NEWSLETTER FISCAL – Janeiro 2018

Orçamento do Estado para 2018
1.

Introdução

No passado dia 29 de Dezembro de 2017, foi publicada a Lei nº 114/2017, que aprova o Orçamento do
Estado para 2018. De igual forma, no passado dia 9 de Janeiro de 2018 foi publicado o Decreto-Lei n.º
2/2018, que altera o regime contributivo dos trabalhadores independentes, previsto no Código dos
Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, alterações estas que produzem
efeitos a 1 de Janeiro de 2019, com exceção das alterações nos artigos relacionados com as entidades
contratantes, com produção de efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2018.
Neste documento são apresentadas as principais alterações que resultam destes diplomas, com
impacto significativo na vida das pessoas e das empresas. O documento está organizado de acordo
com as temáticas relevantes.
2.

Alterações relevantes ao nível dos diferentes Impostos

2.1

Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)

Vales de
educação

Exercício de
funções no
estrangeiro ao
serviço do
Estado
Português

Tributação de
mais-valias em
imóveis
arrendados

Os benefícios de exclusão de tributação dos vales de educação atribuídos
pelas entidades patronais (até ao valor anual de € 1.100 por dependente)
deixaram de existir, passando a estar sujeitos a tributação em sede de IRS.

Os sujeitos passivos residentes que estejam a desempenhar funções ou
comissões de caráter público no estrangeiro ao serviço do Estado
Português, passam a estar isentos sobre uma parte do rendimento, em
percentagem a fixar em despacho dos membros responsáveis pelas áreas dos
negócios estrangeiros e das finanças, determinada para cada país de
exercício de funções tendo em conta a relação de paridade de poder de
compras entre Portugal e esse país.

No caso de restituição ao património particular de imóvel habitacional que
seja afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, mantém-se o
diferimento da tributação do ganho enquanto o imóvel mantiver aquela
afetação.
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Treinadores de
praticantes de
alto
rendimento
desportivo

A exclusão de tributação das bolsas atribuídas pelo Comité Olímpico de
Portugal ou pelo Comité Paralímpico de Portugal, no âmbito do contratoprograma de preparação para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou
Surdolímpicos, ou pela respetiva federação titular do estatuto de utilidade
pública desportiva passa também a aplicar-se aos treinadores de
praticantes de alto rendimento desportivo (e não apenas aos praticantes,
como anteriormente).

Bombeiros

A não incidência de IRS sobre as compensações e subsídios, referentes à
atividade voluntária, postos à disposição dos bombeiros pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil, municípios e comunidades intermunicipais é
alargada ao dispositivo conjunto de proteção e socorro na Serra da Estrela.

Mais-valias de

Passam a ser considerados rendimentos obtidos em território Português, as
mais -valias resultantes da transmissão onerosa de partes de capital ou de
direitos similares em sociedades ou outras entidades quando, em qualquer
momento durante os 365 dias anteriores, o valor dessas partes de capital ou
direitos resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50 %, de bens imóveis
ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português, com
exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade de natureza agrícola,
industrial ou comercial que não consista na compra e venda de bens imóveis.

partes sociais
obtidas por
não residentes

Regime
simplificado
de tributação

No âmbito do regime simplificado de tributação, a dedução ao rendimento
que decorre da aplicação do coeficiente de 75% aplicado aos rendimentos
de prestações das atividades profissionais especificamente previstos na
tabela a que se refere o artigo 151.º do CIRS, e da aplicação do coeficiente de
35% aplicado aos rendimentos de prestações de outros serviços, passa a estar
parcialmente condicionada à verificação de despesas e encargos
efetivamente suportados.
Assim, acresce ao rendimento tributável a diferença positiva entre 15% dos
rendimentos brutos e o somatório das seguintes importâncias:
• Dedução específica (€ 4.104) ou se superior, os montantes
comprovadamente suportados com contribuições obrigatórias
para regimes de proteção social, conexas com as atividades em
causa;
• Despesas com pessoal e encargos a título de remunerações,
ordenados ou salários;
• Rendas de imóveis afetas à atividade empresarial ou profissional;
(continua)
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Regime

•

simplificado
de tributação
(cont.)
•

•

1,5 % do valor patrimonial tributário dos imóveis afetos à
atividade empresarial ou profissional ou, quanto aos imóveis afetos
a atividades hoteleiras ou de alojamento local, 4 % do respetivo valor
patrimonial tributário, de que o sujeito passivo seja o proprietário,
usufrutuário ou superficiário;
Outras despesas com a aquisição de bens e prestações de serviços
relacionadas com a atividade, que constem de faturas comunicadas
à Autoridade Tributária e Aduaneira;
Importações ou aquisições intracomunitárias de bens e serviços
relacionados com a atividade.

As despesas e encargos, quando estejam apenas parcialmente afetos à
atividade empresarial e profissional, são considerados em 25%.
Não beneficiam de qualquer dedução específica (aplicando-se-lhes o
coeficiente 1) os rendimentos decorrentes de prestações de serviços
efetuadas a Sociedades nas quais, durante mais de 183 dias do período de
tributação:
• O sujeito passivo detenha, direta ou indiretamente, pelo menos
5 % das respetivas partes de capital ou direitos de voto;
• O sujeito passivo, o cônjuge ou unido de facto e os ascendentes e
descendentes destes detenham no seu conjunto, direta ou
indiretamente, pelo menos 25 % das respetivas partes de capital
ou direitos de voto.

