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Getting to the point, with confidence  

Alterações a diversos diplomas de natureza fiscal  

Foi publicada a Lei n.º 21/2021, de 20 de abril, que altera o Estatuto dos Benefícios 
Fiscais (EBF), o Código do Imposto do Selo, o Código Fiscal do Investimento, o Código 
do Imposto sobre Veículos (ISV), o Código do Imposto Único de Circulação (IUC), bem 
como cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).  

Passamos a identificar as principais alterações introduzidas pela Lei aos diplomas em causa 
e, bem assim, a medida extraordinária de contagem de prazo em IRC. 

EBF 

É prorrogada a vigência, até 31 de dezembro de 2025, dos benefícios fiscais previstos nos 
seguintes artigos:  

 artigo 28.º (Empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados); 

 artigo 29.º (Serviços financeiros de entidades públicas); 

 artigo 30.º (Swaps e empréstimos de instituições financeiras não residentes); 
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 artigo 31.º (Depósitos de instituições de crédito não residentes); 

 artigo 32.º -B (Regime fiscal dos empréstimos externos); 

 artigo 32.º -C (Operações de reporte com instituições financeiras não residentes); 

 artigo 52.º (Entidades gestoras de denominações de origem e indicações geográficas); 

 artigo 53.º (Sociedades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos); 

 artigo 54.º (Coletividades desportivas, de cultura e recreio); 

 artigo 55.º (Associações e confederações); 

 artigo 59.º (Baldios); 

 artigo 63.º [deduções à coleta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)]; 

 artigo 64.º (Imposto sobre o Valor Acrescentado - transmissões de bens e prestações de serviços a título gratuito). 

Zona Franca da Madeira  

A vigência dos n.ºs 4 a 20 do artigo 33.º do EBF, para efeitos da remissão do n.º 13 do artigo 36.º -A (relativo ao 
regime aplicável a entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira a partir de 1 de janeiro de 2015), é prorrogada até 
31 de dezembro de 2027. Adicionalmente, os rendimentos de entidades licenciadas nesta Zona Franca durante o ano 
de 2021 continuam a ser tributados, até 31 de dezembro de 2027, à taxa de 5%, nos temos previstos no artigo 36.º-A 
do EBF. 

Rendimentos de propriedade intelectual 

A vigência do artigo 58.º do EBF, relativo a benefícios em IRS aplicáveis a rendimentos provenientes de propriedade 
intelectual, é prorrogada até 31 de dezembro de 2021, retroagindo os efeitos desta prorrogação a 1 de janeiro de 
2020. 

Caducidade dos benefícios fiscais 

Os benefícios fiscais previstos no artigo 22.º-A (rendimentos pagos por organismos de investimento coletivo aos seus 
participantes) e no artigo 62.º-B (mecenato cultural), ambos do EBF, deixam de caducar ao fim de um período de 5 
anos. 

Empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados 

O artigo 28.º do EBF é alterado no sentido de aplicar a isenção de IRS ou de IRC, sem necessidade de autorização por 
parte do Ministro das Finanças, aos juros de capitais provenientes do estrangeiro, representativos de empréstimos e 
rendas de locação de equipamentos importados de natureza industrial, comercial ou científica, de que sejam 
devedores o Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais ou qualquer dos seus serviços, incluindo os institutos 
públicos e as empresas que prestem serviços públicos, desde que os credores tenham o domicílio no estrangeiro, e 
não disponham em território português de estabelecimento estável ao qual o empréstimo seja imputado.  

As disposições previstas na anterior redação deste artigo deverão continuar a ser aplicáveis relativamente aos 
contratos celebrados até 31 de dezembro de 2020, ainda que o requerimento a dirigir ao Ministro das Finanças seja 
apresentado em data posterior. 

Entidades gestoras de denominações de origem e indicações geográficas 

É alterado o artigo 52.º do EBF no sentido de estabelecer uma isenção de IRC, exceto quanto aos rendimentos de 
capitais tal como definidos para efeitos de IRS, para as entidades gestoras de denominações de origem e indicações 
geográficas dos vinhos, vinagres, bebidas espirituosas de origem vínica e produtos vitivinícolas aromatizados 
reconhecidas nos termos da legislação aplicável (anteriormente tal isenção era aplicável a comissões vitivinícolas 
regionais reguladas nos termos da legislação aplicável). 
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Código Fiscal do Investimento 

É prorrogada, até 31 de dezembro de 2021, a possibilidade de ser concedidos benefícios fiscais, ao abrigo do Regime 
dos Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento Produtivo, com um período de vigência até 10 anos a contar da 
conclusão do projeto de investimento, para projetos de investimento com aplicações relevantes de montante igual ou 
superior a EUR 3.000.000. 

De realçar que esta alteração está em conformidade com o mapa nacional de auxílios estatais com finalidade regional, 
aprovado pela Comissão Europeia em 11 de junho de 2014 e prorrogado em 2 de julho de 2020 e que vigorará até 31 
de dezembro de 2021.  

Código do Imposto do Selo 

Passam a ser isentos deste imposto o reporte de valores mobiliários ou direitos equiparados realizado em mercado 
regulamentado ou em sistema de negociação multilateral ou organizado, bem como o reporte e a garantia financeira 
realizados pelas instituições financeiras, designadamente por instituições de crédito e sociedades financeiras, com 
interposição de contrapartes centrais. 

ISV 

Passam a estar sujeitos a ISV os automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta, sem caixa ou de caixa fechada 
que não apresentem cabina integrada na carroçaria, com peso bruto de 3500 kg, sem tração às quatro rodas. 

Esta alteração produz efeitos a partir de 1 de julho de 2021. 

IUC 

Deixam de beneficiar da isenção de 50% do IUC os veículos da categoria D (automóveis de mercadorias e automóveis 
de utilização mista com peso bruto superior a 2500 kg) quando autorizados ou licenciados para o transporte de 
grandes objetos.  

Esta alteração produz efeitos a partir de 1 de julho de 2021. 

Medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC 

No âmbito do IRC, fica suspensa, durante os períodos de tributação de 2020 e de 2021, a contagem dos seguintes 
prazos: 

 De reinvestimento, para efeitos de aplicação da tributação em metade do seu valor da diferença positiva entre as 
mais-valias e as menos-valias fiscais realizadas mediante a transmissão onerosa de ativos fixos tangíveis, ativos 
intangíveis e ativos biológicos não consumíveis, detidos por um período não inferior a um ano, nos moldes 
preconizados no artigo 48.º do Código do IRC. 
 

 De dedução à coleta previstos no âmbito do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (“RFAI”) e do Sistema de 
Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial II (“SIFIDE II”). 

A este nível, realça-se que, em caso de insuficiência de coleta no exercício a que os benefícios dizem respeito, as 
deduções previstas nos referidos regimes poderão ser efetuadas nos 10 períodos de tributação seguintes, no 
caso do RFAI e nos 8 períodos de tributação seguintes, no caso do SIFIDE II. 

Os efeitos desta medida extraordinária retroagem a 1 de janeiro de 2020. 

Produção de efeitos 

As alterações introduzidas pela Lei produzem efeitos desde 1 de janeiro de 2021, exceto as acima identificadas. 
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Para mais detalhe consulte a Lei n.º 21/2021, de 20 de abril. 
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O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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