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Editorial

Foi apresentada na Assembleia da República a Proposta de Lei do
Orçamento do Estado para 2016. O Governo baseia o cenário
macroeconómico para Portugal num crescimento do PIB de 1,8%, na
redução do défice orçamental para 2,2% e num rácio da dívida pública
sobre o PIB de 127,7% no final de 2016.
O Governo anuncia que tem o objetivo de aliviar a carga fiscal incidente
sobre as famílias e criar condições para a recuperação de rendimentos,
tendo como contraponto em termos de consolidação das finanças públicas
os efeitos positivos do crescimento económico, de uma desejada contenção
das despesas de consumo intermédio, dos ganhos incrementais em termos
de poupanças setoriais, da simplificação administrativa de processos e
ganhos de eficiência e supervisão do Estado.
No que se refere às receitas fiscais, é prevista a diminuição do peso dos
impostos diretos [com a receita a diminuir muito por via da eliminação
parcial da sobretaxa do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (“IRS”)] e o aumento do peso dos impostos indiretos [assente
essencialmente no aumento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos
(“ISP”), do Imposto sobre o Tabaco e do Imposto do Selo].
Em termos das principais alterações fiscais constantes da Proposta de Lei
do Orçamento do Estado para 2016, merecem desde logo destaque aquelas
que visam alterar algumas das regras que haviam entrado em vigor em
2014 com a Reforma do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas
Coletivas (“IRC”).
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Neste sentido, é proposto o incremento de 5% para 10% do limiar mínimo
de participação no capital das sociedades para efeitos de aplicação do
regime do participation exemption (com o prazo de detenção necessário a
ser reduzido dos 24 para os 12 meses). Por outro lado, é proposto que o
prazo de reporte dos prejuízos fiscais atualmente de 12 anos seja reduzido
para apenas 5 anos (precisamente o que se encontrava em vigor no período
imediatamente anterior à Reforma do IRC).

Adicionalmente, é proposta uma autorização legislativa no sentido de
aprovar um regime facultativo de reavaliação do ativo fixo tangível e das
propriedades de investimento, aplicável em 2016 a sujeitos passivos de IRC
e de IRS, com contabilidade organizada. No âmbito deste regime, prevê-se
a constituição de reservas de reavaliação sujeitas a uma tributação
autónoma especial de 14%, a pagar em partes iguais nos anos de 2016,
2017 e 2018.

A taxa nominal de IRC dever-se-á manter nos 21% para 2016, não sendo
dada assim sequência à tendência de descida que havia sido iniciada com a
referida Reforma do IRC e que tinha como objetivo estabelecer uma taxa
única de 19% sobre os lucros das sociedades (com a eliminação integral
das derramas).

Em termos de Imposto do sobre o Valor Acrescentado (“IVA”), merece
destaque a proposta de reposição da taxa intermédia dos 13% para os
serviços de alimentação e bebidas, com exceção das bebidas alcoólicas,
refrigerantes, sumos, néctares e águas gaseificadas.

Em termos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(“IRS”), é proposta a eliminação do mecanismo do quociente familiar
introduzido pela Reforma deste Imposto que entrou em vigor no início de
2015, substituindo-se por um incremento da dedução dos dependentes, que
passa dos atuais € 325 para € 550 (por dependente). Na Proposta de
Orçamento do Estado encontram-se também refletidos os efeitos de
redução parcial da sobretaxa de IRS já em vigor no corrente ano de 2016,
que introduziu quatro novos escalões com taxas entre 0% e 3%.

Em sede de Imposto do Selo, são igualmente propostas algumas
alterações, em especial o agravamento em 50% das taxas de imposto que
incidem sobre o crédito ao consumo (a vigorar até 31 de dezembro de 2018)
e para o estabelecimento de um limiar mínimo de participação no capital de
10% para que seja aplicada a isenção aos suprimentos concedidos pelos
sócios às suas sociedades participadas.
Com o objetivo de ajudar a compreender a Proposta de Lei do Orçamento
do Estado, passamos seguidamente a identificar as principais alterações
fiscais que se perspetivam para 2016.

Ao nível do Sector Bancário, é proposto um agravamento das taxas
aplicáveis em 2016.

Carlos Loureiro
Tax Managing Partner
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Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

Dedução de perdas
Passa de 12 para 5 anos o período no qual o resultado líquido negativo dos
rendimentos da categoria B (rendimentos empresariais e profissionais) pode
ser reportado.
Este regime é apenas aplicável a perdas realizadas em ou após 1 de janeiro
de 2017.

Escalões de rendimento coletável
São aumentados em 0,5% os escalões de rendimento coletável, nos
seguintes termos:
Até

7.035,00

De mais de

7.035,00

até

20.100,00

De mais de

20.100,00

até

40.200,00

De mais de

40.200,00

até

80.000,00

Superior a

80.000,00

Quociente familiar
Elimina-se o quociente familiar determinado em função do número de
dependentes e ascendentes, regressando-se à aplicação do quociente de 2
(quociente conjugal) para apuramento do rendimento coletável de sujeitos
passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens ou
unidos de facto, nos casos em que haja opção pela tributação conjunta.

Procedimentos e formas de liquidação
No caso de a liquidação do IRS se processar oficiosamente, o rendimento
líquido da categoria B passa a ser apurado com aplicação, por regra, do
coeficiente de 0,75. No entanto, quando estejam em causa rendimentos
provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou utilização
temporária da propriedade intelectual ou industrial ou a prestação de
informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou científico, rendimentos de capitais imputáveis a atividades
geradoras de rendimentos empresariais e profissionais, o resultado positivo
de rendimentos prediais, o saldo positivo das mais e menos-valias e os
restantes incrementos patrimoniais auferidos, igualmente, no âmbito desta
categoria de rendimentos, aplica-se o coeficiente de 0,95.
Por outro lado, estando em causa rendimentos decorrentes de prestações
de serviços efetuadas pelo sócio a uma sociedade abrangida pelo regime
da transparência fiscal, aplica-se o coeficiente de 1.

