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Getting to the point 
Diversas alterações fiscais 
 

Foi publicada a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, que altera um 
conjunto alargado de diplomas de natureza fiscais. 

Passamos a identificar as principais alterações introduzidas nos diferentes 
diplomas. 

Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares 
(“IRS”) 

Incrementos patrimoniais 

As indemnizações devidas por renúncia onerosa a posições contratuais ou 
outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis passam a ser 
consideradas como rendimento do ano em que são pagas ou colocadas à 
disposição. 
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Rendimentos prediais 

Apenas os contratos de arrendamento habitacional de longa duração passam a beneficiar da redução da 
taxa de IRS aplicável em função da duração do contrato (redução essa que tinha sido introduzida em 
janeiro deste ano).   

Rendimentos produzidos em anos anteriores 

Sempre que os contribuintes aufiram rendimentos gerados em anos anteriores passam a ter a opção de 
entregar uma declaração de substituição para os incluir na declaração relativa ao ano a que respeitam 
(com o limite do quinto ano anterior ao do pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos). Esta 
opção não se aplica a rendimentos cuja titularidade ou valor dependa de decisão judicial. Ainda que a 
opção seja exercida, a contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação inicia-se na data do 
pagamento ou colocação à disposição do rendimento. 

As pensões relativas a anos anteriores passam a ser objeto de retenção na fonte autónoma, sendo que, 
para efeitos de determinação da taxa de retenção aplicável, o respetivo valor é dividido pela soma do 
número de meses a que respeitam, aplicando-se a taxa assim determinada à totalidade dessas pensões. 
 
A retenção na fonte de IRS sobre prestações adicionais correspondentes aos 13.º e 14.º meses referentes 
a anos anteriores, passa a ser efetuada autonomamente por cada ano a que respeitam. 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(“IRC”) 

 
Rendimentos de obrigações subordinadas ou outros títulos subordinados 

Passa a qualificar como rendimento o montante decorrente da redução irrevogável do valor do capital em 
dívida de obrigações subordinadas ou outros títulos subordinados, desde que não atribuam ao respetivo 
titular o direito a receber dividendos nem direito de voto em assembleia geral de acionistas e não sejam 
convertíveis em partes sociais.  

Por outro lado, as variações patrimoniais negativas resultantes da distribuição de rendimentos de 
obrigações subordinadas ou outros títulos subordinados que não atribuam ao respetivo titular o direito a 
receber dividendos nem direito de voto em assembleia geral de acionistas e não sejam convertíveis em 
partes sociais passam a concorrer para efeitos de apuramento do lucro tributável de todos os sujeitos 
passivos de IRC, por força da eliminação da referência a fundos próprios adicionais de nível 1 ou nível 2 
que cumpram os requisitos previstos no Regulamento (EU) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2013. 

Preços de transferência 

Operações vinculadas 

Clarifica-se que o conceito de operações vinculadas para efeitos de aplicação das regras de preços de 
transferência inclui as seguintes tipologias: 
 
 Reestruturações de negócio; 
 Renegociação ou cessação de contratos intragrupo; 
 Transferências de ativos (tangíveis e intangíveis); 
 Transferências de direitos sobre ativos intangíveis; e 
 Compensações por danos emergentes ou lucros cessantes. 
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Métodos de preços de transferência 

É alterada a hierarquia de seleção dos métodos de preços de transferência passíveis de utilização para 
aferição do cumprimento do princípio de plena concorrência, devendo o sujeito passivo adotar o método 
que permita obter os resultados mais fiáveis nas análises desenvolvidas.  
 
Sempre que os métodos de preços de transferência não possam ser utilizados, quer devido às 
características únicas das transações, quer em virtude da inexistência de informação fiável que permita a 
comparação dos termos e condições acordados, passa a estar expressamente prevista a possibilidade de 
recurso a outros métodos, como sejam as técnicas, os métodos ou os modelos de avaliação económica de 
ativos.  
 
Entrega da documentação de preços de transferência 

Os sujeitos passivos acompanhados pela Unidade dos Grandes Contribuintes passam a estar obrigados à 
entrega da documentação fiscal de preços de transferência junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, até 
ao 15.º dia do sétimo mês após o término do respetivo período de tributação (para sujeitos passivos com 
um período de tributação coincidente com o ano civil, 15 de julho).  
 