Escalões e
taxas

São acrescentados dois novos escalões, desdobrando-se o segundo e
terceiro escalões antigos, com impacto na redução das taxas de tributação.
Os escalões e as taxas passam a ser os seguintes:
Rendimento Coletável

Taxa (%)

Taxa Média(%)

Até € 7.091

14,50%

14,500%

De € 7.091 a € 10.700

23,00%

17,367%

De € 10.700 a € 20.261

28,50%

22,621%

De € 20.261 a € 25.000

35,00%

24,967%

De € 25.000 a € 36.856

37,00%

28,838%

De € 36.856 a € 80.640

45,00%

37,613%

Mais de € 80.640

48,00%

-
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Mínimo de
existência

O mínimo de existência passa a aplicar-se aos rendimentos empresariais e
profissionais decorrentes das atividades previstas na tabela de atividades
mencionada no artigo 151.º do CIRS, com exceção no previsto no código 15
– outros prestadores de serviços.
O valor passa a ascender a 1,5 X 14 X IAS = € 9.006,90 (antes ascendia a
€ 8.500). Note-se que o valor do IAS para 2018 foi atualizado para € 428,90,
cf. Portaria 21/2018, de 18 de Janeiro.

Rendimentos
prediais
auferidos por
não residentes

Dedução à
coleta de
Despesas de
Educação

Os residentes noutro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço
Económico Europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de
informações em matéria fiscal, passam a ter a opção de tributação pelas
taxas aplicáveis aos residentes (tabela de taxas progressivas).

Passam a ser dedutíveis como despesas de educação/ formação as relativas
a arrendamento de imóvel ou de parte de imóvel, a membros do agregado
familiar que não tenham mais de 25 anos e frequentem estabelecimentos de
ensino cuja localização se situe a uma distância superior a 50 km da
residência permanente do agregado familiar, até ao valor máximo de
€ 300 / ano.
O limite global de dedução em despesas de educação igual a € 800 é
aumentado em € 200 quando a diferença seja relativa a rendas.

Normas
transitórias de
dedução à
coleta

Mantém-se a possibilidade dos sujeitos passivos poderem incluir
manualmente na declaração de rendimentos de 2017 o valor das despesas
incorridas com saúde, educação e formação, encargos com imóveis e com
lares, em substituição das despesas constantes no e-fatura. Esta opção
implica a necessidade de serem mantidos os comprovativos dos montantes
declarados.
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2.2

Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

Extensão do
território do
imposto

Passam a considerar-se obtidos em território Português os ganhos
resultantes da transmissão onerosa de partes de capital ou de direitos
similares em sociedades ou outras entidades, sem sede ou direção efetiva
em território Português, quando, em qualquer momento durante os 365
dias anteriores, o valor dessas partes de capital ou direitos resulte, direta
ou indiretamente, em mais de 50 %, de bens imóveis ou direitos reais
sobre bens imóveis situados em território português, com exceção dos bens
imóveis afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou
comercial que não consista na compra e venda de bens imóveis.
A declaração Modelo 22 referente a estes ganhos deverá ser enviada até ao
último dia do mês de Maio do ano seguinte àquele a que os rendimentos
respeitam.

Obrigações
contabilísticas

Encargos não
dedutíveis para
efeitos fiscais

Créditos
incobráveis

Estabelecimento
Estável situado
fora do
território
Português

Passa a estar prevista a obrigatoriedade da contabilidade estar organizada
com recurso a meios informáticos, para efeitos de apuramento do lucro
tributável das sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, das
cooperativas e das empresas públicas e das demais entidades que exerçam,
a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola.

Passa a estar prevista a não dedutibilidade, para efeitos da determinação
do lucro tributável, da contribuição extraordinária sobre a indústria
farmacêutica.

Os créditos incobráveis passam a poder ser diretamente considerados
gastos ou perdas do período de tributação, ainda que o respetivo
reconhecimento contabilístico já tenha ocorrido em períodos de
tributação anteriores, desde que não tenha sido admitida perda por
imparidade ou esta se mostre insuficiente.

Passa a estar definido que para efeitos da determinação do lucro tributável
imputável a cada estabelecimento estável, o sujeito passivo deve adotar
critérios de imputação proporcional adequados e devidamente
justificados para a repartição dos gastos, perdas ou variações
patrimoniais negativas que estejam relacionados quer com operações
imputáveis, ou elementos patrimoniais afetos, a um estabelecimento
estável, quer com outras operações ou elementos patrimoniais do sujeito
passivo.
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Gastos de
Financiamento
Líquidos
(RETGS)

Derrama
Estadual

A opção pela limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento
líquidos aplicável a um grupo de sociedades ao abrigo do Regime Especial
de Tributação de Grupos de Sociedades (RETGS) passa a ser
automaticamente prorrogável por períodos de um ano após o período
mínimo de manutenção de 3 anos, exceto no caso de renúncia.