Fundamentação da liquidação
A Autoridade Tributária e Aduaneira passam a ter a obrigação de
fundamentar a liquidação efetuada de forma sumária, devendo sempre
conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos
factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do
tributo, tendo ainda que disponibilizar a informação relativa às deduções à
coleta obtida no Portal das Finanças ou nos serviços de finanças.
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Deduções dos dependentes e ascendentes
À coleta passa a ser dedutível até ao seu valor o montante fixo de
€ 550 por cada dependente e o montante fixo de € 525 por cada ascendente
que viva em comunhão de habitação, eliminando-se assim a ponderação
por dependente ou ascendente no âmbito do quociente familiar.

Dedução de despesas de saúde, formação e educação
A possibilidade de consideração de despesas de saúde, de educação e de
formação deixa de depender da sua origem noutro Estado membro da
União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, podendo ser
consideradas todas as despesas incorridas fora do território português que
sejam comunicadas através do Portal das Finanças.

Dedução dos dependentes e ascendentes com deficiência

Estas mesmas entidades passam também a ter obrigação de submissão de
uma declaração de modelo oficial, até ao final do mês de maio de cada ano,
onde procedam à identificação fiscal das entidades adquirentes de títulos de
compensação extrassalarial, bem como o respetivo montante discriminado
por tipo de compensação extrassalarial.
A diferença entre os montantes dos títulos de compensação extrassalarial
adquiridos e os disponibilizados aos colaboradores, deduzida do valor
correspondente aos vales que se mantenham na posse da entidade
adquirente, fica sujeita ao regime das despesas não documentadas.

Autorização legislativa
Fica o Governo autorizado a legislar sobre a possibilidade de inscrição do
sujeito passivo como residente não habitual de forma eletrónica.

Passa a ser dedutível à coleta por cada dependente e ascendente com
deficiência uma importância igual a 2,5 vezes o valor do Indexante de
Apoios Sociais (€ 1.048,05).

Entidades emitentes de títulos de compensação
extrassalarial
Estabelecem-se como títulos de compensação extrassalarial todos os
títulos, independentemente do seu formato, designadamente em papel, em
cartão eletrónico ou integralmente desmaterializados, que permitam aos
seus detentores efetuar pagamentos, sempre que à sua utilização
corresponda um desagravamento fiscal.
As entidades emitentes de títulos de compensação extrassalarial passam a
ter obrigação de emissão de fatura-recibo de todas as importâncias
recebidas das entidades adquirentes no âmbito da prestação de serviços,
ou pelo valor facial dos títulos emitidos e possuir registo atualizado do qual
conste, pelo menos, a identificação das entidades adquirentes, bem como
dos respetivos documentos de alienação e do correspondente valor facial.
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Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC)

Prejuízos fiscais
O prazo de reporte dos prejuízos fiscais é reduzido de 12 para 5 anos.
Esta alteração aplica-se aos prejuízos fiscais apurados em períodos de
tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017.

Participation Exemption
É contemplada uma alteração aos limites mínimos para efeitos da aplicação
do regime de participation exemption, passando a exigir-se
cumulativamente uma participação não inferior a 10% do capital social ou
direitos de voto da entidade que distribui os lucros ou cuja transmissão
onerosa do capital dê origem a uma mais ou menos-valia e um período
mínimo de detenção de um ano, de modo a que os lucros e reservas
distribuídos e as mais e menos-valias realizadas por sujeitos passivos de
IRC, respetivamente, não concorram para a determinação do seu lucro
tributável (atualmente aplicável a participações não inferiores a 5% e com
um período mínimo de detenção de 24 meses).
No caso de lucros distribuídos, sendo as partes de capital detidas há menos
de um ano, o regime de não sujeição a IRC poderá ainda assim aplicar-se
desde que as partes de capital sejam mantidas durante o tempo necessário
para completar aquele período de um ano.
É clarificado, com natureza interpretativa, que o regime de participation
exemption é aplicável, independentemente da percentagem de participação
e do prazo de detenção, à parte dos rendimentos de participações sociais
que, estando afetas às provisões técnicas das sociedades de seguros, não
sejam, direta ou indiretamente, imputáveis aos tomadores de seguros.

A norma que excluí a aplicação do regime de participation exemption às
mais e menos-valias realizadas com a transmissão de partes sociais
quando o valor dos imóveis detidos pela participada representa mais de
50% do respetivo ativo passa igualmente a abranger os resultados
decorrentes da transmissão onerosa de outros instrumentos de capital
próprio associados às partes sociais, designadamente prestações
suplementares.
As alterações em causa aplicam-se às participações detidas à data da
entrada em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2016, contando-se
o período mínimo de detenção desde a data de aquisição da percentagem
mínima de 10%.

Isenções
Operações de reporte de valores mobiliários auferidos
pelo IGCP
O Estado, através da atuação do IGCP, passa a estar isento de IRC nas
operações de reporte de valores mobiliários.

Lucros pagos a entidades não residentes
É alterada a percentagem mínima para efeitos da aplicação da isenção
sobre lucros pagos ou colocados à disposição de entidades não residentes,
passando a ser apenas aplicável quando a participação no capital social da
entidade portuguesa que atribui os dividendos não seja inferior a 10% e se
verifique um período mínimo de detenção de um ano.
Os novos requisitos aplicam-se às participações detidas à data da entrada
em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2016, contando-se o
período mínimo de detenção desde a data de aquisição da percentagem
mínima de 10%.
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Pessoas coletivas e outras entidades residentes que não
exerçam, a título principal, atividade comercial, industrial
ou agrícola
O prazo de reporte de prejuízos e de menos-valias apuradas por pessoas
coletivas e outras entidades residentes que não exerçam, a título principal,
atividade comercial, industrial ou agrícola é reduzido de 12 para 5 anos.
Esta alteração é aplicável aos prejuízos fiscais e às menos-valias apuradas
em ou após 1 de janeiro de 2017.
Procede-se ainda à harmonização da taxa aplicável ao rendimento global
das entidades em apreço (atualmente 21,5%) com a taxa normal de IRC de
21%.

