros edulcorantes, abrangidas pelo código NC 2202

 As bebidas abrangidas pelos códigos NC 2204, 2205, 2206 e 2208, com 

um teor alcoólico superior a 0,5% vol. e inferior ou igual a 1,2% vol.

 Concentrados, sob a forma de xarope ou pó, destinados à preparação, 

de bebidas previstas nas alíneas anteriores, nas instalações do 

consumidor final ou de retalhista

 Os produtos adquiridos noutro EM estão sujeitos a imposto no território 
nacional, exceto se for considerada uma aquisição para uso pessoal, quando 
transportados pelo próprio para o território nacional, de acordo com os 
critérios previstos no n.º 2 do artigo 61.º.
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IECIEC NOVO! Art.º 87.º-A



Isenções Isenções ((IABAIABA -- bebidas não alcoólicas) bebidas não alcoólicas) 

 Estão isentas do imposto, as seguintes bebidas não alcoólicas: [ n.º 1 ]

 Bebidas à base de leite, soja ou arroz;

 Sumos e néctares de frutos e de algas ou de produtos hortícolas e 

bebidas de cereais, amêndoa, caju e avelã;

 Bebidas consideradas alimentos para as necessidades dietéticas 

especiais ou suplementos dietéticos;

 Bebidas cuja mistura final resulte da diluição e adicionamento de outros 

produtos não alcoólicos aos concentrados tributados ao abrigo da alínea 

c) do n.º 1 do artigo anterior, desde que seja demonstrada a liquidação 

do imposto sobre aqueles concentrados;

 As bebidas abrangidas pelo n.º 1 do artigo anterior não adicionadas de 

açúcar ou de outros edulcorantes.
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IECIEC NOVO! Art.º 87.º-B

Isenções Isenções ((IABAIABA -- bebidas não alcoólicas) bebidas não alcoólicas) 

 Estão ainda isentas do imposto as bebidas não alcoólicas quando utilizadas:     

[ n.º 1 ]

 Em processos de fabrico ou como matéria-prima de outros produtos;

 Para pesquisa, controle de qualidade e testes de sabor. 
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IECIEC NOVO! Art.º 87.º-B



Base tributável e taxas Base tributável e taxas ((IABAIABA -- bebidas não alcoólicas) bebidas não alcoólicas) 

 Unidade tributável:  [ n.º 1 ] 

 Número de hectolitros de produto acabado

 No caso de concentrados, sob a forma de xarope ou pó, é o número de 

hectolitros de produto acabado que resulte da diluição e adicionamento 

de outros produtos para preparação da mistura final

 Taxas: [ n.º 2 ] 

 Teor de açúcar inferior a 80 gr/l: € 8,22 por hectolitro

 Teor de açúcar igual ou superior a 80 gr/l: € 16,46 por hectolitro

 0,0822 €/litro  »»  0,1233/1,5 l  »»  0,02713/0,33 l  »» + IVA

 0,1646 €/litro  »»  0,2469/1,5 l  »»  0,05432/0,33 l  »» + IVA
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IECIEC NOVO! Art.º 87.º-C

Produção e armazenagem Produção e armazenagem 

 A produção e a armazenagem de bebidas não alcoólicas, em regime de 

suspensão do imposto, devem ser efetuadas em entreposto fiscal, aplicando-

se com as necessárias adaptações o disposto em relação às bebidas alcoólicas, 

podendo os respetivos requisitos ser simplificados por portaria do membro do 

Governo com a tutela da área das finanças.

 Aguardemos para verificar se há simplificação de requisitos.

 As regras especiais aplicáveis à circulação das bebidas não alcoólicas são 

definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças. [ artigo 87.º-E ] 

 O Governo pode determinar por portaria do membro do Governo responsável 

pela área das finanças a cobrança do imposto sobre as bebidas não alcoólicas 

através de sistema de selagem (estampilhas). [ artigo 87.º-F ] 
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IECIEC NOVO! Art.º 87.º-D
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IECIEC Art.º 215 OE

 Este aditamento produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2017

 Os sujeitos passivos que, à data da entrada em vigor da presente lei, 

exerçam a atividade de produção ou armazenagem das bebidas não 

alcoólicas previstas no artigo 87.º-A do Código dos IEC devem, 

previamente à realização de introduções no consumo, apresentar junto 

da estância aduaneira competente o pedido de aquisição do respetivo 

estatuto fiscal, previsto, consoante o caso, nos artigos 23.º [ depositário 

autorizado ], 29.º [destinatário registado ] ou 30.º [destinatário 

registado temporário ] do mesmo Código.