A taxa do 3.º escalão da Derrama Estadual, aplicável ao lucro tributável
superior a € 35 M passa de 7% para 9%.

autónomas

Com natureza interpretativa, passa a estar expressamente previsto que ao
montante global das tributações autónomas não podem ser efetuadas
quaisquer deduções, ainda que essas deduções resultem de legislação
especial.

Pagamento

A taxa do 3.º escalão do pagamento adicional por conta, aplicável ao lucro
tributável superior a € 35 M passa de 6,5% para 8.5%.

Tributações

adicional por
conta
Falta de
apresentação da
declaração
Modelo 22

Obrigação de
apresentação da
Modelo 22

Declaração
periódica de
rendimentos no
período de
dissolução

Para os que não apresentem a declaração Modelo 22, são alterados os
critérios de determinação da base tributável, passando os mesmos a
corresponder ao maior dos seguintes montantes:
• A matéria coletável determinada, com base nos elementos de que
a administração tributária e aduaneira disponha, de acordo com as
regras do regime simplificado, com aplicação do coeficiente de
0,75;
• A totalidade da matéria coletável do período de tributação mais
próximo que se encontre determinada;
• O valor anual da retribuição mínima mensal.

Deixa de ser exigida a apresentação da Modelo 22 às entidades que apenas
aufiram rendimentos não sujeitos a IRC, exceto quando estejam sujeitas a
uma qualquer tributação autónoma.

Em caso de dissolução, devem ser enviadas duas declarações Modelo 22:
• Até ao último dia do 5.º mês seguinte ao da dissolução,
independentemente de esse dia ser útil ou não útil, a declaração
relativa ao período decorrido desde o início do período de tributação
em que se verificou a dissolução até à data desta;
• Até ao último dia do 5.º mês seguinte à data do termo do período de
tributação, independentemente de esse dia ser útil ou não útil, a
declaração relativa ao período decorrido entre o dia seguinte ao da
dissolução e o termo do período de tributação em que esta se verificou.
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Resultados
internos
gerados durante
o Regime de
Tributação pelo
Lucro

À semelhança das LOE para 2016 e 2017, é introduzida uma norma
transitória que determina que os resultados internos ainda pendentes que
tenham sido eliminados ao abrigo do anterior regime de tributação pelo
lucro consolidado, em vigor até 2000, devem ser considerados em ¼ para
efeitos de apuramento do lucro tributável do grupo, apurado ao abrigo do
RETGS, no período de tributação que se inicie em ou após 1 de Janeiro de
2018.

Consolidado
Para este efeito deve ser apurado um pagamento por conta autónomo,
sobre ¼ do respetivo montante, o qual deverá ser deduzido ao imposto a
pagar na liquidação relativa ao período de tributação de 2018. Este
pagamento deve ser feito no mês de Julho de 2018.
No caso da cessação do RETGS ou renúncia da sua aplicação, durante o
período de reposição do montante dos resultados internos, deve o valor
pendente de reconhecimento ser considerado na totalidade, no último
período de tributação a que aquele regime se aplique.
Os contribuintes devem dispor de informação e documentação no dossier
fiscal que demonstre os resultados internos pendentes de tributação.
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2.3

Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Regularização
relativa a créditos
incobráveis

Regularização
relativa a créditos
incobráveis (cont.)

Autoliquidação nas
Importações

Alteração das Taxas
de IVA

Autorizações
legislativas em
sede de IVA

Relativamente a créditos incobráveis em processo de insolvência, a
recuperação do IVA pode ser feita com o encerramento do processo por
insuficiência de bens ou após a realização do rateio final, do qual resulte
o não pagamento definitivo do crédito. A aplicação desta recuperação de
IVA depende do facto relevante ocorrer em momento anterior ao do
momento em que o crédito é considerado de cobrança duvidosa.

Clarifica-se que em processo de insolvência ou em processo especial de
revitalização, o imposto pode ser recuperado pelos sujeitos passivos quando
seja proferida sentença de homologação do plano de insolvência ou do
plano de recuperação que preveja o não pagamento definitivo do crédito.

Passam a poder optar pela autoliquidação do IVA devido pelas
importações de bens, os sujeitos passivos que ainda beneficiem do
diferimento do pagamento deste imposto relativo a anteriores importações.

Passa a aplicar-se a taxa reduzida às empreitadas de reabilitação de imóveis
que sejam contratadas diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação
do Edificado pela sua sociedade gestora.
Passa a aplicar-se a taxa intermédia aos instrumentos musicais.

Restauração:
Mantém-se a autorização legislativa para alterar a verba 3.1 da lista II do
Código do IVA, de forma a ampliar a sua aplicação a outras prestações de
serviços de bebidas, alargando-a a bebidas que se encontram excluídas.
Produtos Silvícolas:
Concedida autorização legislativa para alargar o regime de reverse charge
(autoliquidação) na aquisição de cortiça, madeira, pinhas e pinhões com
casca.
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2.4

Imposto do Selo (IS)

Compensação de
imposto

Alargamento da entidades que podem recorrer ao mecanismo de
compensação de imposto, passando a abranger todos os sujeitos passivos
referidos no n.º 1 do artigo 2.º.
Para a compensação deixa de ser necessário que a mesma se refira à mesma
verba. Assim, ela passa a operar até à concorrência das liquidações e das
entregas de Imposto do Selo, ainda que não respeite à mesma verba da Tabela
Geral do Imposto do Selo.