Regime de tributação de estabelecimento estável fora do
território português
Em relação aos lucros e prejuízos de estabelecimento estável situado fora
do território português, é ajustado de 12 para os 5 períodos de tributação
anteriores o prazo de aplicação das regras de recaptura dos benefícios
concedidos, por via da desconsideração dos lucros e prejuízos apurados
por um estabelecimento estável.
Caso se deixe de aplicar o regime de isenção de lucros ou prejuízos de um
estabelecimento estável em virtude da transformação do mesmo em
sociedade, os lucros e reservas distribuídos, bem como as mais-valias
decorrentes da transmissão onerosa das partes de capital ou liquidação
dessa sociedade não poderão beneficiar do regime de participation
exemption, até ao montante dos lucros e reservas do estabelecimento
estável que não tenham sido incluídos no lucro tributável do sujeito passivo
nos 5 períodos de tributação anteriores.

Regime Especial de Tributação dos Grupos de
Sociedades (RETGS)
Passa a estar previsto que a renúncia à aplicação de uma taxa de IRC
inferior à taxa normal mais elevada, para efeitos de aplicação do RETGS,
deve ser mantida por um período mínimo de três anos.

Transferência de sede e direção efetiva em território
português
É incluída uma clarificação, com natureza interpretativa, a determinar que o
regime do participation exemption é igualmente aplicável às componentes
positivas ou negativas relativas a partes de capital no caso de transferência
de residência de uma entidade fiscalmente residente em território português
para outro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu, bem como quando ocorra a cessação de atividade ou
transferência de um estabelecimento estável de entidade não residente.

Tributação autónoma
Passa a estar definido que, no caso de incumprimento das condições para a
não sujeição a tributação autónoma dos prémios a gestores,
administradores ou gerentes em virtude de o seu pagamento estar
subordinado ao diferimento de uma parte não inferior a 50% por um período
mínimo de três anos, o valor correspondente à tributação autónoma que
deveria ter sido liquidada é adicionado ao valor do IRC liquidado do período
de tributação em que se verifique esse incumprimento.
É ainda estabelecido, e com natureza interpretativa, que, no contexto da
aplicação do RETGS, o agravamento das taxas de tributação autónoma
deve ter por base o lucro tributável apurado pelo Grupo.

As novas regras serão apenas aplicáveis aos períodos de tributação que se
iniciem a partir de 1 janeiro de 2017.
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Regime de eliminação da dupla tributação internacional
No que se refere ao regime de crédito de imposto por dupla tributação
económica internacional, nas situações em que não sejam aplicável o
regime de participation exemption, é ajustada a percentagem mínima de
participação de 5% para 10% do capital social ou direitos de voto, bem
como o requisito de aquela participação ter permanecido na titularidade do
beneficiário no ano anterior à distribuição ou ser mantida posteriormente
pelo tempo necessário para completar esse período.
Os novos requisitos aplicam-se às participações detidas à data da entrada
em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2016, contando-se o
período mínimo de detenção desde a data de aquisição da percentagem
mínima de 10%.

Obrigações declarativas
Declaração periódica de rendimentos
É clarificado, com natureza interpretativa, que a não obrigação de entrega
da declaração periódica de rendimentos é aplicável a entidades não
residentes sem estabelecimento estável em território português e que neste
território apenas aufiram rendimentos isentos ou sujeitos a retenção na
fonte a título definitivo.

Manutenção do processo de documentação fiscal e
obrigações contabilísticas
É reduzido, de 12 para 10 anos, o prazo de conservação do processo de
documentação fiscal e conservação dos livros, registos contabilísticos e
respetivos documentos de suporte. A redução em apreço aplica-se aos
períodos de tributação que se iniciem a partir de 1 de janeiro de 2017.

Informação financeira e fiscal de grupos multinacionais
As entidades residentes que integrem grupos multinacionais passam a estar
obrigadas a apresentar uma declaração de informação financeira e fiscal
que inclua, de forma agregada, por cada país ou jurisdição fiscal de
residência das entidades que os integrem ou de localização de
estabelecimentos estáveis, um conjunto alargado de informação.

A informação deve ser reportada até ao fim do décimo segundo mês
posterior ao termo do período de tributação a que se reporta, por
transmissão eletrónica de dados.

Resultados internos gerados durante a aplicação do
regime de tributação pelo lucro consolidado
É introduzida uma norma transitória que determina que os resultados
internos gerados durante a aplicação do regime de tributação pelo lucro
consolidado (em vigor até 2000), cuja tributação se encontre ainda
pendente no último dia do período de tributação de 2015, por não terem
ocorrido até à data os factos que determinam a sua tributação, devem ser
considerados para efeitos do apuramento do lucro tributável do Grupo,
apurado ao abrigo do RETGS, em partes iguais, no período de tributação
que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2016 e nos dois períodos de
tributação seguintes.
Para este efeito, deverá ser efetuado um pagamento por conta no mês de
julho de 2016 ou, em caso de períodos de tributação não coincidentes com
o ano civil, no 7.º mês do período de tributação de 2016, correspondente a
um terço do respetivo montante, o qual será dedutível ao imposto a pagar
na liquidação relativa ao período de tributação de 2016.
Em caso de cessação do RETGS, durante o período de reposição do
montante dos referidos resultados internos, deve o valor pendente de
reconhecimento ser incluído no último período de tributação em que aquele
regime se aplique.

