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Empresas



Nova delimitação do conceito

de créditos em mora

Imparidades em 
créditos

Participante

Participada A Participada B

Alargamento da exclusão a todas as 
partes relacionadas

>= 10%>= 10%

Exemplo



Ativos intangíveis

Não aplicável a ativos 
intangíveis adquiridos:

Goodwill 
de partes 
de capital Paraísos

fiscais

Fusões, 
cisões ou 

entradas de 
ativos 

neutrais

OE 2019

Relações 
especiais

Amortização de 
intangíveis em 20 

anos 



Sem alterações

(proposta de agravamento chumbada na discussão na 
especialidade)

Custo de aquisição
< €25.000

Custo de aquisição  
≥ €25.000

e < €35.000

Custo de aquisição 

≥ €35.000

10% 27,5% 35%

15% Sem alterações 37,5%

Tributação Autónoma



Dispensa do Pagamento 
Especial por Conta

Condições para 
a dispensa:

Quem?
Obrigações declarativas

da Mod.22 e IES 
cumpridas nos

2 anos anteriores

Por quanto tempo?
A dispensa é válida por 

cada período de 
tributação

Como?
A dispensa do PEC

é automática



Prolongamento do prazo de entrega da Modelo 22, IES e 
dossier fiscal em caso de cessação  

Até 2018

Cessação de 
atividade

Até 30 
dias 

OE 2019

Cessação de 
atividade

Até ao último 
dia do 3.º 

mês seguinte 

Obrigações fiscais em 
caso de cessação



Exige a tributação da totalidade do 
valor remanescente em caso de 

cessação do RETGS

Resultados gerados ao abrigo do 
regime de lucro consolidado

Pagamento por Conta em Julho de 
2019 ou no 7º mês

de tributação de 2019

A tributar ¼ para apuramento do 
lucro tributável do grupo

Resultados internos



Património



A partir de
250€

A partir de 
100€

Pagamento do IMI em 
prestações



Alargamento dos prazo de 
liquidação e pagamento do IMI

A
té

 2
0

1
8

O
E
 2

0
1

9

Prazo de 
liquidação

Jul.

1.ª prestação 
ou única 2.ª prestação 

(IMI > 500€)

Prazo de liquidação

Mai. Ago.

1.ª prestação 
ou única

2.ª prestação 
(IMI > 500€)

Fev. Mar. Abr. Nov.

2ª/3.ª 
prestação 

(IMI > 250€)

2ª/3.ª 
prestação 

(IMI > 100€)

IMI





Autorizações
legislativas

Classificação como devolutos dos imóveis

em zonas de pressão urbanística:

6 x Taxa de IMI+ de 2 anos

+ 10%
Cada ano 
adicional

Até 12x a taxa 
máxima (5,4%)

Agravamento 
máximo

IMI - Agravamento nos 
prédios devolutos





Deixa de ser possível 
repercutir o AIMI

em locações financeiras 
aos locatários

Quando?

VPT dos imóveis contratados 
não excede € 600.000

AIMI – Locação financeira 
imobiliária





Progressividade no AIMI, 
em caso de pessoa singular

T
a
x
a
 d

e
 A

I
M

I

Valor tributável

1,5%

1%

0,7%

€1 milhão* €2 milhões*€0,6 milhão*

O
E
 2

0
1

9
A

té
 2

0
1

8
* Dobro em caso de tributação conjunta

AIMI – Pessoas singulares



Progressividade no AIMI 

extensível a imóveis afetos a 

uso pessoal de:
Órgãos de 

fiscalização*

Órgãos sociais 
administração, 

gerência*

Titulares
do capital*

* incluindo respetivos conjunges, 
ascendentes ou descendentes

AIMI – Pessoas coletivas



Benefícios & Incentivos



SIFIDE II

Despesas elegíveis
Passam a abranger as despesas 

relativas à participação no capital 
de fundos de investimento (público 

ou privado) que tenham como 
objetivo o financiamento de 

empresas dedicadas sobretudo a 
I&D e que desenvolvam projetos 

reconhecidos

Prazo de candidatura
Até ao 5.º mês seguinte ao 

termo do exercício

Autorização legislativa
Avaliação da candidatura sujeita 

ao pagamento de uma taxa 
máxima de 1% (sobre o 

montante do crédito solicitado)



Aplicações relevantes

(investimento realizado)

e percentagem de dedução 

à coleta de IRC

Até 
2018

OE 2019

10 milhões

15 milhões

25%

25% 10%

10%

RFAI



Aumento do montante máximo 
do benefício

10% x 
€ 10 

milhões

10% x 
€ 7.5 

milhões

DLRR





Micro, pequenas ou médias 
empresas que realizem 

investimentos no interior

Autorização LegislativaMajoração de 20% 
na dedução à coleta 

máxima DLRR

Dedução à coleta, correspondente
a 20% dos gastos incorridos com
a criação de postos de trabalho

nos territórios do interior

DLRR – Investimentos em 
territórios do interior

Programa de valorização 
do interior





OIC’s em recursos florestais

Benefícios fiscais aplicáveis a FII
em recursos florestais alargados
aos OIC’s constituídos sob forma 

societária 

• Isenção de Imposto do Selo

• Deixa de ser apurado  rendimento na 
transferência de prédios rústicos 
destinados à exploração florestal nas 
entradas de capital

Isenção, em sede de IRS, 
aplicável aos juros obtidos 
provenientes de PPF

Autorização 
legislativa

Dedução à coleta, em sede 
de IRS, correspondente a 
30% dos valores em 
dinheiro (até €450)

02

01

Plano Poupança Florestal





Benefícios fiscais à 
reestruturação empresarial 

Simplificação
Cisão simples deixa

de estar dependente 
do reconhecimento 

prévio

Extensão
Operações que 
envolvam confederações
e associações patronais 
e sindicais e associações 
de cariz empresarial ou 
setorial

Anti-abuso: 
Penalização em 15%
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