Encargo nos
Seguros de Grupo

O encargo do imposto nos contratos de seguro de grupo contributivo, recai
sobre o segurado na proporção do prémio que suporte.

Contributivo
Pagamento por
Organismos de
Investimento
Coletivo

Prazos de
reclamação ou
impugnação

Nova declaração
mensal de imposto
do selo

O imposto sobre o valor líquido global dos organismos de investimento
coletivo, previstos na verba 29, passa a ser pago até ao dia 20 do mês
seguinte àquele em que a obrigação tributária se tenha constituído (antes
era liquidado trimestralmente até ao último dia do mês subsequente ao da
obrigação tributária).

Dada a possibilidade do pagamento em prestações, relativo a Imposto do
Selo nas transmissões gratuitas, determina-se que o prazo de reclamação e de
impugnação conta-se a partir do termo do prazo para pagamento voluntário
da primeira ou da única prestação do imposto.
Os sujeitos passivos passam a ser obrigados a apresentar uma declaração
mensal discriminada por verba da Tabela Geral com:
• O valor tributável das operações e factos sujeitos a imposto do selo;
• O valor do imposto liquidado, identificando os titulares do encargo;
• As normas legais ao abrigo das quais foram reconhecidas isenções,
identificando os respetivos beneficiários;
• O valor do imposto compensado, nos termos do artigo 51.º,
identificando o período de imposto compensado e os beneficiários
da compensação.
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Alterações à
Tabela Geral do
Imposto do Selo

Crédito ao Consumo:
É agravada a tributação incidente sobre a utilização do crédito ao consumo,
passando as taxas aplicáveis a ser as seguintes (verba 17.2):
• Crédito de prazo inferior a um ano — por cada mês ou fração — 0,08
% (antes era de 0,07%);
• Crédito de prazo igual ou superior a um ano — 1 % (antes era de
0,90%).
• Crédito utilizado sob a forma de conta--corrente, descoberto
bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não
seja determinado ou determinável, sobre a média mensal obtida
através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente,
durante o mês, divididos por 30 — 0,08 % (antes era de 0,07%).
De referir que estas taxas são objeto de agravamento em 50% até ao final de
2018, face ao regime de desincentivo ao crédito ao consumo introduzido no
artigo 70.º-A do Código do Imposto do Selo, introduzido na LOE para 2016.
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2.5
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas
de Imóveis (IMT)
Receitas do
Adicional ao IMI

Valor tributável /
Adicional ao IMI

Sujeitos passivos
casados ou em
união de facto /
Adicional ao IMI

Esclarece-se que a Receita do Fundo de Estabilização Financeira da
Segurança Social que resulta do adicional ao IMI, corresponde a este valor
deduzido dos encargos de cobrança e da previsão de deduções à coleta de
IRS e IRC.

Com natureza interpretativa, passa a estar expresso no CIMI que estão
excluídos do valor tributável sujeitos ao Adicional ao IMI, para além do
valor dos prédios que no ano anterior tenham estado isentos ou não sujeitos
a tributação em IMI:
• O valor dos prédios que se destinem exclusivamente à construção de
habitação social ou a custos controlados cujos titulares sejam
cooperativas de habitação e construção ou associações de moradores;
• O valor dos prédios ou partes de prédios urbanos cujos titulares
sejam condomínios, quando o valor patrimonial tributário de cada
prédio ou parte de prédio não exceda 20 vezes o valor anual do
indexante de apoios sociais; e
• O valor dos prédios ou partes de prédios urbanos cujos titulares
sejam cooperativas de habitação e construção e associações de
moradores.

A opção pela tributação conjunta, por parte de sujeitos passivos casados ou
em união de facto, para efeitos de Adicional ao IMI, passa a ser válida até ao
exercício da respetiva renúncia. Este regime aplica-se às opções efetuadas
em 2017.
Quando os sujeitos passivos casados sob os regimes de comunhão de bens,
que não exerçam a opção pela tributação conjunta para efeitos de Adicional
ao IMI, procedam à identificação da titularidade dos prédios, indicando os
que são próprios a cada um deles e aqueles que são comuns, passa a
atualizar-se estes dados na matriz predial.

Identificação dos
prédios na Modelo
22 / Adicional ao
IMI

Os 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, os dos respetivos cônjuges,
ascendentes e descendentes, passam a ter de ser identificados no anexo à
declaração Modelo 22.
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Forma e prazo de
liquidação /
Adicional ao IMI

Sempre que a liquidação não seja efetuada no mês de Junho do ano a que
respeita, bem como em caso de liquidação, adicional ou oficiosa, a liquidação
deve ser efetuada nos termos gerais do IMI.
Quando por facto imputável ao sujeito passivo for retardada a liquidação
de parte ou da totalidade do Adicional ao IMI, a este acrescem juros
compensatórios, nos termos gerais.