Resultados apurados pela Entidade Central de
Armazenagem Nacional
É estabelecida a isenção de IRC sobre os resultados líquidos dos períodos
realizados e contabilizados separadamente pela Entidade Central de
Armazenagem Nacional, na gestão das reservas estratégicas de produtos
de petróleo bruto e de produtos de petróleo.
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Autorizações legislativas
São concedidas ao Governo as seguintes alterações legislativas para:


alterar o regime de isenção parcial para os rendimentos de
patentes e outros direitos de propriedade intelectual, de modo a
garantir que os benefícios fiscais apenas abranjam rendimentos
relativos a atividades de investigação e desenvolvimento do próprio
sujeito passivo beneficiário. Para o efeito, o regime atual deverá
deixar de ser aplicável a patentes e a desenhos ou modelos
industriais registados a partir de 30 de junho de 2016, embora
salvaguardando a manutenção da aplicação até 30 de junho de
2021 para os intangíveis registados até àquela data, para além de
dever ser consagrado um novo regime aplicável aos ativos em
apreço;



alterar, com natureza interpretativa, as regras relativas à obrigação
de entrega do pagamento especial por conta devido por cada uma
das sociedades do grupo sujeito ao RETGS, determinando que o
montante do pagamento especial por conta é calculado para cada
uma das sociedades do grupo, deduzindo o montante dos
pagamentos por conta que seria obtido a partir dos dados
resultantes da declaração periódica individual;



determinar que, quando for aplicável o RETGS e alguma das
sociedades do grupo apresente uma declaração periódica de
rendimentos de substituição, a sociedade dominante deve
obrigatoriamente proceder à substituição da declaração do Grupo;



estabelecer um regime facultativo de reavaliação do ativo fixo
tangível e das propriedades de investimento que permita que em
2016 os sujeitos passivos de IRC ou de IRS, com contabilidade
organizada, reavaliem os referidos ativos, cuja vida útil
remanescente seja igual ou superior a 5 anos. O regime deverá
prever que a reserva de reavaliação fique sujeita a uma tributação
autónoma especial de 14%, a pagar em partes iguais nos anos
2016, 2017 e 2018.
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Isenção nos serviços médicos
Prevê-se expressamente que as instituições privadas podem renunciar à
isenção de IVA nas prestações de serviços de saúde, bem como nas
operações estritamente conexas com as mesmas, quando não decorram de
acordos com o Estado, no âmbito do sistema de saúde.

Reformula-se a lista I que contém as operações sujeitas à taxa reduzida,
conforme detalhado de seguida:
Lista I Taxa reduzida

Verba

Versão atual

Versão da proposta

Alteração das taxas

1.1.5

Pão e produtos de idêntica natureza, tais
como gressinos, pães de leite, regueifas
e tostas.

Pão

A partir de dia 1 de julho de 2016, volta a ser aplicada a taxa de IVA
intermédia às seguintes operações, atualmente tributadas à taxa normal:

1.6.5

-

Algas vivas, frescas ou secas.




refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e
levar ou com entrega ao domicílio;
prestações de serviços de alimentação e bebidas, com exclusão
das bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas
gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras
substâncias.

Por outro lado, passam a estar tributadas à taxa normal as conservas de
carne ao invés da taxa intermédia.

1.11

Sumos e néctares de frutos ou de
produtos hortícolas.

3.7

Plantas vivas, de espécies florestais ou
frutíferas.

Sumos e néctares de frutos e
de algas ou de produtos
hortícolas e bebidas de aveia,
arroz e amêndoa sem teor
alcoólico.
Plantas vivas de espécies
florestais, frutíferas e algas.

Autorizações legislativas
De entre as autorizações legislativas concedidas ao Governo, passamos a
destacar as seguintes: (i) limitar a possibilidade de exercício do direito à
dedução ao período em que se tenha verificado a receção dos documentos
que suportam a mesma ou no período imediatamente posterior, (ii) alterar
os elementos das faturas emitidas por sujeitos passivos abrangidos pelo
regime dos pequenos retalhistas, (iii) alterar os modos de pagamento do
IVA nas aquisições intracomunitárias de meios de transporte novos, e (iv)
alterar os procedimentos a adotar na aplicação das isenções na
transmissão de bens a determinadas organizações internacionais e no
âmbito de relações diplomáticas, bem como na expedição de bens para fora
da União Europeia, por um adquirente sem residência ou estabelecimento
neste território.
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Imposto do Selo

Operações de reporte

Suprimentos

Passa a estar expressamente previsto que o sujeito passivo, no caso de
operações de reporte, é o primeiro adquirente, salvo se este não for
domiciliado em território nacional, caso em que os sujeitos passivos do
imposto são: (i) as contrapartes centrais, instituições de crédito, sociedades
financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas e quaisquer
outras instituições financeiras domiciliadas em território nacional que
tenham intermediado as operações, (ii) o primeiro alienante domiciliado em
território nacional, caso as operações não tenham sido intermediadas pelas
entidades acima referidas.

A isenção aplicável a empréstimos com características de suprimentos,
incluindo os respetivos juros, efetuados por sócios às suas participadas
passa a ser apenas aplicável no caso de o sócio deter diretamente uma
participação no capital não inferior a 10% e desde que esta tenha
permanecido na sua titularidade durante um ano consecutivo ou desde a
constituição da entidade participada, contando que, neste caso, a
participação seja mantida durante aquele período.

O imposto é apenas devido quando o primeiro adquirente ou o primeiro
alienante sejam domiciliados em território nacional, considerando-se
domicílio a sede, a filial, a sucursal ou o estabelecimento estável que
intervenha na realização das operações.
Às referidas alterações é atribuído carácter interpretativo.

A isenção de Imposto do Selo aplicável aos juros e comissões cobradas, às
garantias prestadas e, bem assim, à utilização de crédito concedido entre
instituições de crédito, sociedades financeiras, sociedades de capital de
risco e instituições financeiras, apenas se aplica às garantias e operações
financeiras diretamente destinadas à concessão de crédito, no âmbito da
atividade exercida pelas instituições e entidades em questão.

Arrendamento e subarrendamento

A esta regra é atribuído carácter interpretativo.

