Fiscal Hot Topics for 2014
25%
A descida da taxa deverá
representar uma quebra de receita
fiscal na ordem de € 70 000 000.
A redução, gradual, deverá
continuar até 2018.

Regime simplificado
para pequenas e médias empresas
com um volume de negócios
anual até

200 000€

23%
Lucros reinvestidos poderão ser
deduzidos à coleta em 10%
Introdução de um incentivo fiscal ao
reinvestimento de lucros por parte das
empresas, permitindo que estas deduzam
à coleta

PMEs

10% dos lucros reinvestidos.

12 anos

é o prazo limite para o reporte de
prejuízos fiscais.

€3 000 000
Participation exemption
Não tributação de dividendos e mais valias
provenientes de participações fora da União Europeia,
para participações mínimas de

Dedução de encargos
financeiros limitada a

5%

€1 000 000

Alargamento da dispensa
de obrigatoriedade de
emissão de factura

Regime suspensivo
passa de:

2

para

Alterações de
recuperação de IVA
associado a créditos
incobráveis

3

anos

H
Passa de

3 para 5 anos

o prazo durante o
qual não são impostas
regularizações ao IVA
deduzido no caso de
imóveis desocupados

Isenção de IMI para
imóveis onde se
prestem cuidados
de saúde em EPE

MOEs passam a descontar sobre
a remuneração efectiva sem tecto
contributivo.

O mecanismo de dispensa de
pena passa a ser aplicável apenas
aos crimes com pena de prisão
igual ou inferior a

2

Imposto sobre energia permite
arrecadar receita adicional
Novas alterações ao
regime de bens em
circulação
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