Pagamento fora do
prazo / Adicional
ao IMI

Informação
matricial /
Adicional ao IMI

São devidos juros de mora nos termos gerais, quando o sujeito passivo não
efetue o pagamento do Adicional ao IMI dentro do prazo legalmente
estabelecido no documento de cobrança.

Passa a ser disponibilizada no Portal das Finanças a informação relativa aos
prédios averbados na matriz predial em nome dos sujeitos passivos.
Quando a matriz não reflita a titularidade dos prédios que integram a
comunhão de bens dos sujeitos passivos casados, estes devem comunicar,
até 15 de fevereiro, a identificação dos prédios que são comuns.
Com base na informação comunicada, a Autoridade Tributária e Aduaneira
procede à atualização matricial, com efeitos a 1 de Janeiro desse ano.

Limites Mínimos /
Adicional ao IMI

Correção das
opções / Adicional
ao IMI

Não há lugar a cobrança ou reembolso quando, em virtude da liquidação,
ainda que adicional, reforma ou anulação de liquidação, a importância a
cobrar ou a restituir seja inferior a € 10.

Passa a estar estabelecido que no prazo de 120 dias contados a partir do
termo do prazo para pagamento voluntário do imposto, os contribuintes
podem manifestar ou alterar as opções relativas à tributação conjunta e das
heranças indivisas.
Destas alterações não pode resultar a ampliação dos prazos de reclamação
graciosa, impugnação judicial, ou revisão do ato tributário que seriam
aplicáveis caso não tivessem sido apresentadas.

Alargamento da
base de incidência

Passa a considerar-se como facto tributário, a outorga de procuração que
confira poderes de alienação de unidades de participação em fundos de
investimento
imobiliário
fechados
de
subscrição
particular,
representativas de 75% ou mais do universo das unidades de participação.
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2.6

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

Reconhecimento
de benefícios

Os benefícios fiscais dependentes de reconhecimento deixam de poder ser
concedidos quando
•

•

Deduções no
âmbito de
parcerias de títulos
de impacto social

Remuneração
convencional do
capital

no final do ano civil anterior ao pedido, o sujeito passivo tenha
deixado de efetuar o pagamento de qualquer imposto sobre o
rendimento, a despesa ou o património, e a situação se mantenha no
termo do prazo para o exercício do direito de audição no âmbito do
procedimento de concessão do benefício, e
o sujeito passivo não apresente a situação contributiva regularizada
perante a Segurança Social.

São considerados gastos e perdas do período de tributação, em valor
correspondente a 130 % do respetivo total e até ao limite de 8/1000 do
volume de vendas ou de serviços prestados, os fluxos financeiros prestados
por investidores sociais no âmbito de parcerias de títulos de impacto social,
independentemente de serem ou não objeto de reembolso por não
atingimento das metas contratualizadas.

Efetuado o alargamento do âmbito da aplicação do regime de remuneração
convencional do capital social às conversões de créditos de qualquer
natureza em capital. Passam assim a estar incluídas as prestações
suplementares de capital não previstas no anterior regime (que incluiu em
2017 as conversões de suprimentos ou de empréstimos de sócios em capital).
Passa de igual forma a estar contemplado o aumento de capital com recurso
aos lucros gerados no próprio exercício, desde que o registo do aumento do
capital se realize até à entrega da declaração Modelo 22 relativa ao ano em
causa.
Note-se que de acordo com este regime, aplicado a todas as sociedades desde
2017, o efeito do benefício ascende a 7% durante 6 períodos (o que na
prática corresponde a 42% do total das entradas efetuadas, seja por pessoas
singulares ou pessoas coletivas.

Incentivos à
recapitalização das
empresas

Trata-se de um novo benefício fiscal aplicado a pessoas singulares. Assim,
o sujeito passivo de IRS que realize entradas de capital em dinheiro a favor
de uma sociedade na qual detenha uma participação social e que se encontre
na condição prevista no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais
(perda de metade do capital) poderá deduzir até 20 % dessas entradas ao
montante bruto dos lucros colocados à disposição por essa sociedade ou,
no caso de alienação dessa participação, ao saldo apurado entre as maisvalias e menos-valias realizadas.
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Incentivos à
recapitalização das
empresas (cont.)

Incentivo fiscal à
aquisição de
participações
sociais pelos
trabalhadores

A dedução do valor verificar-se-á no apuramento do rendimento tributável
relativo ao ano em que sejam realizadas as entradas e nos cinco anos
seguintes.

Ficam isentos de IRS, até ao limite de € 40 000, os ganhos relativos a planos
de opções, de subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre
valores mobiliários ou direitos equiparados. auferidos por trabalhadores de
entidades empregadoras relativamente às quais se verifiquem,
cumulativamente, as seguintes condições:
• Sejam qualificadas como micro ou pequena empresa;
• Tenham sido constituídas há menos de seis anos;
• Desenvolvam a sua atividade no âmbito do setor da tecnologia.
Esta isenção depende da manutenção, na esfera do trabalhador, dos direitos
subjacentes aos títulos geradores dos ganhos isentos por um período
mínimo de dois anos.
A isenção não se aplica a membros dos órgãos sociais nem a titulares de
participações sociais superiores a 5%.