Acordos Prévios de Preços de Transferência (“APPT”) 

Altera-se o prazo de vigência dos APPT, que passa a poder ser de até 4 anos.  
 
Clarifica-se ainda que, sem prejuízo de os APPT se encontrarem abrangidos pelo sigilo fiscal, os mesmos 
ficam sujeitos às obrigações em matéria de troca de informação para efeitos fiscais a que o Estado 
português se encontra vinculado. 
 
Outros temas 

São transpostas para o Código do IRC diversas disposições que, até à data, se encontravam previstas na 
Portaria n.º 1446-C/2001, de 21 de dezembro.  

Por fim, estabelece-se que serão objeto de regulamentação, por portaria do membro do Governo 
responsável pela área das finanças: 

 As regras para aplicação dos métodos de determinação dos preços de transferência; 
 A avaliação do grau de comparabilidade; 
 As regras para aplicação do princípio de plena concorrência aos acordos de repartição de custos, às 

prestações de serviços intragrupo e às operações de reestruturação; 
 Os procedimentos aplicáveis em caso de ajustamentos de preços de transferência;  
 O tipo, a natureza e o conteúdo da documentação de preços de transferência, bem como as 

situações de dispensa de cumprimento da obrigação. 
 

Dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos de entidades não residentes 

A prova da verificação dos pressupostos que resultem de convenção para evitar a dupla tributação, de 
outro acordo de direito internacional ou ainda da legislação interna aplicável, para efeitos da dispensa de 
retenção na fonte sobre rendimentos auferidos por entidades não residentes ou de pedido de reembolso de 
imposto, passa a ser feita através da apresentação de formulário de modelo a aprovar, acompanhado de 
documento comprovativo da residência fiscal, emitido pelas autoridades fiscais do Estado da residência do 
beneficiário dos rendimentos. Deixa, assim, de vigorar o regime alternativo de prova da qualidade de não 
residente. 
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Volume de negócios 

É revogada a norma que estabelecia o conceito de volume de negócios para efeitos do apuramento do 
pagamento especial por conta.  

Paralelamente, é aditada uma norma com o conceito de volume de negócios relevante para efeitos do 
Código do IRC e da legislação respeitante a quaisquer outros impostos que, direta ou indiretamente, 
incidam sobre os lucros, que passa a corresponder ao valor das vendas e dos serviços prestados, incluindo, 
ainda, as rendas relativas a propriedades de investimento (ainda que reconhecidas como ativos fixos 
tangíveis), quando obtidas no âmbito de uma atividade que integre o objeto social do sujeito passivo. 

Para os bancos, empresas de seguros e outras entidades do setor financeiro para as quais esteja prevista a 
aplicação de planos de contabilidade específicos, o volume de negócios é substituído pelos juros e 
rendimentos similares e comissões ou pelos prémios brutos emitidos e comissões de contratos de seguro e 
operações consideradas como contratos de investimento ou contratos de prestação de serviços, consoante 
a natureza da atividade exercida. 

Código do Imposto do Selo 
 
Prémios do bingo online 
 
Os prémios do bingo online deixam de estar sujeitos a Imposto do Selo. 
 
Mecanismo de compensação 
 
Passa a estar previsto um mecanismo para a correção de montantes de imposto liquidados, mediante a 
apresentação de declaração de substituição da declaração mensal do Imposto do Selo.  
 
Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional, a declaração de substituição poderá ser apresentada a 
todo o tempo quando daí resulte imposto superior ao declarado. Caso contrário, isto é, da alteração resulte 
imposto inferior ao anteriormente declarado, a declaração de substituição poderá ser apresentada no prazo de 
um ano, contado do prazo legal de entrega do imposto ou até à data de conclusão de procedimento inspetivo, 
consoante o que ocorrer primeiro. O reembolso deverá ser efetuado até ao fim do segundo mês seguinte ao da 
submissão da declaração de substituição, desde que a mesma tenha sido submetida dentro do prazo legal e não 
contenha erros de preenchimento. 
 
Em resultado da introdução do mecanismo de apresentação de declaração de substituição é revogado o 
mecanismo de compensação do Imposto do Selo em caso de erro ou invalidade das operações, sendo, no 
entanto, estabelecido um regime transitório para a reclamação de imposto relativo a períodos anteriores à data 
de entrada em vigor da declaração mensal de Imposto do Selo. 
 