Em caso de pluralidade de locadores ou de sublocadores, estabelece-se
que o sujeito passivo é aquele que proceder à apresentação da declaração
de comunicação de início do contrato de arrendamento ou o primeiro
locador ou sublocador identificado na referida declaração, quando
apresentada por terceiro autorizado. Sem prejuízo do referido, qualquer dos
locadores ou sublocadores assume responsabilidade solidária pelo imposto
devido, nos termos gerais, em caso de incumprimento da obrigação
declarativa.

Garantias a favor do Estado ou das instituições de
Segurança Social

No arrendamento e subarrendamento de prédio pertencente a herança
indivisa ou de parte comum de prédio constituído em propriedade horizontal,
o sujeito passivo é a herança indivisa representada pelo cabeça de casal e
o condomínio representado pelo administrador, respetivamente. Esta
alteração tem carácter interpretativo.

Garantias e operações financeiras

A isenção de Imposto do Selo na constituição de garantias a favor do
Estado ou das instituições de Segurança Social, no âmbito do pagamento
de dívidas em prestações e de renovação de garantias ao abrigo do Plano
Mateus, passa a estar incluída no Código do Imposto do Selo.

Taxas relativas a operações de pagamento baseadas em
cartões
As taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões passam
a estar incluídas no conceito de «Outras comissões e contraprestações por
serviços financeiros» para efeitos de sujeição a Imposto do Selo, à taxa de
4%, sendo atribuído carácter interpretativo à nova redação proposta.
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Desincentivo ao crédito ao consumo
As taxas de Imposto do Selo aplicáveis à utilização de crédito ao consumo
são agravadas em 50%, relativamente aos factos tributários ocorridos até
31 de dezembro de 2018.

Autorização legislativa
É concedida autorização legislativa ao Governo para introduzir alterações às
regras de determinação, para efeitos de Imposto do Selo, do valor tributável
(i) dos bens imóveis, (ii) de participações sociais, títulos de crédito e valores
monetários e (iii) dos estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas.
O sentido e a extensão das referidas alterações são, entre outras, (i) a
previsão de critérios para a definição do valor tributável dos imóveis
adquiridos por usucapião, (ii) o acréscimo, para efeitos do cálculo do valor
tributável de ações não cotadas, de um spread de 4% no cálculo do fator de
capitalização, e (iii) a alteração do intervalo dos coeficientes de localização
dos estabelecimentos localizados em imóveis, para efeitos de cálculo do
valor tributável do trespasse, onde é aplicado o fator 10.
São ainda concedidas autorizações legislativas para:


a aplicação do disposto no Código do IMI em matéria de garantias
dos sujeitos passivos às liquidações de Imposto do Selo sobre
prédios urbanos cujo valor patrimonial tributário seja igual ou
superior a € 1.000.000;



regular o cumprimento, por via eletrónica, das obrigações relativas
à apresentação da declaração anual discriminativa do Imposto do
Selo;



alargar as restrições ao levantamento de depósitos de valores
monetários a quaisquer participações sociais, depósitos de valores
mobiliários, títulos e certificados de dívida pública.
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Impostos Especiais de Consumo

Imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas
A taxa aplicável às cervejas, produtos intermédios e bebidas espirituosas
aumenta, genericamente, cerca de 3%.

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos
(ISP)
O relatório do Orçamento do Estado prevê um aumento da receita do ISP
aplicável ao gasóleo e à gasolina, que deverá resultar da fixação, por
Portaria, de nova taxa.
Quanto ao fuelóleo, o limite máximo do ISP regista um aumento de cerca de
30%. Relativamente às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,
procede-se à alteração dos limites mínimos e máximos aplicáveis aos
fuelóleos de forma a uniformizá-los com os limites aplicáveis no Continente.
A aplicação da isenção em sede de ISP aos produtos com o código de
nomenclatura combinada 2711 (gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos) deixa de ser aplicável a todos os tipos de transportes públicos,
passando a ser limitada aos de passageiros.

Imposto sobre o tabaco
A taxa do elemento específico relativo aos cigarros aumenta de
€ 88,20/milheiro para € 90,85/milheiro, o que representa um incremento de
cerca de 3%.
A taxa do elemento específico no caso dos tabacos de fumar, rapé, tabaco
de mascar e tabaco aquecido aumenta em cerca de 4%, passando o seu
valor de € 0,075/g para € 0,078/g.
Por outro lado, o montante mínimo de imposto sobre o tabaco de corte fino
passa de € 0,135/g para € 0,169/g, o que corresponde a um aumento
aproximado de 25%.
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Imposto sobre Veículos (ISV)

É introduzido um escalão inferior para a componente de cilindrada, aplicável
aos automóveis até 1.000 centímetros cúbicos. Também no que respeita à
componente ambiental, são introduzidos escalões inferiores para os
veículos a gasolina e a gasóleo até 99g/Km e até 79g/Km, respetivamente.
As taxas de ISV relativas à componente de cilindrada e à componente
ambiental aumentam, genericamente, 3% e 20%, respetivamente.

Fiscalidade Verde – incentivo ao abate
É alargado até 31 de dezembro de 2017 o prazo de vigência do incentivo ao
abate de veículos em fim de vida para aquisição de novas viaturas elétricas,
híbridas plug in e quadriciclos pesados elétricos.
Os valores do incentivo para 2016 e 2017 são, conforme tabela infra, os
seguintes:
Valor proposto a
vigorar em 2016

Valor proposto a
vigorar em 2017

Veículos elétricos

€ 2.250

€ 1.125

Veículos quadriciclos
pesados elétricos

€ 1.000

€ 500

€ 1.125

€ 562,50

Natureza do incentivo
Subsídio

Redução de ISV
Veículos híbridos plug in
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Imposto Único de Circulação (IUC)

As taxas de IUC registam um aumento de cerca de 1%.
É revogada a obrigação das entidades que procedem à locação e ao
aluguer de longa duração de veículos de fornecer à Autoridade Tributária e
Aduaneira os dados relativos à identificação fiscal dos utilizadores dos
correspondentes veículos.