Prédios ou parte de
prédios afetos a
lojas com história

É criada nova isenção de IMI para os prédios ou parte de prédios afetos a
lojas com história, reconhecidos pelo município como estabelecimentos de
interesse histórico e cultural ou social local e que integrem o inventário
nacional dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou
social local.
Na determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC que
exerçam a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola,
bem como na determinação dos rendimentos empresariais e profissionais
não abrangidos pelo regime simplificado dos sujeitos passivos de IRS, são
considerados em 110 % do respetivo montante os gastos e perdas do
período relativo a obras de conservação e manutenção dos prédios ou parte
de prédios afetos a lojas com história.
Os gastos suportados e pagos nos 24 meses anteriores ao início do
arrendamento relativos a obras de conservação e manutenção do prédio, são
considerados em 110% quando respeitem a prédios ou parte de prédios
afetos a lojas com história.

Prédios urbanos
objeto de
reabilitação

É efetuada uma reformulação ao regime fiscal de incentivos à reabilitação
urbanística, aplicáveis a prédios urbanos ou frações autónomas concluídos
há mais de 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana. O novo
regime fiscal pode ser apresentado da seguinte forma:
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Prédios urbanos
objeto de
reabilitação (cont.)

Requisitos:
• Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas
nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana;
• Em consequência da intervenção, o respetivo estado de conservação
esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no
mínimo, um nível bom nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º
266 -B/2012, de 31 de dezembro;
• Em consequência da intervenção, sejam cumpridos os requisitos de
eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis nos termos
legais.
Benefícios fiscais:
• Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três
anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de
reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário,
por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para
habitação permanente ou a habitação própria e permanente;
• Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de
reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no
prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição;
• Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis na primeira transmissão, subsequente à intervenção de
reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou,
quando localizado em área de reabilitação urbana, também a
habitação própria e permanente;
• Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de
conservação.
Reconhecimento:
• O reconhecimento da intervenção de reabilitação deve ser requerido
conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de
licença da operação urbanística, cabendo à câmara municipal
competente ou, se for o caso, à entidade gestora da reabilitação
urbana comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da
área da situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a
contar da data da determinação do estado de conservação resultante
das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta
for posterior.
• A anulação das liquidações de imposto municipal sobre imóveis e de
imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e as
correspondentes restituições são efetuadas pelo serviço de finanças
no prazo máximo de 15 dias a contar da comunicação pela entidade
competente.
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Incentivos à
atividade silvícola

Incentivo à
produção
cinematográfica e
audiovisual

Para efeitos da determinação da taxa de IRS a aplicar a rendimentos da
categoria B decorrentes de explorações silvícolas plurianuais, os
rendimentos de ato isolado passam a ser divididos por 12 à semelhança do
que acontece com os rendimentos determinados com base no regime
simplificado de tributação.

Efetua-se o alargamento deste incentivo a projetos de produção póscinematográfica e audiovisual.
O valor da dedução à coleta passa de 20% para 25% das despesas de
produção.
Estes sujeitos passivos, que beneficiam deste incentivo, são excluídos de
tributação autónoma, relativamente aos encargos que suportem com
viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias, motos e motociclos,
destinados a serem utilizados na produção cinematográfica e audiovisual.

Benefícios à
reestruturação
empresarial

O benefício deixa de estar dependente do reconhecimento do membro do
governo responsável pela área das finanças, a menos que se trate de uma
cisão (salvo quando a parte cindida se destina a fundir com sociedades já
existentes ou com partes de patrimónios de outras sociedades).
A isenção de IMT passa também a ser aplicável aos imóveis habitacionais
necessários às operações de reestruturação ou aos acordos de cooperação,
desde que afetos à atividade exercida a título principal.

Donativos em
espécie

Mecenato
desportivo

Incentivo à
reabilitação urbana

Passa a estar expressamente incluída a doação de bens alimentares para
efeito do apuramento de benefícios relativos ao mecenato. Para efeitos do
cálculo da dedução, releva o valor fiscal que os bens tiverem no exercício dos
bens doados.

As percentagens de majoração foram aumentadas em 10 pontos
percentuais, passando as mesmas a corresponder a 130% e 140% do gasto
incorrido, caso de trate de donativo pontual ou de um donativo periódico
atribuído ao abrigo de um contrato plurianual, respetivamente.

O incentivo relacionado com a taxa autónoma de 5% aplicável às mais-valias
auferidas por sujeitos passivos de IRS, residentes em território português
relacionadas com imóveis intervencionados, localizados em áreas de
reabilitação urbana passa a aplicar-se apenas à primeira alienação.
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Norma transitória
EBF

No prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor da LOE para 2018, o
Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta de lei com a
implementação das conclusões que resultem da discussão do relatório de
avaliação qualitativa e quantitativa dos benefícios fiscais.
A vigência dos benefícios fiscais previstos no n.º 1 do artigo 226.º da Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro, é prorrogada até ao momento da entrada em
vigor das normas correspondentes constantes do diploma aprovado.
A não entrada em vigor do referido diploma a 1 de Julho de 2018 determina
a caducidade dos benefícios fiscais previstos no n.º 1 do artigo 226.º da Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
Na prática, estão em causa os seguintes benefícios fiscais (artigos do EBF):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação de emprego (artigo 19.º);
Conta poupança-reformados (artigo 20.º)
Planos de poupança em ações (artigo 26.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)
Prédios integrados em empreendimentos a que tenha sido atribuída
a utilidade turística (artigo 47.º)
Parques de estacionamento subterrâneos (artigo 50.º)
Empresas armadoras da marinha mercante nacional (artigo 51.º)
Comissões vitivinícolas regionais (artigo 52.º)
Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos
específicos de resíduos (artigo 53.º)
Coletividades desportivas, de cultura e recreio (artigo 54.º)
Dedução à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares (artigo 63.º)
Imposto sobre o valor acrescentado – transmissão de bens e
prestações de serviços a título gratuito (artigo 64.º).
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Segurança Social

Jovens em Férias
Escolares

Foi adiada ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de
Segurança Social (adiante designado por Código Contributivo) uma
subsecção relacionada com Jovens em férias escolares, com o seguinte teor:
Âmbito pessoal e material:
• Jovens a frequentar estabelecimento de ensino oficial ou autorizado
que prestem trabalho, nos termos do disposto na legislação laboral,
durante o período de férias escolares.
• Estes jovens têm direito à proteção nas eventualidades de invalidez,
velhice e morte.
Base de incidência contributiva:
• Corresponde à remuneração convencional calculada com base no
número de horas de trabalho prestado e na remuneração horária
(Rh) determinada da seguinte forma: Rh = (IAS*12)/(52*40).
Taxa contributiva:
• 26,1% a cargo das entidades empregadoras;
• Não se aplica o artigo 55.º do Código Contributivo, que prevê a
adequação da taxa contributiva à modalidade de contrato de
trabalho.

Pensionistas em
Atividade

Os pensionistas de invalidez ou velhice em exercício de funções públicas
passam a ter direito à proteção na eventualidade de doença.
A taxa contributiva relativa aos pensionistas de invalidez em exercício de
funções públicas passa a ser de 29,6 % (antes era de 28,2%), sendo,
respetivamente, de 20,4 % e 9,2 % para as entidades empregadoras e para os
trabalhadores (antes correspondiam a 19,3% e 8,9%, respetivamente).
A taxa contributiva relativa aos pensionistas de velhice em exercício de
funções públicas passa a ser de 25,3 % (antes era de 23,9%), sendo,
respetivamente, de 17,5 % e 7,8 % para as entidades empregadoras e para os
trabalhadores (antes correspondiam a 16,4% e 7,5%, respetivamente).

Para além das alterações supra identificadas e que constam da Lei do Orçamento do Estado para 2018,
foi publicado o Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de Janeiro, que procede à alteração do regime contributivo
dos trabalhadores independentes previsto no Código Contributivo, com produção de efeitos a 1 de
Janeiro de 2019, exceto no que se refere à alteração do enquadramento das entidades contratantes, cuja
produção de efeitos nasce a 1 de Janeiro de 2018. As principais alterações no regime contributivo dos
trabalhadores independentes é apresentada da seguinte forma:
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Entidades
Contratantes
(alargamento do
conceito)

Passam a ser entidades contratantes, as pessoas coletivas e as pessoas
singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza
e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil beneficiem de
mais de 50 % do valor total da atividade de trabalhador independente.
(antes esta percentagem era de 80%).
Taxas contributiva das entidades contratantes:
• 10% nas situações em que a dependência económica é superior a
80%;
• 7% nas restantes situações (i.e. entre 50% e 80%).

Rendimento
relevante

O rendimento relevante passa a ser determinado com base nos rendimentos
obtidos nos três meses imediatamente anteriores ao mês da declaração
trimestral (nova obrigação declarativa a apresentar em Abril, Julho, Outubro
e Janeiro, relativamente aos rendimentos obtidos no trimestre anterior) e
corresponde a
• 70% do valor total de prestações de serviços e
• 20% dos rendimentos associados à produção e venda de bens.

Base de incidência mínima:
• Quando se verifique a inexistência de rendimentos ou o valor das
contribuições devidas por força do rendimento relevante apurado
seja inferior a € 20,00, é fixada a base de incidência que corresponda
ao montante de contribuições naquele valor.
Contabilidade Organizada:
• O rendimento relevante do trabalhador independente abrangido
pelo regime de contabilidade organizada, previsto no Código do IRS,
corresponde ao valor do lucro tributável apurado no ano civil
imediatamente anterior (na prática, corresponde ao duodécimo
respetivo).
• O valor mínimo do montante mensal relevante corresponde a 1,5
vezes o IAS (valor aplicado caso o duodécimo do valor do lucro
tributável seja inferior).

Direito de opção
(possibilidade de
ajustamento do
rendimento
relevante)

No momento da declaração trimestral, o trabalhador independente pode
optar pela fixação de um rendimento superior ou inferior até 25 % àquele
que resultar dos valores declarados.
Esta opção é efetuada em intervalos de 5%.
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Isenções
(trabalhadores
independentes que
acumulam com
trabalhadores por

Passa a haver um limite de 4 IAS (€ 1.716, montante ao que corresponde um
rendimento bruto de € 1.716/0,7 = € 2.451) até ao qual existe isenção, quando
o trabalhador independente apresenta contribuições relacionadas com a
atividade profissional por conta de outrem e o valor da remuneração mensal
média considerada para outro regime de proteção social seja igual ou
superior a 1 vez o valor do IAS.

conta de outrem)
A base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes com
rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente de montante
igual ou superior a 4 vezes o valor do IAS, que acumulem atividade com
atividade profissional por conta de outrem, corresponde ao valor que
ultrapasse aquele limite.