 As bebidas não alcoólicas contabilizadas como inventário à data da 

entrada em vigor da presente lei consideram-se produzidas, importadas 

ou adquiridas nessa data. 
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IECIEC Art.º 215 OE

 Os COMERCIALIZADORES de bebidas não alcoólicas que a                      

1 de fevereiro detenham no seu estabelecimento esses produtos

 Devem contabilizar e comunicar à AT as respetivas quantidades

 Dispondo até 31 de março para a sua comercialização                                  

a consumidores finais,

 findo o qual o imposto se torna exigível. 

 TODOS os operadores económicos que comercializam estas bebidas 

não alcoólicas a consumidores finais terão que elaborar inventário 

das mesmas à data de 01/02/2017 e comunicá-lo à AT.

 As quantidades constantes nesse inventário, podem, ser vendidas a 

consumidores finais até 31/03/2017, sem aplicação do novo imposto.

 As quantidade que restarem para vender após 31/03/2017 ficam 

sujeitas ao novo imposto. »» Portaria n.º 32/2017 de 18 de janeiro
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 Os operadores económicos que, à data da publicação da portaria, exerçam as 

atividades de produção, armazenagem ou comercialização de bebidas não 

alcoólicas adquirem, mediante pedido apresentado nos termos dos artigos 5.º 

ou 10.º, e sem demais formalidades, o estatuto de depositário autorizado ou 

destinatário registado, consoante o caso.

 Os produtores/fabricantes terão obrigatoriamente que constituir-se como 

entreposto fiscal.

 Os armazenistas ou comercializadores SÓ necessitam do registo adequado se 

quiserem desenvolver a atividade em regime de suspensão do imposto.  

 A concessão do estatuto respetivo depende de pedido dirigido à estância 

aduaneira competente, a apresentar até 2 de fevereiro de 2017. 
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IECIEC Portaria n.º 32/2017 de 18/01 Portaria n.º 32/2017 de 18/01 - Art.º 15.º

REFORÇO

 Estão sujeitas a imposto as bebidas não alcoólicas detidas, a 1 de fevereiro de 

2017, pelos sujeitos passivos que as produzam, armazenem ou comercializem, 

as quais devem 

 ser contabilizadas como inventário, considerando-se produzidas, 

importadas ou adquiridas nessa data.

 O imposto torna-se exigível no momento da introdução no consumo, devendo 

considerar-se que, até esse momento, as bebidas não alcoólicas se 

encontram em regime de suspensão do imposto.

 Criada presunção de que as bebidas em stock em 1 de fevereiro se encontram 

em regime de suspensão do imposto.
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IECIEC Portaria n.º 32/2017 de 18/01 Portaria n.º 32/2017 de 18/01 - Art.º 15.º



 As introduções no consumo efetuam-se nos termos do artigo 10.º do CIEC,               

sem prejuízo de, em relação ao mês de fevereiro de 2017, os sujeitos passivos 

poderem processar uma declaração global que reflita todas as introduções no 

consumo ocorridas naquele período, eventualmente prorrogável por períodos 

de um mês mediante autorização prévia da estância aduaneira competente.

 Criada possibilidade especial para entrega de DIC relativa a introduções em 

consumo feitas em FEVEREIRO por operadores que vendam a outros agentes 

económicos (adquiram ou não um dos estatutos que permitem suspensão de 

imposto).

 Após 1 de fevereiro de 2017, OS COMERCIALIZADORES de bebidas não 

alcoólicas só podem adquirir ou receber produtos que já tenham previamente 
sido introduzidos no consumo, SALVO SE forem titulares de um dos estatutos 

fiscais previstos na presente portaria.
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IECIEC Portaria n.º 32/2017 de 18/01 Portaria n.º 32/2017 de 18/01 - Art.º 15.º

Comercializadores Comercializadores QUE VENDEM QUE VENDEM a consumidores finaisa consumidores finais

 Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, os comercializadores de bebidas não alcoólicas que, 

 Após 31 de março de 2017, detenham aqueles produtos sem o imposto 
pago, devem

 Comunicar à estância aduaneira competente as respetivas quantidades

 até 15 de abril 

 exceto se o montante do imposto exigível for inferior a € 10.