Autorizações Legislativas
De entre as autorizações legislativas concedidas ao Governo, importa
destacar as autorizações que vão no sentido de (i) definir, com carácter
interpretativo, que são sujeitos passivos de imposto as pessoas singulares
ou coletivas de direito público ou privado em nome das quais se encontra
registada a propriedade dos veículos, bem como (ii) definir as condições em
que podem ser promovidos os cancelamentos de matrículas de veículos de
forma oficiosa pela Autoridade Tributária e Aduaneira, em caso de veículos
registados em nome de pessoas coletivas extintas e veículos registados há
mais de um ano em nome de sujeitos passivos que tenham falecido e não
sejam conhecidos herdeiros.
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Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

Atividade silvícola
São qualificados como prédios rústicos os terreno afetos a uma atividade
silvícola. A esta alteração foi dado caracter interpretativo.

Reclamação das matrizes
Alarga-se a possibilidade de reclamação de incorreções nas matrizes às
Câmaras Municipais.

Prédios urbanos comerciais, industriais ou para serviços
Os prédios comerciais, industriais ou para serviços nos quais a fórmula
geral para a determinação do valor patrimonial tributário (VPT) se revele
desadequada passam a ver avaliados de acordo com as regras definidas
para os prédios da espécie “Outros” (método do custo adicionado do valor
do terreno).
Os VPT dos prédios urbanos comerciais, industriais ou para serviços
passam a ser atualizados trienalmente, ao invés de anualmente, com base
nos coeficientes de desvalorização da moeda.
Cumulativamente, com referência a 31 de dezembro de 2016, os VPT dos
prédios urbanos comerciais, industriais ou para serviços, que tenham sido
atualizados com referência a 31 de dezembro dos anos de 2012 a 2015,
são atualizados extraordinariamente em 2,25%.

Regime de salvaguarda de prédios urbanos destinados à
habitação própria e permanente

cada um desses anos, do maior dos seguintes montantes: (i) 75 euros ou (ii)
um terço da diferença entre o IMI resultante do atual VPT e o IMI que
resultaria da avaliação anterior, independentemente de eventuais isenções
aplicáveis.
O regime de salvaguarda não é aplicável aos prédios em que se verifique
uma alteração do sujeito passivo, exceto nas transmissões gratuitas de que
sejam beneficiários o cônjuge, descendentes e ascendentes.

Fundos de investimento imobiliário abertos, fundos de pensões
e fundos de poupança-reforma
Os fundos de investimento imobiliário abertos, fundos de pensões e fundos
de poupança-reforma, deixam de poder beneficiar da redução para metade
das taxas de IMI.

Autorização legislativa
É concedida autorização ao Governo para introduzir alterações ao Código
do IMI, destacando-se as seguintes:


equiparar os coeficientes referentes à localização e operacionalidade
relativas, aplicáveis aos prédios destinados à habitação e aos
prédios destinados a comércio, indústria e serviços;



estabelecer a suspensão da liquidação do IMI enquanto não for
decidido o pedido de isenção para os prédios destinados a habitação
própria e permanente.

Relativamente aos prédios urbanos destinados à habitação própria e
permanente do sujeito passivo, a coleta do IMI em cada ano não pode
exceder o valor da coleta do ano imediatamente anterior adicionada, em
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Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT)
Aquisição de partes sociais ou de quotas
Nas situações em que é devido IMT na aquisição de partes sociais ou de
quotas, nomeadamente quando as sociedades possuam bens imóveis e
quando, por aquela aquisição, o número de sócios se reduza a dois
casados, deixa de ser relevante o correspondente regime de bens.
Por outro lado, alarga-se este tipo de incidência às situações de união de
facto.

Fundos de investimento imobiliário fechados

Ficam isentos de IMT os fundos de investimento imobiliário cujas unidades
de participação sejam integralmente detidas pelo Estado, as Regiões
Autónomas, as autarquias locais e associações e federações de municípios
de direito público.

Fundos de investimento imobiliário abertos, fundos de pensões
e fundos de poupança-reforma
Os fundos de investimento imobiliário abertos, fundos de pensões e fundos
de poupança-reforma, deixam de poder beneficiar da redução para metade
das taxas de IMT.

Passa a integrar o conceito de transmissão de bens imóveis, quando resulte
que um dos titulares, ou dois titulares casados ou unidos de facto, fiquem a
dispor de pelo menos 75% das unidades de participação em fundo de
investimento imobiliário fechado de subscrição particular, na sequência de
operação de aquisição, resgate, aumento ou redução do capital do mesmo.
O imposto é liquidado pelo VPT dos imóveis correspondente à percentagem
da participação ou ao valor do relatório de avaliação para a sociedade
gestora, se superior.
No caso de dissolução do fundo de investimento imobiliário e de os seus
imóveis ficarem a pertencer a participantes que já tiverem sido tributados, o
IMT incidirá sobre a diferença entre o valor dos bens agora adquiridos e o
montante por que anteriormente o imposto foi liquidado.
Passam a ser sujeitas a IMT as entregas de bens imóveis pelos
participantes no ato de subscrição de unidades de participação de fundos
de investimento imobiliário fechados de subscrição particular, pelo VPT ou,
caso superior, aquele por que os mesmos entraram para o património dos
fundos de investimento imobiliário.
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Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

Rendimentos pagos por organismos de investimento coletivo
aos seus participantes
Passa a estar expressamente previsto que a retenção na fonte, a título
definitivo, sobre os rendimentos decorrentes do resgate de unidades de
participação em fundos de investimento mobiliário e imobiliário, que se
constituam e operem de acordo com a legislação nacional, é efetuada à
taxa de 35% caso os titulares sejam residentes em país, território ou região
sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista
aprovada por portaria.
A taxa de 35% aplica-se, igualmente, aos rendimentos pagos ou colocados
à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por
conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o
beneficiário efetivo.
Estabelece-se, por fim, que o regime especial de tributação dos
participantes não residentes passa a ser aplicável às entidades não
residentes detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades
ou pessoas singulares residentes em território nacional, caso tais entidades
participantes sejam residentes noutro Estado membro da União Europeia,
num Estado membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a
cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à
estabelecida no âmbito da União Europeia, ou num Estado com o qual
tenha sido celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla
tributação que preveja a troca de informações.
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Fundos de investimento imobiliário em recursos florestais
e em reabilitação urbana



