
 
 
 

 

 

Proposta de Lei n.º 180/XIII/4  

Alteração de diversos códigos fiscais 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os 

Deputados abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à 

Proposta de Lei n.º 180/XIII/4: 

 

«Artigo 2.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Singulares 

Os artigos 9.º, 22.º, 57.º, 58.º, 72.º, 81.º, 99.º-D, 101.º-C e 119.º do Código do 

IRS, passam a ter a seguinte redação: 

«[…] 

Artigo 22.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

a) Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos não residentes em 

território português, sem prejuízo do disposto nos nºs 12 e 13 do artigo 72.º; 

b) […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 



 
 
 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – […]. 

9 - […]. 

[…] 

Artigo 58.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […].  

3 – […].  

a) […]. 

b) […]. 

c) […]. 

d) Aufiram rendimentos de pensões de alimentos a que se refere o n.º 9 do 

artigo 72.º de valor superior a € 4 104. 

4 – […]. 

5 – […]. 

 

Artigo 72.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para 

habitação permanente com duração igual ou superior a dois anos e inferior a 

cinco anos, é aplicada uma redução de dois pontos percentuais da respetiva taxa 



 
 
 

autónoma; e por cada renovação com igual duração, é aplicada uma redução de 

dois pontos percentuais até ao limite de catorze pontos percentuais. 

3 – Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para 

habitação permanente celebrados com duração igual ou superior a cinco anos 

e inferior a dez anos, é aplicada uma redução de cinco pontos percentuais da 

respetiva taxa autónoma; e por cada renovação com igual duração, é aplicada 

uma redução de cinco pontos percentuais até ao limite de catorze pontos 

percentuais. 

4 – Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para 

habitação permanente com duração igual ou superior a dez anos e inferior a 

vinte anos, é aplicada uma redução de catorze pontos percentuais da respetiva 

taxa autónoma. 

5 – Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para 

habitação permanente com duração igual ou superior a vinte anos, é aplicada 

uma redução de dezoito pontos percentuais da respetiva taxa autónoma. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – […]. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […]. 

14 – […]. 

15 – […]. 



 
 
 

16 – […]. 

17 – […]. 

18 – Sempre que os contratos de arrendamento previstos nos n.ºs 2, 3, 4 e 

5 cessem os seus efeitos antes de decorridos os prazos de duração dos 

mesmos ou das suas renovações, por motivo imputável ao senhorio, 

extingue-se o direito às reduções da taxa aí previstas, com efeitos desde o 

inicio do contrato ou renovação, devendo os titulares dos rendimentos, no 

ano da cessação do contrato, proceder à declaração desse facto para 

efeitos de regularização da diferença entre o montante do imposto que foi 

pago em cada ano e aquele que deveria ter sido pago, acrescida de juros 

compensatórios. 

19 – Para efeitos do disposto no número anterior, suspende-se o prazo de 

caducidade do direito à liquidação de imposto nos termos da alínea c) do 

n.º 2 do artigo 46.º da Lei Geral Tributária.    

 

Artigo 81.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – Os rendimentos isentos nos termos dos n.ºs 4, 5 e 6 são obrigatoriamente 

englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes 



 
 
 

rendimentos, com exceção dos previstos nas alíneas c) a e) do n.º 1 e no n.º 10 

do artigo 72.º. 

8 – Os titulares dos rendimentos isentos nos termos nos n.ºs 4, 5 e 6 podem 

optar pela aplicação do método do crédito de imposto referido no n.º 1, sendo 

neste caso os rendimentos obrigatoriamente englobados para efeitos da sua 

tributação, com exceção dos previstos nas alíneas c) a e) do n.º 1 e nos n.ºs 7 e 

10 do artigo 72.º. 

9 - […]. 

 

[…] 

Artigo 99º-D 

[…] 

1 – […].  

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – As prestações adicionais correspondentes ao 13.º e 14.º meses e as 

pensões relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou colocadas 

à disposição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção autónoma, 

não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionadas às pensões dos 

meses em que são pagas ou colocadas à disposição.    

5 – […]. 

6 – Quando forem pagas ou colocadas à disposição prestações adicionais 

correspondentes ao 13.º e 14.º meses referentes a anos anteriores, o 

apuramento do imposto a reter, nos termos dos números 4 e 5, é efetuado 

autonomamente por cada ano a que respeitam. 



 
 
 

7 – No caso de pensões de anos anteriores, para efeitos de determinação 

da taxa de retenção na fonte que lhes é 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. 

 

[…] 

Artigo 119.º 

[…] 

1 – As entidades devedoras de rendimentos que estejam obrigadas a efetuar a 

retenção, total ou parcial, do imposto, bem como as entidades devedoras dos 

rendimentos previstos nos n.ºs 4), 5), 7), 9) e 10) da alínea b) do n.º 3 do artigo 

2.º e dos rendimentos não sujeitos, total ou parcialmente, previstos nos artigos 

2.º e 2.º-A e nos n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 12.º, e ainda as entidades através das 

quais sejam processados os rendimentos sujeitos ao regime especial de 

tributação previsto no n.º 7 do artigo 72.º, são obrigadas a:  

a) […]. 

b) […]. 

c) […]. 

d) […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 



 
 
 

8 – […]. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […].» 