 Açúcar inferior a 80 gr/l  »»» Stock até 121,65 litros não paga

 Açúcar igual ou superior a 80 gr/l  »»» Stock até 60,75 litros não paga

 Estância aduaneira procede à liquidação do imposto relativo às quantidades 
apuradas e notifica o sujeito passivo em conformidade.
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IECIEC Portaria n.º 32/2017 de 18/01 Portaria n.º 32/2017 de 18/01 - Art.º 15.º



Comercializadores Comercializadores QUE VENDEM QUE VENDEM a consumidores finaisa consumidores finais

 Pontos 12 a 18 do Ofício

 Só não é exigível o imposto caso as quantidades em stock se encontrem no 

local de venda a 1 de fevereiro, não sendo, em situação alguma, permitida a 
circulação a partir de armazéns ou pontos de venda com destino a pontos de 

venda distintos, ainda que os mesmos sejam detidos pela mesma pessoa ou 
empresa.

 Produtos devem ser vendidos no estabelecimento onde se encontram.

 Se for feita alguma venda a outras empresas, o vendedor deve comunicar as 

respetivas quantidades vendidas à Alfândega – até 15 de abril – e esta 
notificará para o respetivo pagamento.
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IECIEC Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017--0101--25 25 -- DSIECISVDSIECISV

Comercializadores Comercializadores QUE VENDEM QUE VENDEM a consumidores finaisa consumidores finais

 Pontos 12 a 18 do Ofício

 Os comercializadores que efetuem vendas diretas a consumidores finais 

podem escoar até 31 de março de 2017 o stock de bebidas não alcoólicas que 
detenham a 1 de fevereiro, sem que o imposto seja exigível.

 Findo aquele prazo, o comercializador deve, até 15 de abril, contabilizar                         
e declarar à EAC as quantidades do stock não vendidas, discriminando por tipo 
de produto (artigo 87.º-A) e taxa aplicável (artigo 87.º-C).

 Dispensado da obrigação declarativa prevista no ponto anterior, caso o 
montante do imposto, auto apurado, se verificar inferior a € 10.

 Responsabilidade para determinar se deve ou não declarar stock de 31 de 
março é imputada ao operador económico.
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IECIEC Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017--0101--25 25 -- DSIECISVDSIECISV



Comercializadores Comercializadores QUE VENDEM QUE VENDEM a consumidores finaisa consumidores finais

 Pontos 12 a 18 do Ofício

 E comunicação do inventário de bebidas existentes                                      
em 1 de fevereiro de 2017?

 Contrariando o estabelecido inicialmente no OE 2017, a portaria nada diz e o 

Ofício Circulado omite.

 Posteriormente, várias alfândegas 
esclareceram que estes 
operadores não comunicam
o inventário de 1 de fevereiro.
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IECIEC Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017--0101--25 25 -- DSIECISVDSIECISV

Comercializadores que Comercializadores que NÃO EFETUEM VENDAS DIRETAS                                              NÃO EFETUEM VENDAS DIRETAS                                              
a consumidores finaisa consumidores finais

 O disposto no diapositivo n.º 128 não é aplicável aos comercializadores que 

não efetuem vendas diretas a consumidores finais, 

 os quais devem providenciar pela IMEDIATA introdução no consumo dos 

produtos que detenham, nos termos do presente artigo. 
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IECIEC Portaria n.º 32/2017 de 18/01 Portaria n.º 32/2017 de 18/01 - Art.º 15.º



Comercializadores que Comercializadores que NÃO EFETUEM VENDAS DIRETAS                                              NÃO EFETUEM VENDAS DIRETAS                                              
a consumidores finaisa consumidores finais

 Pontos 7 a 11 do Ofício

 O imposto é exigível relativamente a todas as bebidas não alcoólicas 
abrangidas pelo artigo 87.º-A do CIEC, detidas pelos operadores económicos a 

1 de fevereiro de 2017, devendo as mesmas ser objeto de declaração de 
introdução no consumo.

 Os DEPOSITÁRIOS AUTORIZADOS e DESTINATÁRIOS REGISTADOS devem 
efetuar as introduções no consumo nos termos do artigo 10.º do CIEC.  

