
APOTEC 1

FORMAÇÃO PROFISSIONAL CERTIFICADA

Desde 1977 a formar profissionais

ANÁLISE DA PROPOSTA DE LEI DO 
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 
2020
Braga, 15/02/2020
José Soares Roriz/ Dr.

1

Análise da Proposta de Lei do OE para 2020                                                                                   APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 2

TEMAS A ANALISAR DIAP.

Alterações ao IRS 3 a 21

Alterações ao IRC 22 a 28 

Alterações ao EBF 29 a 38

Alterações ao CFI 39 a 43 

Alterações ao IVA 44 a 54

Alterações ao Imposto do Selo 55 a 59 

Alterações ao IMI 60 e 61

Alterações ao IMT 62 a 64

Outras medidas 65 a 70



APOTEC 2

Análise da Proposta de Lei do OE para 2020                                                                                   APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 3

ALTERAÇÕES AO IRS
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Isenção de rendimentos da categoria A (artigo 2.º-B)

• Exclusão parcial de IRS para rendimentos do trabalho dependente
recebidos por sujeitos passivos que:

i. Tenham entre 18 e 26 anos;
ii. Não sejam considerados dependentes; e
iii. Recebam rendimentos brutos anuais de montante igual ou

inferior a € 29.179 (25.075 + 4.104).

• Apenas nos primeiros 3 anos, após o ano de conclusão de nível de
estudos igual ou superior ao ensino secundário e com os limites
indicados no diapositivo seguinte.
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Isenção de rendimentos da categoria A (artigo 2.º-B)

• Cálculos efetuados com base no IAS de 2020, fixado em 438,81.

• Cada sujeito passivo só pode beneficiar uma vez da referida
isenção, a qual está dependente da submissão do certificado
comprovativo da conclusão do ciclo de estudos, através do Portal das
Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte ao 1.º ano de
rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos.

• Estes rendimentos, embora isentos, são objeto de englobamento.

Ano de atividade Isenção de Montante máximo de rendimento isento

1.º 30% do rendimento 7,5 x IAS € 3.291,08

2.º 20% do rendimento 5 x IAS € 2.194,05

3.º 10% do rendimento 2,5 x IAS € 1.097,03
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Isenção de rendimentos da categoria A (artigo 2.º-B)

• A opção pela isenção dos referidos rendimentos é efetuada na
declaração modelo 3 de IRS, sendo os restantes rendimentos
tributados às taxas gerais, aplicando-se a isenção com
progressividade.

• Taxa de retenção na fonte baseada na totalidade dos rendimentos
recebidos, mas aplicada apenas sobre a parte do rendimento que
não esteja isenta, sendo o ónus do beneficiário.

• Para o efeito, o sujeito passivo deve entregar documento
comprovativo da conclusão de um ciclo de estudos à entidade
devedora do rendimento.
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Rendimentos da categoria B (artigo 3.º)

• Passam a estar excluídas de tributação, como rendimentos
empresariais, as mais-valias provenientes da transferência para a
esfera particular do empresário de imóvel habitacional que esteja
afeto à atividade do empresário (eram equiparadas a uma mais-valia por
venda do imóvel) e que seja imediatamente afeto à obtenção de
rendimentos prediais (rendimentos da categoria F).

• Clarifica-se, assim, que a afetação do bem imóvel habitacional à
esfera particular, circunscrita à obtenção de rendimentos da
categoria F, como condição da exclusão da sua consideração como
mais-valia, deverá ser imediata, dado que, até aqui não estava
definido, em concreto, o prazo para a referida afetação.
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Mais-valias (artigo 10.º)

• O diferimento da tributação da mais valia gerada na categoria G, no
caso do regresso do imóvel habitacional à esfera particular e sua
afetação (agora imediata) à obtenção de rendimentos da categoria F,
mantinha-se, conforme alteração promovida pela LOE para 2018,
“enquanto o imóvel mantiver aquela afetação”, sem que se referisse
qualquer limite temporal para a referida afetação.