 

 

«Artigo 6.º 

Alteração ao Código do Imposto do Selo 

 

Os artigos 49.º e 52.º-A do Código do Imposto do Selo, passam a ter a seguinte 

redação: 

 

[…] 

Artigo 52.º-A 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) [Revogada]. 

2 - […]. 

3 – […] 

a) […] 

b) […] 

4 – […] 



 
 
 

5 - Quando da alteração resulte imposto inferior ao anteriormente 

declarado, o reembolso é efetuado até ao fim do 2.º mês seguinte ao da 

submissão da declaração de substituição prevista na alínea b) do n.º 3, 

desde que a mesma tenha sido submetida dentro do prazo legal e não 

contenha erros de preenchimento.» 

 

 

«Artigo 8.º 

Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 

Os artigos 87.º-C, 109.º, 110.º e 114.º Código dos IEC, passam a ter a seguinte 

redação: 

[…] 

Artigo 109.º 

[…] 

1- […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]. 

2 — Nas embalagens destinadas a exportação ou a provisões de bordo é 

dispensada a indicação do preço de venda ao público. 

3— [Revogado]. 

 

[…] 

Artigo 114.º 

[…] 

1 — […]; 

a) […]; 



 
 
 

b) […]. 

2 — […]. 

3 — […]. 

4 — [Revogado]. 

5 — […]. 

 

 

Artigo 9.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

Os artigos 81.º, 93.º e 112.º do Código do IMI, passam a ter a seguinte redação: 

[…] 

Artigo 93.º 

[…] 

1 – […].  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […].  

6 - […]. 

7 - Os advogados e solicitadores podem, no exercício da sua profissão, ter 

acesso à informação constante das cadernetas prediais, sem que se lhes 

possa opor o regime da confidencialidade. 

[…] 

Artigo 112.º 

[…] 

1 - […] 

2 – […] 



 
 
 

3 – Salvo quanto aos prédios abrangidos pela alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º, 

as taxas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 são elevadas, anualmente, ao triplo 

nos casos: 

a) de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, ou 

prédios em ruínas, como tal definidos em diploma próprio; 

b) prédios urbanos parcialmente devolutos, 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.  

4 - […]. 

5 - […].  

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - […]. 

18 - […]. 

 

  



 
 
 

«Artigo 12.º 

Alteração ao Regime Geral das Infrações Tributárias 

Os artigos 116.º, 117.º e 119.º do RGIT, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 116.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 - Quando a infração prevista no n.º 1 diga respeito à falta de apresentação 

ou apresentação fora do prazo legal da declaração a que se referem os n.ºs 

2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 63.º-A da lei geral tributária é punível com coima de 



 
 
 

€3 000,00 a €165 000,00. 

 

 

[…] 

Artigo 119.º 

[…] 

1 - […] 

2 - […]. 

3 - […] 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - As omissões ou inexatidões relativas à declaração a que se referem os 

n.ºs 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 63.º-A da lei geral tributária são puníveis com 

coima prevista no n.º 4 do artigo 116.º.» 

 

[…] 

 

Artigo 18.º-A 

Tratamento de dados no âmbito da atribuição de passes sociais de 

caráter familiar 

 



 
 
 

1. A verificação dos requisitos para atribuição dos passes sociais de 

caráter familiar, é efetuada por consulta à informação disponível na 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Instituto dos Registos e 

Notariado, I.P. (IRN) relativa à composição do agregado familiar e 

identificação dos seus membros, por referência ao requerente 

responsável pelo agregado, e freguesia a que corresponde o domicílio 

dos respetivos membros. 

2. A consulta a que se refere o número anterior é efetuada por 

interconexão de dados relativos aos sujeitos identificados pelo 

declarante no pedido de atribuição de passe social de caráter familiar, 

por referência aos respetivos números de identificação fiscal e número 

de identificação civil. 

3. As categorias de dados sujeitas a tratamento, quando disponíveis, são: 

a) Nome;  

b) Número de identificação fiscal;  

c) Data de nascimento;  

d) Número de identificação civil;  

e) Estado civil;  

f) Morada de residência, e/ou Código de Concelho ou Freguesia; e 

g) Relação familiar direta entre os beneficiários do Passe 

4. Os termos e condições do tratamento de dados previsto neste artigo 

devem constar de protocolo a celebrar entre AT e IRN e as demais 

entidades envolvidas. 

5. A transmissão de dados prevista no presente artigo é efetuada 

preferencialmente por via eletrónica, obedecendo aos princípios e 

regras aplicáveis ao tratamento de dados pessoais, nos termos do 

Regulamento Geral da Proteção de Dados e respetiva legislação 

complementar.» 