 Relativamente ao mês de fevereiro de 2017, poderem, em alternativa, 
processar uma declaração global que reflita todas as introduções no consumo 
ocorridas naquele período.
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IECIEC Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017--0101--25 25 -- DSIECISVDSIECISV

Comercializadores que Comercializadores que NÃO EFETUEM VENDAS DIRETAS                                              NÃO EFETUEM VENDAS DIRETAS                                              
a consumidores finaisa consumidores finais

 Pontos 7 a 11 do Ofício

 Os operadores económicos SEM ESTATUTO IEC e que não efetuem vendas 
diretas a consumidores finais, devem providenciar pela imediata introdução no 

consumo dos produtos que detenham a 1 de fevereiro de 2017...

 Solicitando o estatuto de destinatário registado temporário e processando 

a respetiva e-DIC (1); ou

 Comunicando as quantidades detidas a 1 de fevereiro à estância 
aduaneira competente, pedindo a emissão de DIC casuística (2). 

 Devem contabilizar como inventário as bebidas não alcoólicas que detenham 

àquela data, sendo fixado o prazo, não prorrogável, de 1 de março de 2017 
para processar a respetiva e-DIC (1) ou pedir a emissão de DIC casuística (2). 
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IECIEC Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017Ofício Circulado n.º 35.071, de 2017--0101--25 25 -- DSIECISVDSIECISV



Comunicação do inventário pelos Comunicação do inventário pelos 
comercializadores a isso obrigadoscomercializadores a isso obrigados

 Poderá ser por escrito, para a morada da Alfândega da área de jurisdição do 

operador, por email ou por fax, devendo conter os elementos necessários ao 
cálculo do imposto.

 Caso, surjam dúvidas se alguns dos produtos que detém em stock estão ou não 
sujeitos a imposto, sugiro que os elenquem, enviando-nos uma fotografia com 
os elementos constantes do rótulo do produto, para que possamos avaliar se 

os mesmos estão sujeitos a imposto, e que taxa lhes é aplicável.

 In email da Alfândega de Aveiro, recebido em 31-01-2017 

 Na sequências da comunicação, a estância aduaneira liquida o imposto                         
e notificará o sujeito passivo para o seu pagamento.  
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IECIEC Art.º 215 OE

 Sem prejuízo de o Governo vir a determinar a cobrança do imposto 
sobre as bebidas não alcoólicas através de sistema de selagem 
(estampilhas) [ artigo 87.º-F ] as introduções no consumo e a liquidação 
do imposto

 são efetuadas nos termos previstos para as bebidas alcoólicas

 podendo a declaração de introdução no consumo (DIC) ser 
processada com periodicidade não superior a semestral

 em termos e condições a definir por portaria do membro do 
Governo com responsabilidade pela área das finanças.

 Portaria n.º 32/2017 de 18/01 – N.º 2 do art.º 13.º

Os operadores económicos responsáveis pela produção, importação ou 
entrada no território nacional de bebidas não alcoólicas isentas devem 
formalizar as introduções no consumo nos termos do artigo 10.º do CIEC, 
podendo, por razões de simplificação, a respetiva declaração ser processada 
com periodicidade semestral, até ao dia 15 de julho do próprio ano e ao dia 
15 de janeiro do ano seguinte àquele a que respeita.
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Isenções Isenções 

REVOGADO

 Beneficia ainda da isenção do imposto a aguardente produzida em pequenas 

destilarias, aprovadas como entreposto fiscal, até ao limite de 30 l de 

produto acabado, por ano e por produtor, destinada ao seu consumo, e 

desde que não seja objeto de venda. [ n.º 2 ] 
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IECIEC Art.º 67.º
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IMIIMI

( Capítulo XII, artigos 218.º a 221.º)( Capítulo XII, artigos 218.º a 221.º)

7



Incidência Incidência 
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IMIIMI Art.º 1.º

2016 OE 2017

O imposto municipal sobre imóveis 
(IMI) incide sobre o valor patrimonial 
tributário dos prédios rústicos e 
urbanos situados no território 
português, constituindo receita dos 
municípios onde os mesmos se 
localizam.

O imposto municipal sobre imóveis (IMI) 
incide sobre o valor patrimonial 
tributário dos prédios rústicos
e urbanos situados no território 
português, constituindo receita dos 
municípios onde os mesmos se 
localizam.

O adicional ao imposto municipal sobre 
imóveis, deduzido dos encargos de 
cobrança, constitui receita do Fundo de 
Estabilização Financeira da Segurança
Social.

