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INFORMAÇÃO FISCAL 

Orçamento do Estado para 2017 

IRC - alterações ao pagamento especial por conta 

 

Alteração ao valor mínimo do pagamento especial por conta 

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

Estado para 2017, procedeu à alteração do n.º 2 do artigo 106.º do 

Código do IRC, reduzindo o valor mínimo do pagamento especial por 

conta para € 850,00.  

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

montante do pagamento especial por conta é igual a 1% do volume de 

negócios relativo ao período de tributação anterior, com o limite 

mínimo de € 850,00 e, quando superior, é igual a este limite acrescido 

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

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

pagamento especial por conta. Contudo, esta redução vai diminuindo 

percentualmente à medida que o valor do volume de negócios for 

aumentando, como se prova pelo exemplo que apresentamos de 

seguida.  

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

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

efetuou quaisquer pagamentos por conta. 

PEC devido em 2016 

1.000 + (20% x 200) = 1.040 

PEC devido em 2017 

850 + (20% x 350) = 920 

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

conta 

Na sequência das alterações acima referidas, clarifica-se também o 

conceito de volume de negócios para efeitos de cálculo do pagamento 

especial por conta, estabelecendo-se que este corresponde ao valor das 

vendas e dos serviços prestados geradores de rendimentos sujeitos e 

não isentos.  

Esta alteração visa proteger sujeitos passivos que usufruam de isenções 

parciais de IRC, como é o caso de certas cooperativas.  

 

Dispensa de efetuar o pagamento - rendimentos isentos 

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

artigo 106.º do Código do IRC que reflete, no mesmo sentido, alterações 

na norma de dispensa, passando esta a abranger também os sujeitos 

passivos que apenas aufiram rendimentos não sujeitos ou isentos.  

Fica também estabelecido que o limite mínimo de pagamento especial 

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

reduzido progressivamente até 2019, sendo substituído por um regime 

adequado de apuramento da matéria coletável, nos termos previstos no 

artigo 90.º, através da aplicação de coeficientes técnico-económicos por 

atividade, a publicar em portaria. 

Ficamos portanto a aguardar o que será este “regime adequado de 

apuramento da matéria coletável” uma expressão que parece significar 

“coleta mínima” dita por outras palavras. É igualmente pouco 

compreensível a insistência nos chamados coeficientes técnico-

económicos, pois bem sabemos que tais coeficientes são difíceis de 

estabelecer, razão pela qual nunca foram publicados, embora 

estivessem previstos no texto legal. 
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