 
 
 

 

[…] 

«Artigo 20.º 

Norma revogatória 

São revogados: 

a) Os n.ºs 4 e 5 do artigo 106.º do Código do IRC; 

b) O n.º 3 do artigo 109.º e o n.º 4 do artigo 114.º, ambos do Código dos IEC; 

c) O n.º 2 do artigo 41.º do Código do IMT; 

d) A alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do IUC; 

e) O artigo 51.º e a alínea d) do n.º 1 do artigo 52.º-A do Código do Imposto do 

Selo; 

f) [Eliminada] 

 

Artigo 21.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1 - A presente lei entra em vigor em 1 de agosto de 2019. 

2 – […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) A revogação do n.º 4 do artigo 114.º do Código dos IEC.» 

 

  



 
 
 

 

Notas justificativas: 

 

Alteração ao artigo 2.º da PPL: 

Alteração aos artigos 22.º, 58.º, 72.º, 81.º e 119.º do CIRS - Retificações que se 

tornaram necessária em virtude das alterações efetuadas ao CIRS pela Lei n.º 

3/2019, de 9 de janeiro, designadamente corrigindo remissões a referência à 

taxa aplicável a contratos com duração igual a 20 anos. 

Alteração ao artigo 99.º-D do CIRS - Tratando-se de rendimentos de pensões 

referentes a anos anteriores, é introduzida uma regra semelhante à existente 

para a liquidação prevenindo a ocorrência de retenções excessivas. 

 

Alteração ao artigo 6.º da PPL: 

Alteração ao artigo 52.º-A do CIS - Pretende-se clarificar o prazo de reembolso 

do Imposto do Selo indevidamente liquidado pelos sujeitos passivos, uma vez 

que a via remissiva não se revelava suficientemente clara (artigo 67.º do CIS). 

 

Alteração ao artigo 8.º da PPL: 

Alteração aos artigos 109.º e 114.º do CIEC - A referência à necessidade de 

aposição nas embalagens destinadas a exportação ou a provisões de bordo da 

referência «exportação», não está em conformidade com as regras da 

rastreabilidade e as medidas de segurança dos produtos de tabaco decorrentes 

do Regulamento UE 2018/574, de 15 de dezembro de 2017 e da Decisão UE 

2018/576 de 15 de dezembro de 2017), pelo que a mesma deixa de se justificar. 

Pela mesma ordem de razões, a faculdade do fabricante de fazer constar das 

embalagens, pacotes e volumes o código de barras do produto deixou de se 

justificar, pelo que se impõe a revogação do n.º 3 do artigo 109.º do Código dos 

IEC. 



 
 
 

Por fim, a revogação do n.º 4 do artigo 114.º do Código dos IEC, com efeitos a 

partir de janeiro de 2020, justifica-se por forma a acomodar o futuro sistema de 

controlo dos entrepostos fiscais. 

 

Alteração ao artigo 9.º da PPL: 

Alteração ao artigo 93.º do CIMI - Os Advogados e Solicitadores, quando no 

exercício de funções, estão sujeitos, por força dos respetivos estatutos, a 

especiais regras de Deontologia profissional, bem como a segredo profissional, 

propõe-se estabelecer a possibilidade legal daqueles profissionais acederem à 

informação de que necessitam para o exercício das correspondentes atividades. 

Alteração ao artigo 112.º do CIMI – Salvaguarda-se a possibilidade de não ser 

declarada devoluta a quota-parte efetivamente ocupada de um prédio não 

constituído em propriedade horizontal, para não agravar o IMI de um prédio 

parcialmente devoluto como se ele estivesse integralmente devoluto. Havendo 

propriedade horizontal constituída o problema não se põe, pois, o agravamento 

incide apenas sobre as frações autónomas devolutas. 

 

Alteração ao artigo 12.º da PPL: 

Alteração aos artigos 116.º e 119.º do RGIT - Correção de remissões que, por 

se tratar do regime de infrações, podem ter consequências materiais no âmbito 

da respetiva aplicação. 

 

Novo artigo 18-Aº da PPL: 

A norma em apreço permite dotar as áreas metropolitanas e comunidades 

intermunicipais de dados de que AT e IRN dispõem para determinar os 

agregados familiares dos beneficiários das modalidades de passes familiares 

que venham a ser disponibilizadas por aquelas entidades aos utentes de 

transportes públicos.  



 
 
 

 

Alteração ao artigo 20.º da PPL:  

Eliminação da e) – Não é necessário revogar o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 

423/83. 

 

Alteração ao artigo 21.º da PPL:  

Alteração da entrada em vigor para 1 de agosto, uma vez que existem 

obrigações acessórias com cumprimento imediatamente após 1 de julho. 

 

Palácio de São Bento, 14 de junho de 2019 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PS, 