Detenha uma participação não inferior a 10% no capital social ou
dos direitos de voto da entidade objeto de alienação;

No caso de se deixarem de verificar as condições para beneficiar da
isenção de IRC, aplicável aos rendimentos auferidos por fundos de
investimento imobiliário que tenham investido em recursos florestais ou na
reabilitação urbana, passam a estar sujeitos ao enquadramento fiscal
aplicável aos Organismos de Investimento Coletivo (OIC), considerando-se,
para este efeito, como um período de tributação o período decorrido entre a
data de cessação dos requisitos e o final do ano civil em que a mesma
ocorreu.



Detenha a referida participação de modo ininterrupto, durante o
ano anterior à alienação.

Os rendimentos de unidades de participação pagos a partir da data de
cessação desse regime que sejam colocados à disposição dos seus
participantes, bem como as mais-valias realizadas após essa data que
resultem da transmissão onerosa, resgate ou liquidação das mesmas, são
sujeitos a tributação nos termos aplicáveis aos rendimentos pagos pelos
OIC.

Mais-valias realizadas por não residentes
A limitação da aplicabilidade da isenção de IRS e de IRC às mais-valias
realizadas, com a transmissão onerosa de partes sociais e outros valores
mobiliários emitidos por entidades residentes em território português, por
entidades ou pessoas singulares que não tenham domicílio em território
português, e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas
sejam imputáveis, quando sejam detidas direta ou indiretamente, em mais
de 25%, por entidades residentes, deixa de ser aplicável quando a
sociedade alienante:


Seja residente noutro Estado membro da União Europeia ou do
Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação
administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida
na União Europeia, ou num Estado com o qual tenha sido
celebrada e se encontre em vigor um Acordo de Dupla Tributação
que preveja a troca de informações;



Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da
Diretiva 2011/96/EU, ou de imposto de natureza idêntica ou similar
ao IRC desde que a taxa aplicável a essa entidade não seja inferior
a 60% da taxa normal de IRC;

Benefícios fiscais relativos a bens imóveis
Isenções
A isenção de IMI aplicável às entidades públicas empresariais responsáveis
pela rede pública de escolas, relativamente aos prédios ou parte de prédios
destinados diretamente ou indiretamente à realização dos seus fins e os
prédios exclusivamente afetos à atividade de abastecimento público de
água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e de
sistemas municipais de gestão de resíduos urbanos, cessa a sua aplicação
logo que tais prédios deixem de estar afetos a esses fins.

Prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos
passivos de baixos rendimentos
Para efeitos da atribuição da isenção de IMI aos prédios de reduzido valor
patrimonial de sujeitos passivos de baixos rendimentos, considera-se prédio
ou parte de prédio urbano afeto à habitação própria e permanente do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar aquele no qual esteja fixado o respetivo
domicílio fiscal.

Prédios situados nas áreas de localização empresarial
(ALE)
É estabelecido que o regime de isenção de IMT e IMI vigora para os imóveis
adquiridos ou concluídos até 31 de dezembro de 2016.
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Autorização legislativa
É concedida uma autorização legislativa ao Governo para alterar o
enquadramento relativo às medidas de apoio ao transporte rodoviário de
passageiros e de mercadorias, nos termos da qual será:
‒

eliminada a isenção de imposto sobre a diferença positiva entre as mais
e as menos-valias resultantes da transmissão onerosa de veículos
afetos ao transporte público de passageiros, veículos afetos ao
transporte em táxi e veículos de mercadorias afetos ao transporte
público de mercadorias;

‒

estabelecido que os gastos suportados com a aquisição, em território
português, de combustíveis para abastecimento de veículos de
transporte de mercadorias, transporte público de passageiros e de táxi
são majorados até 120% da dedução como custos para efeitos de
determinação do lucro tributável de sujeitos passivos de IRC ou IRS,
com contabilidade organizada.

.
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Lei Geral Tributária (LGT)

Suspensão do prazo de prescrição legal
O prazo de prescrição das dívidas tributárias passa, igualmente, a
suspender-se desde a instauração até ao trânsito em julgado da ação de
impugnação pauliana que seja intentada pelo Ministério Público.
Esta alteração produz efeitos imediatos em todos os processos de
execução fiscal pendentes à data da entrada em vigor da Lei do Orçamento
do Estado, embora a suspensão do prazo de prescrição apenas se inicie
nessa data.

Informações relativas a operações financeiras
Para além das instituições de crédito e sociedades financeiras, as restantes
entidades que prestem serviços de pagamento passam a estar obrigadas a
comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (até ao final do mês de julho
de cada ano), ou a fornecer a qualquer momento, mediante pedido das
entidades competentes, as informações relativas ao valor dos fluxos de
pagamentos com cartões de crédito e de débito ou por outros meios de
pagamento eletrónico, efetuados por seu intermédio, a sujeitos passivos
que aufiram rendimentos da categoria B de IRS e de IRC, sem por qualquer
forma identificar os mandantes das ordens de pagamento.

Revisão dos atos tributários
É revogada a disposição que equipara os erros na autoliquidação dos
tributos a erros imputáveis aos serviços, pelo que correções a favor do
contribuinte de impostos autoliquidados apenas poderá ser efetuada por
referência aos dois anos anteriores.
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Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)

Competência para a decisão do processo de reclamação
graciosa
É revogada a competência atribuída ao órgão periférico local para decidir os
processos de reclamação graciosa quando os respetivos valores não
excedam o valor da alçada do tribunal tribuário (€ 5.000 para processos
iniciados após 2015).