Prédios de reduzido valor patrimonial Prédios de reduzido valor patrimonial [ 66.500 € ]                                                      
de sujeitos passivos de baixos rendimentos de sujeitos passivos de baixos rendimentos [ 15.295 € ]

 N.º 4

 Excluída aplicação a prédios de não residentes

Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 140

IMIIMI Art.º 2.º

2016 OE 2017

As isenções a que se refere o n.º 1 são 
automáticas, sendo reconhecidas 
oficiosamente e com uma
periodicidade anual pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira, a partir da data 
da aquisição dos prédios ou da data da 
verificação dos respetivos 
pressupostos.

As isenções a que se refere o n.º 1 são 
automáticas, nelas não se incluindo os 
prédios pertencentes a sujeitos 
passivos não residentes, sendo 
reconhecidas oficiosamente e com uma 
periodicidade anual pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira, a partir da data 
de aquisição dos prédios ou da data da 
verificação dos respetivos pressupostos.



ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Incidência subjetivaIncidência subjetiva

 São sujeitos passivos do adicional ao IMI

 as pessoas singulares 

 ou coletivas

 que sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários

de prédios urbanos situados no território português. [ n.º 1 ] 

 São equiparados a pessoas coletivas quaisquer estruturas ou centros de 

interesses coletivos sem personalidade jurídica que figurem nas matrizes 

como sujeitos passivos do IMI, bem como a herança indivisa representada 

pelo cabeça de casal. [ n.º 2 ] 
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-A

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Incidência subjetivaIncidência subjetiva

 A qualidade de sujeito passivo é determinada em conformidade com os 

critérios estabelecidos no artigo 8.º do CIMI, com as necessárias adaptações, 

tendo por referência a data de 1 de janeiro do ano a que o adicional ao IMI

respeita. [ n.º 3 ] 

 Para permitir cobrança já durante 2017

 Para IMI “normal”, mantém-se proprietário do prédio em 31 de Dezembro 

do ano a que o mesmo respeitar.

 Não são sujeitos passivos do adicional ao IMI as empresas municipais. [ n.º 4 ] 
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-A



ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Incidência objetivaIncidência objetiva

 … INCIDE sobre a soma dos valores patrimoniais tributários dos prédios 

urbanos situados em território português de que o sujeito passivo seja 

titular. [ n.º 1 ] 

 São excluídos do adicional ao IMI os prédios urbanos classificados como 

«comerciais, industriais ou para serviços» e «outros» nos termos das alíneas 

b) e d) do n.º 1 do artigo 6.º DO CIMI.

 Incide sobre valor dos

 PRÉDIOS URBANOS HABITACIONAIS

 e dos TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO 
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-B

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Regras de determinação do valor tributávelRegras de determinação do valor tributável

 O valor tributável corresponde à soma dos valores patrimoniais tributários, 

reportados a 1 de janeiro do ano a que respeita o adicional ao IMI

 dos prédios que constam nas matrizes prediais na titularidade do sujeito 

passivo.

 Com a dedução de 600.000 €

 quando o sujeito passivo é uma pessoa singular

 quando o sujeito passivo é uma herança indivisa

 Na soma não entra o valor dos prédios que no ano anterior tenham estado 

isentos ou não sujeitos a tributação em IMI.
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-C



ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Sujeitos passivos casados ou em união de factoSujeitos passivos casados ou em união de facto

 Podem optar pela tributação conjunta deste adicional, somando-se os 

valores patrimoniais tributários dos prédios na sua titularidade [ n.º 2 ] 

 Com de dedução de 1.200.000 €

 Opção a aproveitar nos casos de desfasamento de valores entre elementos

 Os sujeitos passivos casados sob os regimes de comunhão de bens que não 

exerçam a opção prevista no número anterior podem identificar, através de 

declaração conjunta, a titularidade dos prédios, indicando aqueles que são 

bens próprios de cada um deles e os que são bens comuns do casal.
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-D

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Sujeitos passivos casados ou em união de factoSujeitos passivos casados ou em união de facto

 Não sendo efetuada a declaração no prazo estabelecido, o adicional ao IMI

incide, relativamente a cada um dos cônjuges, sobre a soma dos valores dos 

prédios que já constavam da matriz na respetiva titularidade.

 Declaração de opção por tributação conjunta deverá ser efetuada de 1 de abril                                       

a 31 de maio

 Apresentada exclusivamente no Portal das Finanças em modelo a aprovar 

por portaria.