Imposto sobre o álcool, bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas 
de açúcar ou outros edulcorantes  

São alteradas as taxas para as bebidas concentradas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes, sob a 
forma de xarope ou outra forma líquida, de pó, grânulos ou outras formas sólidas, a saber: 

Bebidas concentradas sob a forma líquida: 

Teor de açúcar 
(em gramas por 

litro) 

Taxas de imposto por hectolitro, em € 

até 30/09/2019 a partir de 01/10/2019 

<  25 50,01 6 

25 – 49 

100,14 

36 

50 – 79 48 

= > 80 120 
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Bebidas concentradas apresentados sob a forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas: 

Teor de açúcar 
(em gramas por 

litro) 

Taxas de imposto por 100 Kg de peso 
líquido , em € 

até 30/09/2019 a partir de 01/10/2019 

<  25 83,35 10 

25 – 49 

166,90 

60 

50 – 79 80 

= > 80 200 

 
Verifica-se, assim, quer um desagravamento quer um agravamento das taxas nas bebidas com menor teor 
de açúcar e nas bebidas com maior teor de açúcar, respetivamente. 
 
Imposto sobre o Tabaco 
 
Nas menções a constarem das embalagens destinadas a exportação ou a provisões de bordo, previstas no 
artigo 109.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, é retirada a obrigação de constar referência a 
“exportação”. 

Por fim, a partir de 1 de outubro, a estampilha especial necessária para tabaco manufaturado para 
consumo no território nacional deve ser complementada por um identificador único, sempre que exigível 
nos termos da legislação aplicável. 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”) 
 
Regime transitório do IMI 
 
É alterado o regime transitório do IMI, no que respeita à documentação a apresentar pelos proprietários, 
usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos arrendados por contrato de arrendamento para 
habitação celebrado antes da entrada em vigor do Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, ou por contrato de arrendamento para fins não habitacionais 
celebrado antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de setembro. 
 
Prédios de herança indivisa 
 
A matriz predial dos prédios de herança indivisa passa a incluir, para além do número de identificação 
fiscal da herança indivisa, a identificação dos herdeiros e as respetivas quotas-partes. 
 
Prédios devolutos 
 
Passa a estar previsto o agravamento, para o triplo, da taxa do IMI aplicável a prédios urbanos 
parcialmente devolutos (com exceção do património imobiliário público), incidindo o agravamento da taxa, 
no caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial 
tributário correspondente às partes devolutas. 
 
Regime Geral das Infrações Tributárias (“RGIT”) 
 
Falta ou atraso, bem como, omissões e inexatidões nas declarações ou em outros documentos 
fiscalmente relevantes 
 
Passa a ser punível, com coima variável entre € 3.000 a € 165.000, a falta de apresentação ou a 
apresentação fora do prazo legal, bem como as omissões e inexatidões praticadas, por instituições de 
crédito, sociedades financeiras e demais entidades prestadoras de serviços de pagamento, nas declarações 
e informações relativas a: 
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 Fluxos de pagamentos com cartões de crédito e de débito ou por outros meios de pagamento 
eletrónico, efetuados por seu intermédio, a sujeitos passivos de IRC e de IRS que qualifiquem como 
Categoria B, sem por qualquer forma identificar os mandantes das ordens de pagamento, incluindo-se 
também os casos de pedidos de informação efetuados a qualquer momento, pelo Diretor-Geral da 
Autoridade Tributária e Aduaneira (ou do seu substituto legal) ou pelo Conselho Diretivo do Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social; e 
 

 Transferências e envios de fundos efetuados através de sucursais de instituições de crédito e 
sociedades financeiras localizadas fora do território português, ou efetuadas através de entidades não 
residentes, com as quais exista uma situação de relações especiais, sempre que as transferências e 
envio dos fundos sejam efetuados para uma entidade localizada em país, território ou região com 
regime de tributação privilegiada mais favorável e as instituições de crédito, sociedades financeiras ou 
a entidades prestadoras dos serviços de pagamento tenham ou devessem ter conhecimento de tal 
facto. 

 
Falta ou atraso, bem como, omissões e inexatidões em declarações – Formato digital 
 
A coima pela falta ou atraso na apresentação ou a não exibição de declarações ou documentos 
comprovativos de factos passa a incluir as declarações, comunicações, guias e registos em formato digital, 
variando a mesma entre € 150 a € 3.750. 
 