• Agora, propõe-se o aditamento do n.º 15 ao artigo 10.º, de acordo
com o qual:

“Em caso de restituição ao património particular de imóvel
habitacional que seja afeto à obtenção de rendimentos da
categoria F, não há lugar à tributação de qualquer ganho, se em
resultado dessa afetação o imóvel gerar rendimentos durante
cinco anos consecutivos.”
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Mais-valias (artigo 10.º)

• Ou seja, nestes casos, deixa de existir um mero diferimento da
tributação, previsto na parte final da alínea b) do n.º 3 do artigo 10.º,
passando a não existir qualquer tributação da mais-valia se o
imóvel gerar rendimentos prediais durante 5 anos consecutivos.
Isto é, o diferimento da tributação da mais-valia converte-se, após 5
anos, numa não tributação em definitivo da mesma.

• Pode, assim, concluir-se que, cumpridos os pressupostos previstos
nos artigos 3.º e 10.º do CIRS, não se consumará a tributação das
mais-valias de imóvel habitacional, seja na esfera da categoria G
(afetação ao património empresarial), seja na esfera da categoria B
(regresso à esfera particular).
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Delimitação negativa de incidência (artigo 12.º)

• São excluídos de tributação, até ao limite anual global de 5 x IAS
(€ 2.194,05), os rendimentos da categoria A provenientes de contrato
de trabalho e os rendimentos de categoria B provenientes de
contrato de prestação de serviços, incluindo atos isolados, por
estudante considerado dependente, nos termos do artigo 13.º, a
frequentar estabelecimento de ensino integrado no sistema
nacional de educação ou reconhecidos como tendo fins análogos
pelos ministérios competentes.

• Para o efeito, devem os sujeitos passivos submeter através do Portal
das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte àquele a que o
imposto respeita, documento comprovativo da frequência de
estabelecimento de ensino oficial ou autorizado
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Regime simplificado (artigo 31.º)

• O coeficiente aplicável aos rendimentos da exploração de
estabelecimentos de alojamento local, na modalidade de moradia
ou apartamento, localizados em área de contenção, passa a ser de
0,50.

• Passarão, assim, a ser aplicados os seguintes coeficientes:
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Taxas gerais (artigo 68.º)

• Há uma atualização dos escalões de taxas em 0,3%, da qual resulta
uma subida do valor do rendimento coletável a partir do qual há
lugar a tributação em sede de IRS (sobe de € 7.091 para € 7.112).

• A tabela prática de taxas do IRS proposta para vigorar em 2020
(Continente) é a seguinte:
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• Em vez de beneficiarem de uma isenção total do IRS, as pensões
pagas no estrangeiro aos residentes não habituais (RNH) que
decidirem sair dos seus países para viverem em Portugal, serão
tributadas em 10%.

• A taxa será fixa, ou seja, será a mesma para um rendimento alto ou
um rendimento médio.

• Quem já é residente não habitual – ou seja, quem beneficia da atual
isenção de IRS (0%) — e quem se inscreva até à entrada em vigor do
novo regime continuará a beneficiar desta vantagem até ao fim dos
10 anos de duração do incentivo fiscal.
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Deduções dos dependentes e ascendentes (artigo 78.º-A)

• A legislação atualmente em vigor prevê uma dedução pessoal por
dependente de € 600, com um acréscimo de € 126 quando os
dependentes não ultrapassem três anos de idade até 31 de
dezembro do ano a que respeita o imposto.

• No caso de responsabilidade parental conjunta e residência
alternada do menor, a dedução é de € 300 e o acréscimo é de € 63.

• Os referidos acréscimos passam a ser de € 300 e € 150,
respetivamente, para o segundo dependente e seguintes,
independentemente da idade do primeiro dependente.
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Dedução pela exigência de fatura (artigo 78.º-F)

• Passam a ser consideradas para efeitos de cálculo desta dedução,
correspondente a 15 % do IVA suportado por qualquer membro do
agregado familiar, com o limite global de € 250 por agregado familiar,
que conste de faturas que titulem prestações de serviços
comunicadas à AT:

• As despesas com a aquisição de medicamentos de uso
veterinário.
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Tabelas de retenção na fonte (artigo 99.º-F)

• Como se disse nas anotações ao artigo 2.º-B, é criada uma isenção
aplicável a jovens entre os 18 e 26 anos, nos três primeiros anos
após a conclusão dos estudos.