 A titularidade jurídica dos bens pode ser diferente da que consta na matriz.
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-D



ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
 Sobre valor superior a 600.000 € (1.200.000 € em singulares em tributação conjunta)
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-F

Situação TAXAS

Pessoas coletivas 0,4%

Pessoas singulares e heranças indivisas 0,7%

Pessoas singulares, sobre o valor superior a 1.000.000 € (ou superior 

a 2.000.000 € na situação de opção pela tributação conjunta)
1%

Prédios detidos por pessoas coletivas afetos a uso pessoal dos 

titulares do respetivo capital, dos membros dos órgãos sociais ou de 

quaisquer órgãos de administração, direção, gerência ou

fiscalização ou dos respetivos cônjuges, ascendentes e descendentes

0,7%

1% para VT
>1.000.000 €

Prédios que sejam propriedade de entidades sujeitas a um regime 

fiscal mais favorável, a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D da LGT
7,5%

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Liquidação e pagamentoLiquidação e pagamento
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-G/H

Liquidação

[ Art.º 135.º-G ]

Pagamento

[ Art.º 135.º-H ]

Mês de junho do ano a que o imposto
Respeita.

Mês de setembro do ano
a que respeita.



ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Heranças indivisasHeranças indivisas

 Condições para afastamento da equiparação das heranças indivisas a 

pessoas coletivas.
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-E

Situações especiaisSituações especiais

 Nos casos em que os SP singulares ainda não tenham procedido à 

identificação dos prédios na matriz com o respetivo número de identificação 

fiscal, o adicional ao IMI será liquidado tendo em conta as regras aplicáveis 

às pessoas coletivas.

Art.º 135.º-K

Dedução à coleta de IRSDedução à coleta de IRS

 Ver diapositivos n.º 37 e 38

Art.º 135.º-I

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Dedução em IRCDedução em IRC

 Os SP podem optar por deduzir até à concorrência da coleta de IRC [ n.º 1 ] 

 O montante do adicional ao IMI pago durante o exercício a que respeita o 

imposto

 limitada à fração correspondente aos rendimentos gerados por imóveis, a 

ele sujeitos, no âmbito de atividade de arrendamento ou hospedagem.

 A opção pela dedução à coleta prejudica a dedução deste adicional                                             

na determinação do lucro tributável em sede de IRC. [ n.º 2 ] 

 Não esquecer de acrescer no Q07.

 Lembram-se da contribuição autárquica? Nos primeiros anos do IRC teve este 
regime de dedução. 
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-J



ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEISADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

Dedução em IRCDedução em IRC

 Esta dedução não é aplicável quando os imóveis sejam detidos, direta ou 

indiretamente, por entidade com residência ou domicílio em país, território 

ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante de 

lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças. [ n.º 3 ]

 A dedução é feita nos mesmos termos da dedução relativa a benefícios 

fiscais, mas não é considerada para efeitos do limite previsto no n.º 1 do 

artigo 92.º do CIRC: “o imposto liquidado não pode ser inferior a 90% do 

montante que seria apurado se o sujeito passivo não usufruísse de benefícios 

fiscais”. [ n.º 4 ] 
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IMIIMI NOVO! Art.º 135.º-J
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Procedimento e Procedimento e 
processo tributárioprocesso tributário

( Capítulo XIV, artigos 228.º a 233.º)( Capítulo XIV, artigos 228.º a 233.º)
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 Durante o tempo em que estiver legalmente suspenso o procedimento de 

inspeção externo, suspende-se também o prazo de caducidade. [ art.º 46.º, 1 ] 

 A AT só pode indeferir os pedidos de isenção de garantia, nos casos em que 

esta cause prejuízo irreparável ao contribuinte ou de manifesta falta de meios 

económicos, se existirem indícios fortes de qua a insuficiência ou inexistência 

de bens se deve a atuação dolosa do requerente. [ art.º 52.º, 4 ] 

 Passam a ser considerados países, territórios ou regiões com regime 

claramente mais favorável aqueles que, ainda que não constando da lista não 

disponham de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC ou, existindo, 

a taxa aplicável seja inferior a 60% da taxa de IRC de 21% (exceto UE e EEE)        

[ art.º 63.º-D, 5 e 6 ]     

 Prazo para resposta a pedido de informação vinculativa urgente é reduzido de 

90 para 75 dias. [ art.º 68.º, 2 ]
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LGTLGT

 A declaração de substituição entregue no prazo legal para a reclamação 

graciosa, quando a administração tributária não proceder à sua liquidação, é 

convolada em reclamação graciosa, de tal se notificando o sujeito passivo.                  