Situação tributária regularizada
Passa a considerar-se que o contribuinte tem igualmente a situação
tributária regularizada quando tenha pendente meio de contencioso
adequado à discussão da exigibilidade da dívida exequenda e o processo
de execução fiscal tenha garantia constituída.

Formalidades da penhora de quaisquer abonos, salários
ou vencimentos

Dispensa de prestação de garantia em pagamentos até 12
prestações
É introduzido um regime de dispensa de prestação de garantia
relativamente a dívidas exigíveis em execução fiscal, que não se encontrem
suspensas, em que o respetivo requerimento seja acompanhado por um
pedido de pagamento até 12 prestações e apresentado até 31 de dezembro
de 2016, devendo ser cumpridas as seguintes condições:




proceder ao pagamento atempado das prestações;
não ceder, locar, alienar ou por qualquer modo onerar os bens que
integram o seu património;
regularizar as novas dívidas que sejam suscetíveis de cobrança
coerciva mediante execução fiscal.

Nestas situações, serão devidos juros de mora correspondentes ao dobro
da taxa definida para os juros de mora aplicáveis às dívidas tributárias.

São simplificadas as formalidades relativas à penhora de abonos, salários
ou vencimentos, sendo apenas notificada a entidade que os deva pagar,
para que faça, nas quantias devidas, o desconto correspondente ao crédito
penhorado e proceda ao seu depósito.

Avaliação da garantia
São introduzidos critérios para avaliar as garantias prestadas em processo
de execução e que não sejam garantia bancária, caução e seguro-caução.
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Regime Geral das
Infrações Tributárias
Falta ou atraso na apresentação ou exibição de
documentos ou declarações
Passa a estar prevista uma coima variável entre € 500 e € 10.000 aplicável
à falta de apresentação, no prazo que a Autoridade Tributária e Aduaneira
fixar, da declaração da informação financeira e fiscal por país ou jurisdição
relativa às entidades de um grupo multinacional.
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Outros aspetos

Benefícios fiscais aos empréstimos externos

Contribuição sobre o setor bancário

É prorrogada a isenção de IRS ou de IRC aplicável aos juros de capitais
provenientes do estrangeiro representativos de contratos de empréstimo
Schuldscheindarlehen (empréstimos com título de reconhecimento de
dívida) celebrados pelo IGCP, E.P.E., em nome e em representação da
República Portuguesa, desde que o credor seja um não residente sem
estabelecimento estável em território português ao qual o empréstimo seja
imputado.

Passam a estar abrangidas pela contribuição sobre o setor bancário as
sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva
em países membros da União Europeia.

A isenção fica subordinada à verificação, pelo IGCP, E.P.E., da não
residência dos credores em Portugal e da não existência de
estabelecimento estável em território português ao qual o empréstimo seja
imputado, até à data do pagamento do rendimento ou, caso o beneficiário
efetivo não seja conhecido nessa data, nos 60 dias posteriores ao respetivo
conhecimento.

Isenção de garantia

Regime especial de tributação de valores mobiliários
representativos de dívida emitida por entidades não
residentes
É prorrogada a isenção de IRS e de IRC, em determinadas condições,
quanto aos rendimentos dos valores mobiliários representativos de dívida
pública e não pública emitida por entidades não residentes, quando venham
a ser pagos pelo Estado Português enquanto garante de obrigações
assumidas por sociedades das quais é acionista em conjunto com outros
Estados membros da União Europeia.

A taxa máxima aplicável sobre o valor dos passivos, deduzido dos fundos
próprios e, bem assim, dos depósitos abrangidos, passa a ser de 0,11% (ao
invés dos atuais 0,085%).

São elevados para € 5.000 e € 10.000 (atualmente são de € 2.500 e €
5.000) os valores das dívidas em sede de IRS ou de IRC, respetivamente,
que podem ser pagas em prestações antes da instauração do processo
executivo, com isenção de garantia, desde que o requerente não seja
devedor de quaisquer tributos administrados pela Autoridade Tributária e
Aduaneira.

Isenções de IMI e IMT
No âmbito do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, os órgãos
municipais podem conceder isenções, totais ou parciais, de IMI e IMT, aos
investimentos em terrenos localizados no seu município, desde que, a
concessão de tais benefícios seja efetuada por proposta da câmara
municipal, através de deliberação fundamentada que inclua a estimativa da
respetiva despesa fiscal.

Esta isenção é apenas aplicável aos beneficiários efetivos que cumpram os
requisitos previstos no regime especial de tributação de valores mobiliários
representativos de dívida.
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Incentivos à aquisição de empresas em situação
económica difícil
É estabelecido que o regime de incentivos à aquisição de empresas em
situação económica difícil se aplica igualmente aos processos aprovados pelo
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento no
âmbito do Sistema de Incentivos à Revitalização e Modernização do Tecido
Empresarial.

Autorizações legislativas
São concedidas ao Governo as seguintes autorizações legislativas para:

alterar o Regime Complementar do Procedimento de Inspeção
Tributária e Aduaneira, no sentido de, entre outros aspetos, os
sujeitos passivos obrigados a possuir caixa postal eletrónica
passassem a ser notificados por esta via;


alterar o Regulamento das Custas dos Processos Tributários;



proceder à transposição para a ordem jurídica nacional da Diretiva
2014/107/UE, do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, relativa a
matéria de troca automática de informações obrigatória no domínio
da fiscalidade e a estabelecer o regime para a troca de
informações de contas financeiras ao abrigo de convenções
internacionais, bem como a prever que as regras de comunicação
à Autoridade Tributária e Aduaneira e de diligência devida sejam
aplicadas pelas instituições financeiras relativamente a contas
financeiras qualificáveis como sujeitas a comunicação;



Estabelecer um regime de incentivo fiscal à produção
cinematográfica em território nacional, o qual deverá passar pela
criação de uma dedução à coleta de IRC.
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