• O benefício operará do seguinte modo:

• 1.º ano – 30% de isenção com o limite € 3.291,08 (7,5 x IAS)
• 2.º ano – 20% de isenção com o limite € 2.194,05 (5 x IAS)
• 3.º ano – 10% de isenção com o limite € 1.097,03 (2,5 x IAS)

• Os cálculos foram efetuados com base no IAS de 2020, fixado em
€ 438,81.

• Como se disse ainda, estes rendimentos, embora isentos, são objeto
de englobamento.
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Tabelas de retenção na fonte (artigo 99.º-F)

• Para efeitos de retenção na fonte, as entidades pagadoras destes
rendimentos devem aplicar, embora apenas ao valor não abrangido
pela isenção, a taxa correspondente ao total dos rendimentos.

• Para o efeito, o beneficiário deverá invocar tal procedimento.
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Retenção sobre rendimentos de outras categorias       
(artigo 101.º)

• É aditada uma alínea c) ao n.º 2 deste artigo, estabelecendo que a
obrigação de proceder à retenção na fonte dos rendimentos de
capitais é das entidades gestoras de plataformas de financiamento
colaborativo (e não da entidade devedora ou pagadora dos rendimentos)
– o chamado crowdfunding – que tenham em território português a
sua sede ou direção efetiva ou estabelecimento estável a que deva
imputar-se o pagamento.
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Pagamentos por conta (artigo 102.º)

• A possibilidade de realizar pagamentos por conta do imposto devido
a final, por iniciativa do sujeito passivo, que até aqui apenas estava
prevista para titulares de rendimentos das categorias A e H, estende-
se a qualquer categoria de rendimentos, quando as entidades
devedoras dos rendimentos não se encontrem abrangidas pela
obrigação de proceder à retenção na fonte.

• Mantém-se o valor mínimo das entregas de € 50,00.
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Direito real de habitação duradoura (DHD)

• São introduzidas várias alterações ao Código do IRS, tendo em vista
tributar os rendimentos resultantes do direito real de habitação
duradoura (DHD), criado pelo Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 de
janeiro.
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Disposições transitórias

• Mantém-se a possibilidade de os sujeitos passivos inscreverem na
Modelo 3 – Anexo H, as deduções à coleta com despesas de saúde,
formação e educação, encargos com imóveis e com lares, em
alternativa aos valores comunicados à AT pelas respetivas
entidades.

• Mantêm-se igualmente as medidas transitórias sobre despesas e
encargos relacionados com a atividade empresarial ou profissional
de sujeitos passivos de IRS no regime simplificado a aplicar à
declaração de rendimentos de IRS.
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ALTERAÇÕES AO IRC
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Realizações de utilidade social (artigo 43.º)

• Os gastos com a aquisição de passes sociais em benefício do
pessoal, desde que tenham carácter geral e não revistam a natureza
de rendimentos do trabalho dependente ou, revestindo-o, sejam de
difícil ou complexa individualização relativamente a cada um dos
beneficiários, passam a ser majorados em 130%.
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Rendimentos de direitos de propriedade industrial ou 
intelectual (artigo 50.º-A)

• Propõe-se o alargamento do regime designado de Patent Box, em
sede de IRC, concorrendo, assim, para a determinação do lucro
tributável em apenas 50% do seu valor, aos:

• Direitos de autor sobre programas de computador.

• Prevê-se que a possibilidade de aplicação do regime passe a exigir
que os contratos se encontrem efetivamente registados.
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Regime simplificado 
Determinação da matéria coletável (artigo 86.º-B)

• Foi acrescentado o coeficiente de 0,50, para a determinação da
matéria coletável no regime simplificado, para os rendimentos de
exploração de estabelecimentos de alojamento local na
modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de
contenção.