[ art.º 59.º, 5 ] 

 Eliminadas as várias condições que constavam

 É dispensada a prestação de garantia quando, à data do pedido, o devedor 

tenha dívidas fiscais, legalmente não suspensas, de valor inferior a 5.000 € para 

pessoas singulares [ era 2.500 € ], ou 10.000 € para pessoas coletivas [ era 

5.000 € ]. [ art.º 198.º, 5 ]
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CPPTCPPT



Sanções acessórias  Sanções acessórias  

 Sempre que seja violado o dever legal de declaração de montante de 

dinheiro líquido, à entrada ou saída do território nacional, igual ou superior a 

10.000 €, transportado por si e por viagem, como tal definido na legislação 

comunitária e nacional, e seja considerado a título de dolo e o montante de 

dinheiro líquido objeto da referida infração seja de valor superior a 10.000 €, 

é decretada, a título de sanção acessória, a perda do montante total que 

exceda aquele quantitativo. 

 Só perdia o montante que excedesse 150.000 €
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RGITRGIT Art.º 28.º

Contrabando  Contrabando  

 Omitir, à entrada ou saída do território nacional, a declaração de dinheiro 

líquido, tal como definido na legislação comunitária e nacional, quando esse 

montante seja superior a € 300 000 e não seja, de imediato, justificada a sua 

origem e destino. [ n.º 1, e) ]

 Situação aditada aos crimes aduaneiros.
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RGITRGIT Art.º 92.º



Início e prazo do procedimento de inspeção  Início e prazo do procedimento de inspeção  

 O prazo para conclusão do procedimento de inspeção suspende-se quando 

(…)

 A administração tributária tenha necessidade de recorrer aos 

instrumentos de assistência mútua e cooperação administrativa 

internacional, mantendo-se a suspensão pelo prazo de 12 meses.                                      

[ n.º 5, d) ]

 Aditado.
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RCPITARCPITA Art.º 92.º
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OutrasOutras
disposiçõesdisposições
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DecretoDecreto--Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto 

 A comunicação referida no número anterior deve ser efetuada                                         

até ao dia 20 do mês seguinte ao da emissão da fatura. [ n.º 2 ] 

 Passa a ser possível alterar a via de comunicação durante o ano civil.

 Para faturas de dezembro de 2016 prevaleceu o espírito do legislador

 Email da AT:

 “De acordo com a nova obrigação legal, a comunicação dos elementos 

das faturas emitidas a partir de 1 de janeiro de 2017 deve ser efetuada 

até ao dia 20 do mês seguinte ao da emissão da fatura.

 Contudo, relativamente às faturas emitidas durante o mês de dezembro 

de 2016, e porque a obrigação ainda se refere a esse ano, o termo do 

prazo para a sua comunicação termina no dia 25 de janeiro de 2017.”
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Comunicação de faturasComunicação de faturas Art.º 3.º

Instituições particulares de solidariedade social                                                          Instituições particulares de solidariedade social                                                          
e Santa Casa da Misericórdia de Lisboae Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

 Restituição de 50% do IVA suportado durante o ano de 2017, relativamente a:

 Aquisições de bens e serviços relacionados com a construção, manutenção 
e conservação de imóveis, utilizados total ou principalmente na 

prossecução dos fins estatutários, desde que constantes de faturas de 
valor não inferior a € 997,59, com exclusão do imposto

 Aquisição de bens ou serviços relativos a elementos do AFT sujeitos a 
deperecimento utilizados única e exclusivamente na prossecução dos 

respetivos fins estatutários, desde que constantes de faturas de valor não 
inferior a € 99,76, com exclusão do IVA, e de valor anual global, não 

superior a € 9 975,96, com exclusão do imposto

 Aquisições de bens e serviços de alimentação e bebidas no âmbito das 
atividades sociais desenvolvidas
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Restituição de IVA a Restituição de IVA a IPSSIPSS Art.º 239.º OE



Instituições particulares de solidariedade social                                                          Instituições particulares de solidariedade social                                                          
e Santa Casa da Misericórdia de Lisboae Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

 Restituição de 100% do IVA suportado durante o ano de 2017, relativo às 

operações relacionados com a construção, manutenção e conservação de 

imóveis e às aquisições de bens e serviços relativos a elementos do ativo fixo 

tangível sujeitos a deperecimento, referentes a:

 Operações que se encontravam em curso em 31 de dezembro de 2010

 Operações que, no âmbito de programas, medidas, projetos e ações 
objeto de cofinanciamento público com suporte no Quadro de Referência 
Estratégica Nacional (QREN) no Programa de Investimento e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) ou nas receitas 
provenientes dos jogos sociais, estejam naquela data a decorrer, já 
contratualizadas ou com decisão de aprovação da candidatura.