Taxa contributiva

A taxa contributiva passa de 29,6% para 21,4%.

Exclusões

Os titulares de rendimentos da categoria B que resultem exclusivamente de
contratos de arrendamento e de arrendamento urbano para alojamento
local em moradia ou apartamento, nos termos previstos no regime jurídico
próprio encontram-se excluídos do âmbito pessoal do regime dos
trabalhadores independentes.

(arrendamento e
alojamento local)

Avaliação das
alterações ao
regime

Está prevista, no prazo de 12 meses após a data de produção de efeitos, a
avaliação das alterações ao regime contributivo dos trabalhadores
independentes.
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Código Fiscal ao Investimento

Dedução por
lucros retidos e
reinvestidos
(DLRR)

Dedução por
lucros retidos e
reinvestidos

Os sujeitos passivos que sejam micro, pequenas e médias empresas, podem
deduzir à coleta do IRC, nos períodos de tributação que se iniciem em ou
após 1 de janeiro de 2014, até 10 % dos lucros retidos que sejam reinvestidos
em aplicações relevantes, no prazo de três anos contado a partir do final do
período de tributação a que correspondam os lucros retidos (antes o prazo
era de 2 anos).

O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de
tributação, passa de € 5 000 000 para € 7 500 000, por sujeito passivo.

(DLRR) – cont.

No caso das micro e pequenas empresas, a dedução é aumentada de 25%
para 50% da coleta do IRC.

Sistema de

O prazo para submissão de candidaturas ao SIFIDE passa de Julho para
Maio do ano seguinte ao do exercício das aplicações relevantes.

Incentivos Fiscais
em Investigação e
Desenvolvimento
Empresarial
(SIFIDE)

A dedução à coleta do IRC, relativa ao SIFIDE, deve ser justificada por
declaração comprovativa, a requerer pelas entidades interessadas, ou prova
da apresentação do pedido de emissão dessa declaração, de que as atividades
exercidas ou a exercer correspondem efetivamente a ações de investigação
ou desenvolvimento, dos respetivos montantes envolvidos, do cálculo do
acréscimo das despesas em relação à média dos dois exercícios anteriores e
de outros elementos considerados pertinentes, emitida pela Agência
Nacional de Inovação, S. A., no âmbito do sistema de incentivos fiscais em
investigação e desenvolvimento empresarial, a integrar no processo de
documentação fiscal (dossier fiscal).
As entidades beneficiadas pelo SIFIDE comprometem -se a comunicar
anualmente, no prazo de dois meses após o encerramento de cada exercício,
à Agência Nacional de Inovação, S. A., através de mapa de indicadores a
disponibilizar por esta, os resultados das atividades apoiadas pelo
incentivo fiscal concedido, durante os cinco anos seguintes à aprovação do
mesmo.
Fica o Governo autorizado a sujeitar a avaliação das candidaturas, para
efeitos de obtenção dos benefícios fiscais, pela Agência Nacional de Inovação,
S. A., ao pagamento de uma taxa por parte das entidades interessadas.
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Reconhecimento
de idoneidade e do
caráter de
investigação e
desenvolvimento
dos projetos

Reconhecimento
de idoneidade e do
caráter de
investigação e
desenvolvimento
dos projetos

Cabe à Agência Nacional de Inovação, S. A., o reconhecimento da
idoneidade da entidade em matéria de investigação e desenvolvimento
bem como o reconhecimento do caráter de investigação e desenvolvimento
dos projetos.
As entidades cuja idoneidade tenha sido reconhecida há mais de oito anos
são objeto de uma reavaliação oficiosa, por parte da Agência Nacional de
Inovação, S. A., destinada a verificar a manutenção dos pressupostos que
determinaram o reconhecimento.

Os sujeitos passivos de IRC apenas poderão incluir nas suas candidaturas
ao SIFIDE despesas enquadráveis, quando o pedido aí referido tenha sido
apresentado em data anterior à celebração do primeiro contrato com a
entidade em causa, devendo desse facto fazer menção na sua candidatura.
A consideração das despesas enquadráveis ficará condicionada à emissão
da declaração de reconhecimento da idoneidade da entidade em matéria de
investigação e desenvolvimento.

Contactos:
Maia:
Rua António Gomes Soares Pereira, nº 15
4470-139 Maia
T. 22 944 56 80 F. 22 944 56 83

Lisboa:
Avenida do Brasil 1
1749-008 Lisboa
T. 21 752 9140

Rui Pinho: rui.pinho@bkr-epa.com
Luís Esteves: luis.esteves@bkr-epa.com
Júlio Martins: julio.martins@bkr-epa.com
Rui Ribeiro: rui.ribeiro@bkr-epa.com
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expressamente autorizadas.
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