As omissões ou inexatidões, relativas à situação tributária que não constituam fraude fiscal nem 
contraordenação, praticadas nas declarações, comunicações (nomeadamente dos elementos das faturas e 
dos inventários), guias e registos em formato digital passam a ser puníveis com coima de € 375 a  
€ 22.500. 
 
Modelo 54 – Preços de Transferência 
 
É introduzida uma coima de € 500 a € 10.000 (acrescida de 5% por cada dia de atraso no cumprimento da 
obrigação) para as situações de falta de apresentação, no prazo legalmente previsto, da declaração de 
comunicação da identificação da entidade declarante da política de preços de transferência adotada 
(Modelo 54). 
 
Código do Procedimento e de Processo Tributário (“CPPT”) 
 
Perfeição das notificações 
 
As notificações efetuadas aos contribuintes para o seu domicílio fiscal eletrónico (morada única digital ou 
caixa postal eletrónica) consideram-se agora efetuadas no 15º dia posterior – anteriormente no 5º dia – ao 
do registo de disponibilização daquelas no sistema de suporte ao serviço público de notificações 
eletrónicas, iniciando-se a contagem do prazo apenas no 1º dia útil seguinte. 
 
Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 
 
Fundamento do recurso da decisão arbitral 
 
O recurso para o Supremo Tribunal Administrativo passa também a ser admitido quando exista oposição, 
quanto à mesma questão fundamental de direito, entre decisões arbitrais, e não apenas em casos de 
decisões arbitrais que estejam em oposição com acórdãos proferidos pelo Tribunal Central Administrativo 
ou pelo Supremo Tribunal Administrativo. 
 
Princípios processuais  
 
As decisões proferidas em tribunais arbitrais, em cumprimento do princípio da publicidade das decisões 
arbitrais, são obrigatoriamente publicadas por via informática, em base de dados organizada pelo 
Ministério da Justiça. 



Tax News Flash n.º 14/2019 

 

07 
 

Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro - IES/DA e ficheiro SAF-T(PT) 
 
Prevê-se, para efeitos de pré-preenchimento da IES/DA, que todos os campos que sejam desproporcionais 
ou de menor relevância face ao âmbito e objeto do diploma em questão, devem ser excluídos do ficheiro 
SAF-T(PT) da contabilidade, previamente à sua submissão. Estes campos incluem dados que possam por 
em causa deveres de sigilo a que, legal ou contratualmente, os sujeitos passivos se encontrem obrigados. 
 
A identificação dos campos de dados do ficheiro SAF-T(PT), relativo à contabilidade, e os procedimentos a 
adotar, são definidos por Decreto-Lei. Por outro lado, a obrigação de entrega do ficheiro SAF-T(PT) da 
contabilidade devidamente expurgado está dependente de publicação de Decreto-Lei. 
 
Decreto-Lei n.º 492/88 - Cobranças e Reembolsos de IRS e de IRC 
 
Requisitos dos pedidos dos pagamentos em prestações 
 
O pedido para o pagamento em prestações das dívidas de IRS e de IRC passa agora a ser apresentado por 
via eletrónica. 
 
A utilização da via eletrónica é também agora obrigatória para os pedidos de pagamento em prestações de 
dívida em IRS e de IRC, com isenção de garantia, com valor igual ou inferior a € 5.000 e € 10.000, 
respetivamente, devendo este pedido ser efetuado até 15 dias após o termo do prazo para o pagamento 
voluntário. De notar que o contribuinte, para usufruir deste expediente, não deverá ser devedor de 
qualquer tributo administrado pela Autoridade Tributária e Aduaneira. 
 
Falta de pagamento 
 
Caso alguma das prestações não seja cumprida, a entidade que prestou a garantia, notificada para 
pagamento, dispõe agora de um prazo de 30 dias (anteriormente 10 dias) para proceder ao pagamento da 
dívida (até ao limite da garantia prestada), sendo que apenas findo este prazo é que passa a ser 
instaurado o processo de execução fiscal, pelo valor em dívida, contra o devedor e entidade garante.  
 
Entrada em vigor e produção de efeitos 
 
A Lei n.º 119/2019 entra em vigor a 1 de outubro de 2019 para todas as matérias acima abordadas, sendo 
que, no entanto, as referentes a Imposto do Selo apenas produzem efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

Para mais informações recomendamos a consulta da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro. 
 
Contactos  
 
Para mais informações, por favor contacte:  
 
Lisboa: +351 210 427 500  
Porto: +351 225 439 200  
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