• Aos restantes rendimentos de estabelecimentos de alojamento local
não localizados em área de contenção, continua a ser aplicado o
coeficiente de 0,35.
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Taxas (artigo 87.º)

• A taxa reduzida de IRC (17%), aplicável às PME, passa a incidir sobre
os primeiros € 25.000 de matéria coletável (anteriormente, era
aplicável aos primeiros € 15.000).
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Taxas de tributação autónoma (artigo 88.º)

• As taxas aplicáveis aos encargos relacionados com viaturas ligeiras de
passageiros ou de mercadorias, motos ou motociclos, serão as seguintes
em 2020:

Custo de aquisição Energia 
elétrica

Híbridas
Plug-in

GNV Outras

Inferior a € 27.500
(anteriormente € 25.000) 

0% 5% 7,5% 10%

Entre € 27.500 
(anteriormente € 25.000) 
e € 35.000

0% 10% 15% 27,5%

Superior a  € 35.000 0% 17,5% 27,5% 35%

Análise da Proposta de Lei do OE para 2020                                                                                   APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 28

Taxas de tributação autónoma (artigo 88.º)

• As viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL deixam de
beneficiar da redução de taxa de tributação autónoma.

• Deixa de ser aplicado o agravamento das taxas de tributação
autónoma em 10 pontos percentuais no período de tributação de
início de atividade e no seguinte.
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ALTERAÇÕES AO EBF
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Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior         
e às Regiões Autónomas (artigo 41.º-B do EBF)

• Aumento do limite da matéria coletável de € 15.000 para € 25.000,
ao qual se aplica a taxa reduzida de 12,5% de IRC às empresas que
exercem atividades económicas no interior.
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Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior         
e às Regiões Autónomas (artigo 41.º-B do EBF)

Segundo a Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho as áreas beneficiárias
do distrito de Braga são as seguintes:

 Concelho de Cabeceiras de Basto
 Concelho de Celorico de Basto
 Concelho de Fafe
 Concelho de Póvoa de Lanhoso
 Concelho de Vieira do Minho
 Concelho de Vila Verde
 Concelho de Terras de Bouro
 União das freguesias de Arosa e Castelões do concelho de Guimarães
 Freguesia de Bouro (Santa Marta), freguesia de Goães, União das freguesias

de Caldelas, Sequeiros e Paranhos e União das freguesias de Vilela, Seramil
e Paredes Secas do concelho de Amares
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Isenções de IMI (artigo 44.º do EBF)

• Os prédios classificados como monumentos nacionais e os prédios
individualmente classificados como de interesse público ou de
interesse municipal, aos quais não sejam aplicáveis isenções
subjetivas, deixam de beneficiar de isenção de IMI.

• A isenção de IMI aplicável a prédios afetos a lojas com história
passa a depender somente de reconhecimento pelo município
(anteriormente, também dependia de reconhecimento pela Direção-Geral
do Património Cultural ou pelas câmaras municipais).

• Além disso, são introduzidas algumas alterações ao regime de
isenção dos prédios afetos a lojas com história.
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Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros 
e de mercadorias (artigo 59.º-A do EBF)

• Deixa de ser considerada a majoração para o GPL para efeitos das
medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e
mercadorias, mantendo-se, no entanto, para os movidos a
eletricidade, que é de 130%, e a gás natural veicular (GNV), que é de
120%.
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Reorganização de empresas em resultado de operações de 
restruturação ou de acordos de cooperação (artigo 60.º do EBF)

• Alargamento da isenção do imposto do selo à transmissão de
estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, quando tal
operação seja efetuada no âmbito de uma reorganização de
empresas.

• Este regime passa a aplicar-se também a entidades que não sejam
empresas, nomeadamente fundos (organismos de investimento
coletivo).
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Prorrogação de benefícios fiscais

• São prorrogados por um ano os seguintes benefícios fiscais previstos
no EBF, que caducariam a 01/01/2020:

• Conta poupança-reformados (artigo 20.º);
• Empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos

importados (artigo 28.º);
• Serviços financeiros de entidades públicas (artigo 29.º);
• Swaps e empréstimos de instituições financeiras não residentes

(artigo 30.º);
• Depósitos de instituições de crédito não residentes (artigo 31.º);
• Empresas armadoras da marinha mercante nacional (artigo 51.º

alínea b));
• Comissões vitivinícolas regionais (artigo 52.º);
• Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos

específicos de resíduos (artigo 53.º);
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Prorrogação de benefícios fiscais

• Coletividades desportivas, de cultura e recreio (artigo 54.º);
• Baldios (artigo 59.º);
• Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de

mercadorias (artigo 59.º-A);
• Despesas com sistemas de car-sharing e bike-sharing (artigo 59.º-

B);
• Despesas com frotas de velocípedes (artigo 59.º-C);
• Mecenato cultural (artigo 62.º-B);
• Deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas

singulares (artigo 63.º); e
• IVA – transmissões de bens e prestações de serviços a título

gratuito (artigo 64.º).
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Outros benefícios fiscais

• São estendidos até 2022 os benefícios fiscais em IRC aos donativos
atribuídos à Estrutura de Missão para as Comemorações do V
Centenário da Circum-Navegação de Fernão de Magalhães.

• É atribuída relevância fiscal em IRC aos donativos que vierem a ser
atribuídos à Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia durante o seu mandato, bem como à
Embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos no âmbito da
Exposição Mundial do Dubai em 2020 e à Jornada Mundial da
Juventude, a realizar em 2022.
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Benefícios fiscais revogados

• São revogados os benefícios fiscais às associações representativas de
famílias, bem como às sociedades de agricultura de grupo.

• É ainda revogado o benefício fiscal do Crédito Fiscal Extraordinário
ao Investimento



APOTEC 20

Análise da Proposta de Lei do OE para 2020                                                                                   APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 39

ALTERAÇÕES AO CFI
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DLRR (artigo 29.º do CFI)

• Alargamento do prazo para reinvestimento da DLRR de 3 para 4
anos.

• O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos em cada
período de tributação, passa a ser de € 12.000.000 por sujeito
passivo (o montante estabelecido para 2019 era de € 10.000.00 e o
estabelecido para 2018 tinha sido de € 7.500.000).

• Passam a considerar-se aplicações relevantes as despesas com
transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de
direitos de patentes, licenças, «know-how» ou conhecimentos
técnicos não protegidos por patente.

• Alargamento do prazo para exercício da opção de compra em ativos
adquiridos em regime de locação financeira – de 5 anos para 7 anos.
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DLRR (artigo 29.º do CFI)

• As alterações dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 29.º (prazo de
reinvestimento da DLRR) e do n.º 5 do artigo 30.º (opção de compra
de ativos adquiridos em regime de locação financeira), ambos do
CFI, são aplicáveis aos prazos em curso em 01/01/2020.

• É ainda proposta uma autorização legislativa no âmbito da DLRR, no
sentido de alargar o seu âmbito de aplicação às aquisições de
participações sociais de sociedades cujo objeto social principal seja
substancialmente idêntico ao da sociedade adquirente.
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SIFIDE (artigo 37.º do CFI)

• Prorrogação do benefício fiscal SIFIDE até 2025.

• No investimento em fundos de investimentos (alínea f) do n.º 1 do
artigo 37.º do CFI), a elegibilidade reporta-se às contribuições para
esses fundos.

• É introduzida uma penalização ao benefício fiscal do SIFIDE II, se
forem alienadas unidades de participação elegíveis antes de
decorridos 5 anos.

• São estabelecidas obrigações acessórias para as entidades gestoras
dos fundos de investimento cujas contribuições são elegíveis para o
SIFIDE II.
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SIFIDE (artigo 37.º do CFI)

• Para efeitos de verificação do investimento realizado, as entidades
gestoras dos fundos de investimento passam a ter de enviar à
Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI), até 30 de junho de cada
ano, o último relatório anual auditado, bem como documento
(portefólio ou outro) que evidencie os investimentos efetuados pelo
fundo no período anterior.

• Estas entidades, podem, de igual modo, solicitar à ANI a emissão de
declaração de conformidade da política de investimento prevista no
regulamento de gestão do fundo, não tendo essa declaração caráter
vinculativo quanto à elegibilidade futura da despesa.

• O reconhecimento pela ANI do caráter de investigação e
desenvolvimento passa a ser efetuado relativamente às entidades e
não em relação aos projetos de investimento.
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ALTERAÇÕES AO IVA
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Isenções nas operações internas(artigo 9.º)

• Passam a estar isentas de IVA:

• As prestações de serviços efetuadas no exercício da profissão de
psicólogo (independentemente da área de atuação) – n.º 1 do
artigo 9.º

• As prestações de serviços efetuadas pelos intérpretes de Língua
Gestual Portuguesa – n.º 38 do artigo 9.º
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Exclusões do direito à dedução (artigo 21.º)

• A alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º do CIVA passa a ter a seguinte
redação:

• Despesas respeitantes a combustíveis normalmente utilizáveis
em viaturas automóveis, com exceção das aquisições de
gasóleo, de gases de petróleo liquefeitos (GPL), gás natural e
biocombustíveis, cujo imposto é dedutível na proporção de
50%, a menos que se trate dos bens a seguir indicados, caso
em que o imposto relativo aos consumos de gasóleo, gasolina,
GPL, gás natural e biocombustíveis é totalmente dedutível:

• Passa a ser possível deduzir o IVA suportado na eletricidade
utilizada nas viaturas elétricas e nas viaturas híbridas plug-in.
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Regime de isenção (artigo 53.º)

• O limite anual de rendimentos dos trabalhadores independentes
que pode estar isento de IVA aumenta dos atuais € 10.000 para:

• € 11.000 durante o ano de 2020 e

• € 12.500 a partir de 01/01/2021
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Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis 
Regularizações a favor do sujeito passivo (artigos 78.º-A a D)

• Passam a considerar-se de cobrança duvidosa os créditos que
estejam em mora há mais de 12 meses (em vez de 24 meses) desde a
data do respetivo vencimento e existam provas objetivas de
imparidade e de terem sido efetuadas diligências para o seu
recebimento.

• O pedido de autorização prévia passa a ter de ser apreciado pela AT
no prazo máximo de quatro meses (em vez dos atuais oito meses),
findo o qual se considera indeferido, com exceção dos casos das
faturas com valor inferior a € 150.000 (IVA incluído), em que se
presume o deferimento.
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Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis 
Regularizações a favor do sujeito passivo (artigos 78.º-A a D)

• A identificação da fatura relativa a cada crédito de cobrança
duvidosa, a identificação do adquirente, o valor da fatura e o
imposto liquidado, a realização de diligências de cobrança por parte
do credor e o insucesso, total ou parcial, de tais diligências, bem
como outros elementos que evidenciem a realização das operações
em causa, passam a dever encontrar-se documentalmente
comprovados e ser certificados nos seguintes termos:

a) por ROC ou contabilista certificado independente, nas
situações em que a regularização de imposto não exceda €
10.000 por declaração periódica;

b) exclusivamente por ROC, nas restantes situações de créditos de
cobrança duvidosa.
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Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis 
Regularizações a favor do sujeito passivo (artigos 78.º-A a D)

• A certificação por ROC ou por contabilista certificado independente
é efetuada para cada um dos documentos e períodos a que se
refere a regularização e até à entrega do correspondente pedido,
sob pena de o pedido de autorização prévia não se considerar
apresentado.

• No caso de a regularização dos créditos não depender de pedido de
autorização prévia (caso dos créditos incobráveis), a certificação
deve ser efetuada até ao termo do prazo estabelecido para a
entrega da declaração periódica ou até à data de entrega da mesma,
quando esta ocorra fora do prazo.
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Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis 
Regularizações a favor do sujeito passivo (artigos 78.º-A a D)

• O ROC ou o contabilista certificado independente devem, ainda,
certificar que se encontram verificados os requisitos legais para a
dedução do imposto respeitante a créditos considerados
incobráveis, atento o disposto no n.º 4 do artigo 78.º-A.

• Neste caso (créditos incobráveis) a certificação por contabilista
certificado independente não tem qualquer limite de valor.
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Alterações à Lista I

• Verba 2.28 – Para além das prestações de serviços de assistência
domiciliária a crianças, idosos, toxicodependentes, doentes ou
deficientes,

• esta verba passa a incluir as prestações de serviços de
teleassistência a idosos e a doentes crónicos, sejam esses
serviços prestados ao utente final, sejam eles prestados a outras
entidades públicas ou privadas.
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Alterações à Lista I

• Verba 2.32 – São excluídas da taxa reduzida as entradas nos
espetáculos de tauromaquia, que passam, por isso, a ser tributadas
à taxa geral.
Por outro lado, passam a estar incluídos nesta verba, sendo
tributadas à taxa reduzida, as entradas em exposições e as entradas
em jardins zoológicos, botânicos e aquários públicos, quando não
beneficiem da isenção do artigo 9.º do CIVA e que anteriormente
eram tributadas à taxa normal.
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Alterações à Lista I

• É aditada à Lista I a verba 2.34, passando a ser tributadas à taxa
reduzida (6%) as prestações de serviços que consistam em
proporcionar a visita, guiada ou não, a edifícios classificados de
interesse nacional, público ou municipal e a museus que cumpram
os requisitos previstos no artigo 3.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de
agosto, com exclusão dos fins lucrativos, e que não beneficiem da
isenção prevista no n.º 13 do artigo 9.º do Código do IVA.

• É igualmente aditada à Lista I a verba 2.35, abrangendo as águas
residuais tratadas.
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ALTERAÇÕES AO IMPOSTO DO SELO
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Isenções (artigo 7.º)

• Tendo por objetivo conciliar e manter o atual regime de isenção de
imposto do selo em caso de carência de tesouraria, previsto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto do Selo (CIS),
com novo regime para apoio à tesouraria das empresas, no âmbito
de contratos de gestão centralizada de tesouraria (cash pooling),
quando estejam em causa operações financeiras de curto prazo
realizadas entre sociedades em relação de domínio ou de grupo,

• a alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do CIS passa a ter a seguinte
redação:
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Isenções (artigo 7.º)

g) Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não
superior a um ano, desde que exclusivamente destinados à
cobertura de carência de tesouraria e efetuados por sociedades de
capital de risco (SCR) a favor de sociedades em que detenham
participações, bem como os efetuados por outras sociedades a favor
de sociedades por elas dominadas ou a sociedades em que
detenham uma participação de, pelo menos, 10% do capital com
direito de voto ou cujo valor de aquisição não seja inferior a € 5 000
000, de acordo com o último balanço acordado e, bem assim, os
efetuados em benefício de sociedade com a qual se encontre em
relação de domínio ou de grupo;

• A isenção passa a ser aplicada apenas aos empréstimos efetuados
por sociedades.
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Isenções (artigo 7.º)

• Passam a estar isentos de imposto do selo os empréstimos
concedidos por sociedades, no âmbito de um contrato de gestão
centralizada de tesouraria (cash pooling), a favor de sociedades
com a qual estejam em relação de domínio ou de grupo,

• considerando-se, para o efeito, que existe uma relação de domínio
ou grupo, quando uma sociedade, dita dominante, detém, há mais
de um ano, direta ou indiretamente, pelo menos, 75% do capital de
outra ou outras sociedades ditas dominadas, desde que tal
participação lhe confira mais de 50% dos direitos de voto.
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Desincentivo ao crédito ao consumo (artigo 70.º-A)

• Relativamente aos factos tributários ocorridos até 31/12/2020, as
taxas previstas nas verbas 17.2.1 a 17.2.4 são agravadas em 50%,
excluindo contratos já celebrados e em execução.
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ALTERAÇÕES AO IMI
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Prédios devolutos localizados em zonas de pressão 
urbanística (artigo 112.º-B)

• O agravamento da taxa de IMI para prédios devolutos localizados
em zonas de pressão urbanística, passa a incluir explicitamente os
prédios em ruínas, bem como os terrenos para construção inseridos
no solo urbano e cuja qualificação em plano municipal de
ordenamento do território atribua aptidão para o uso habitacional.

• Este agravamento consiste na possibilidade do aumento da taxa de
IMI ao sêxtuplo, podendo ainda ser agravada em mais 10% nos anos
subsequentes, com o limite máximo de 12 vezes a taxa de IMI
normalmente aplicável.

• Os municípios passarão a incluir a identificação destes imóveis na
comunicação que já efetuam à AT.
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ALTERAÇÕES AO IMT
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Caducidade das isenções (artigo 11.º)

• A isenção de IMT pela aquisição de imóveis por instituições de
crédito, deixa de se aplicar quando o adquirente seja uma entidade
com relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do CIRC.

• Mantém-se a caducidade que já vigorava quando os prédios não são
alienados no prazo de cinco anos a contar da data de aquisição.
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Taxas (artigo 17.º)

• A aquisição de prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios
urbanos destinados exclusivamente a habitação própria e
permanente ou destinados exclusivamente a habitação, de valor
superior a € 1.000.000,

• passam a estar sujeitos à taxa de IMT de 7,5% .
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OUTRAS MEDIDAS
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Alterações aos impostos especiais de consumo 

• As bebidas com teor de açúcar mais elevado vão voltar a sofrer uma
atualização do imposto.

• As que apresentarem um teor de açúcar inferior a 50 gramas por
litro e igual ou superior a 25 gramas por litro, terão um imposto
associado de € 6,02 por cada 100 litros.

• Já entre os 50 e os 80 gramas por litro, o imposto irá aumentar
0,25%, passando para os € 8,02 por cada 100 litros.

• Para as bebidas com teor de açúcar a partir de 80 gramas por litro, a
subida será de 0,3%, com o imposto a passar para os € 20,06 por
cada 100 litros.
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ISV  e IUC

• Verifica-se um aumento generalizado na componente de cilindrada
na ordem de 0,3%.
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Contribuições financeiras

• A contribuição para o audiovisual não é atualizada em 2020.
• Mantêm-se as contribuições sobre o setor bancário, farmacêutico e

energético.
• Em relação ao setor energético, existe uma autorização legislativa para

alterar as regras de incidência ou redução das respetivas taxas em
função da redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e
correspondente redução da necessidade de financiamento de políticas
sociais e ambientais do setor energético.

• É proposta a criação de uma contribuição sobre dos fornecedores do
SNS de dispositivos médicos, com taxas variáveis entre 1,5% e 4%
sobre o valor das compras reportadas ao valor total das aquisições de
dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro às
entidades do SNS, deduzido do IVA.

• É ainda proposta uma autorização legislativa para a criação de uma
contribuição sobre as embalagens de uso único.
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Despenalização da falta de entrega de declarações 
trimestrais à Segurança Social

• Para efeitos de Segurança Social, não será aplicada coima à falta de
entrega, em 2019, da declaração trimestral de rendimentos dos
trabalhadores independentes.
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Conta corrente com a AT (artigo 35.º-A da LGT)

• As micro e pequenas empresas passam a beneficiar de um regime
de “acerto de obrigações tributárias”.

• Na prática, as micro e pequenas empresas que, aquando do
pagamento de obrigações tributárias, detenham créditos junto do
Estado, poderão usufruir do respetivo acerto de contas, devendo
pagar apenas a diferença entre o valor a receber e a pagar.
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Muito obrigado pela vossa presença!

NOTA IMPORTANTE PARA OS CC: 

A Formação promovida pela APOTEC é válida nos termos do Estatuto da OCC.
Os certificados podem ser submetidos através do site da dita Ordem, via 
Pasta CC, sem necessidade de qualquer outro formalismo adicional.
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Venha fazer parte do livre associativismo!
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