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Lei nº 75-A/2014, de 30 de 
Setembro – Alterações fiscais 

 

Foi publicada a Lei nº 75-A/2014, de 30 de 
Setembro, que procede, entre outras, a 
alterações ao Código do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, ao Código dos Impostos 
Especiais de Consumo, ao Estatuto dos 
Benefícios Fiscais e ao Regime Geral das 
Infracções Tributárias. 

Passamos a identificar as principais alterações 
introduzidas pela Lei em apreço. 

Zona Franca da Madeira 

O regime de tributação aplicável às 
sociedades licenciadas na Zona Franca da 
Madeira após 1 de Janeiro de 2007 passa a 
abranger todas as entidades que sejam 
licenciadas até 31 de Dezembro de 2014 
(anteriormente entidades licenciadas até 30 de 
Junho de 2014). 

Classificação das contraordenações 

É aumentado de € 5.750 para € 15.000 o limite 
máximo para a classificação como 
contraordenação simples. 

Antecipação do pagamento da coima 

Apenas as contraordenações simples podem 
beneficiar da redução da coima para um valor 
igual ao mínimo legal cominado para a 
infracção e da redução a metade das custas 
processuais, quando a coima seja paga no 
prazo para defesa. 

Falsidade informática e software 
certificado 

É aumentado, de € 375 para € 1.500, o limite 
mínimo da coima pela falta de utilização de 
programas ou equipamentos informáticos de 
facturação certificados ou que não cumpram 
os requisitos legais. 
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