 Tudo como em 2016
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Restituição de IVA a Restituição de IVA a IPSSIPSS Art.º 239.º OE

Processo de avaliação geral dos prédios rústicos Processo de avaliação geral dos prédios rústicos 

 Em 2017, o Governo inicia um processo de avaliação geral dos prédios 

rústicos de área igual ou superior a 50 hectares.

 O Governo apresenta à Assembleia da República, no prazo de 120 dias, uma 

proposta de revisão do Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis e de 

alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, no sentido de 

atualizar os critérios de avaliação dos prédios rústicos e criar as condições 

técnicas e jurídicas necessárias ao processo de avaliação geral dos prédios 

rústicos de área igual ou superior a 50 hectares.
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Avaliação dos prédios rústicos Avaliação dos prédios rústicos Art.º 240.º OE



Autorização legislativa Autorização legislativa 

 O Governo fica autorizado a introduzir alterações ao regime contributivo dos 

trabalhadores independentes, previsto no Código dos Regimes Contributivos 

do Sistema Previdencial de Segurança Social

 A autorização legislativa tem o seguinte sentido e extensão:

 Rever as regras de enquadramento e produção de efeitos do regime dos 
trabalhadores independentes

 Consagrar novas regras de isenção e de inexistência da obrigação de 
contribuir

 Alterar a forma de apuramento da base de incidência contributiva, 
rendimento relevante e cálculo das contribuições
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Código Contributivo Código Contributivo Art.º 96.º OE

Autorização legislativa Autorização legislativa 

 Determinar que as contribuições a pagar têm como referência o 
rendimento relevante auferido nos meses mais recentes, de acordo com 
períodos de apuramento a definir, considerando-se no máximo três meses

 Determinar que o montante anual de contribuições a pagar é o resultado da 
aplicação de taxas contributivas ao rendimento relevante anual

 Prever a existência de um montante mínimo mensal de contribuições, até 
ao máximo de € 20, de modo a assegurar uma proteção social efetiva, sem 
lacunas ou interrupções na carreira contributiva, de modo a prevenir 
situações de ausência de prazo de garantia na atribuição de prestações 
sociais imediatas e mediatas, resultantes de grandes oscilações de faturação;

 Efetuar a revisão do regime de entidades contratantes

 Estabelecer regras transitórias de passagem para o novo regime contributivo 
dos trabalhadores independentes.
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Código Contributivo Código Contributivo Art.º 96.º OE



Base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes Base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes 

 N.º 8

 Portaria n.º 4/2017 de 3 de janeiro atualizou IAS para 421,32 € [ + 2,10 € ]

 A base de incidência contributiva é fixada anualmente em outubro e 
produz efeitos nos 12 meses seguintes. [ n.º 5 ]

 Segurança social dos TI só aumentará em outubro de 2017

 Entretanto, aguardam-se com curiosidade as alterações ao regime
Formação OE 2017   |   Paulo Marques   |   ENB 165

Código ContributivoCódigo Contributivo Art.º 163.º

2016 OE 2017

A atualização da base de incidência 
resultante da atualização do IAS produz 
efeitos a partir do 1.º dia do mês 
seguinte ao da publicação do diploma 
que proceda àquela atualização.

A atualização da base de incidência 
resultante da atualização do IAS produz 
efeitos a partir da fixação anual da base 
de incidência contributiva, prevista no 
n.º 5, posterior à entrada em vigor do 
diploma que procede àquela 
atualização.

Retenção na fonte Retenção na fonte -- categoria Acategoria A

 Despacho n.º 843-A/2017, publicado em 13 de janeiro de 2017

 Aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 

2017 no território do continente. 
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IRSIRS Art.º 99.º-C/D



Obrigado pela vossa participação!

www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber

E o 
legislador 
não me dá 
descanso...

www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber

