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I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

A iniciativa ora apresentada pelo Governo propõe alterar diversos diplomas fiscais, 

com o propósito de melhorar os serviços da administração tributária, procedendo 

também a pequenos ajustes em diversas normas relativas a obrigações declarativas 

dos contribuintes.  

Importa assinalar que se trata de uma iniciativa de grande amplitude no sentido em 

que as alterações propostas abrangem catorze diplomas, entre os quais dois regimes 

jurídicos e oito códigos fiscais, nomeadamente os seguintes: 

a) Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (CIRS); 

b) Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (CIRC); 

c) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA); 

d) Código do Imposto do Selo (CIS); 

e) Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC); 

f) Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI); 

g) Do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 

(CIMT); 

h) Do Código do Imposto Único de Circulação (CIUC). 

Propõe-se ainda alterar o Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) e o Regime 

Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária (RJAMT).  

O proponente aproveita ainda a oportunidade para regulamentar a figura do “justo 

impedimento”, alterando o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, tendo 

como referência o quadro regulador de outras atividades profissionais como, por 

exemplo, o dos advogados.  

Notamos que a proposta de lei dá sequência a algumas das disposições fiscais 

constantes da Lei do Orçamento de Estado para 2019 (LOE) que prevê alterações em 

https://dre.pt/application/conteudo/117537583
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sede de IRS, IRC, IVA, IEC, IMI, IUC, RGIT e ao Estatuto da Ordem dos Contabilistas 

Certificados, como aliás se especifica mais adiante nesta Nota Técnica. 

Para melhor compreensão da abrangência, conteúdo e profundidade das alterações 

propostas nesta iniciativa, apresenta-se, no Anexo I, o quadro comparativo com as 

normas destes Códigos e regimes jurídicos que são objeto de alterações. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

Foi aprovada na reunião de Conselho de Ministros de 24 de janeiro de 2019 a 

Proposta de Lei que procede à alteração de diversos códigos fiscais, introduzindo 

melhorias na operacionalização dos serviços da administração tributária e ajustes em 

várias normas relativas às obrigações declarativas dos contribuintes.  

A referida Proposta de Lei altera, ainda, o Estatuto da Ordem dos Contabilistas 

Certificados, introduzindo-se um mecanismo de justo impedimento, e o Regime 

Jurídico da Arbitragem Tributária, que permitirá submeter à apreciação do órgão 

judicial de cúpula da jurisdição administrativa e fiscal a oposição de julgados entre 

decisões arbitrais. 

O sistema fiscal português tem a sua base, desde logo, na Constituição da República 

Portuguesa (CRP), que define os princípios orientadores, nomeadamente no que se 

refere ao tipo de impostos e os direitos e garantias dos contribuintes. 

No artigo 103.º da CRP parece estar presente a noção clássica de sistema fiscal, 

quando se estabelece que “o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades 

financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos 

rendimentos e da riqueza.”. 

Já o artigo 104.º da CRP estabelece os objetivos para as diferentes áreas da 

tributação. Assim, o n.º 1 e o n.º 2 referem-se ao Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares1 e ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas2, 

                                                           
1 Vide Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442-A/88, de 30 de novembro. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=247
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201902081046/128073/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201902081046/128074/diploma/indice
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/codigo-do-irs-indice.aspx
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respetivamente. O n.º 3 do citado artigo reporta-se ao imposto sobre o património3 e o 

n.º 4 do mesmo artigo ao imposto sobre o consumo4. 

“O artigo 104.º ao mencionar e regular expressamente quatro espécies de impostos - 

certamente por serem os mais importantes sob o ponto de vista jurídico-constitucional 

-, a Constituição não exclui obviamente a existência de outros impostos além dos 

mencionados, desde que criados de acordo com os requisitos constitucionais. Em 

matéria tributária não existe numerus clausus (salvo na área particular da tributação 

pessoal, em que, de acordo com o n.º 1, só poderá haver um imposto).”5. 

Quanto à reserva de lei da Assembleia da República, alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º ,  

da CRP apenas fala em criação de impostos. No entanto, "deve entender-se, contudo, 

que naquela expressão estão abrangidos todos os elementos referidos no n.º 2 [do 

artigo 106.º, atual artigo 103.º], desde logo porque se trata de elementos essenciais à 

própria definição do imposto e, depois, porque é esta interpretação que está de 

originariamente da ideia de auto tributação, isto é, de a imposição fiscal só poder ser 

determinada pelos próprios cidadãos através dos seus representantes no 

parlamento"6.   

A tributação do rendimento opera-se quer através do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS), quer através do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC). O primeiro é um imposto que incide sobre o rendimento das pessoas 

individualmente consideradas e que se dirige ao agregado familiar. Já o segundo é um 

imposto que incide sobre o lucro das sociedades, obtido em determinado exercício 

económico que normalmente coincide com o ano económico. 

                                                                                                                                                                          
2 Vide Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442-B/88, de 30 de novembro. 
3  Vide Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis (IMT), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro. 
4  Vide Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de 
dezembro. 
5 In CANOTILHO, J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Volume I, Coimbra Editora, pág. 1099. 
6 In Gomes Canotilho e Vital Moreira, in "Constituição da República Portuguesa Anotada", 3ª edição 
revista e atualizada, 1993, págs. 458 e 459. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201902081046/128144/diploma/indice
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/Pages/codigo-do-imi-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/codigo-do-imt-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/codigo-do-imt-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
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A tributação do património processa-se através de dois impostos cuja receita se 

encontra afeta às autarquias onde se localizam. Um é o Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) que incide sobre as transmissões, a título 

oneroso, do direito de propriedade sobre bens imóveis situados no território nacional e 

é devido pelas pessoas singulares ou coletivas, para quem se transmitem bens 

imóveis. Outro é o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que incide sobre o valor 

patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados em território português. 

Refira-se, en passant, que a Proposta de Lei sub judice vai ao encontro de 

determinadas disposições fiscais previstas na Lei do Orçamento de Estado para 2019 

(LOE), nomeadamente no que se importa ao IRS (artigos 257.º a 262.º da LOE), ao 

IRC (artigos 263.º a 268.º da LOE), ao IVA (artigos 269.º a 277.º da LOE), ao Imposto 

do Selo (artigos 278.º e 279.º da LOE), ao IEC (artigos 208.º e 281.º da LOE), ao IMI 

(artigos 286.º a 288.º da LOE), ao IUC (artigos 289.º e 290.º da LOE), ao RGIT (artigos 

298.º e 299.º da LOE), e ao Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados (artigo 

316.º da LOE). 

De seguida, apresentam-se alguns considerandos sobre o objeto da Proposta de Lei 

ora em análise. 

O IRS encontra-se previsto no Código do IRS (CIRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442-A/88, de 30 de novembro, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 

106/88, de 17 de Setembro7. 

A reformulação do sistema de tributação do rendimento a nível das pessoas singulares 

pelo IRS representa, para além do cumprimento do disposto na CRP, um verdadeiro 

imperativo de modernidade. Assim, a principal inovação introduzida consiste no 

tratamento unitário do rendimento, permitindo ultrapassar algumas das fraquezas do 

clássico sistema misto.  

                                                           
7 Autoriza o Governo a criar os diplomas reguladores do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS) e do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), e legislação 
complementar. Estes dois impostos entraram em vigor a 1 de janeiro de 1989, em substituição do 
imposto profissional, da contribuição predial, da contribuição industrial, do imposto sobre a indústria 
agrícola, do imposto de capitais, do imposto complementar e do imposto de mais-valias, são criados 
o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e o imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas (IRC). 

https://dre.pt/application/conteudo/117537583
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/codigo-do-irs-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/Pages/c-irs-001-024.aspx#DL442A
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/Pages/c-irs-001-024.aspx#DL442A
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1988/09/21600/38203826.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1988/09/21600/38203826.pdf
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O IRS pretende tributar de forma progressiva e global os rendimentos detidos pelas 

pessoas singulares residentes no território português e por não residentes que 

obtenham rendimentos sujeitos a tributação em Portugal. 

Segundo o artigo 104.º do n.º 1 da CRP, “o imposto sobre o rendimento pessoal visa a 

diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as 

necessidades e os rendimentos do agregado familiar.”. Este foi o aspeto mais 

marcante no que concerne à tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares em resultado da Reforma Fiscal de 1988/89 em Portugal. 

O IRS é um imposto nacional, estadual8, direto9, pessoal10, subjetivo11 e progressivo12 

por escalões, que tributa o valor anual dos rendimentos auferidos por pessoas 

singulares ou físicas. Na verdade, este imposto incide sobre o valor anual dos 

rendimentos dos contribuintes singulares, depois de efetuadas as correspondentes 

deduções e abatimentos.  

No sistema fiscal português, e em conformidade com outros sistemas fiscais, o 

rendimento dos contribuintes surge agrupado segundo categorias às quais 

correspondem uma racionalidade e regime específicos. Assim, em Portugal, para 

efeitos do IRS, distinguem-se seis categorias de rendimentos. Para cada uma é 

determinado um rendimento líquido segundo regras próprias e o seu somatório vai 

constituir o rendimento global, de acordo com o artigo 22.º do CIRS. 

O IRS incide sobre o rendimento anual dos sujeitos passivos (contribuintes) nas 

categorias seguintes, tendo em conta as respetivas deduções e abatimentos: 

❖ Categoria A - Rendimentos do trabalho dependente; 

❖ Categoria B - Rendimentos empresariais e profissionais; 

                                                           
8 O sujeito ativo é o Estado. 
9  Incide sobre o rendimento. 
10 Porque tem em consideração a situação económica e familiar do contribuinte. 
11 Porque estão conexos com a incidência subjetiva aspetos como o da caracterização dos sujeitos 
passivos, a composição do agregado familiar e a residência em território português.  
12 Porque a taxa do imposto aumenta de acordo com os escalões de rendimentos estabelecidos. No 
entanto, interessa referir que, a partir de determinado escalão, a taxa permanece a mesma (taxa 
máxima) pelo que se torna a partir daí um imposto proporcional. É, assim, um imposto misto porque 
é progressivo até determinado escalão, tornando-se depois proporcional. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201902111039/128074/diploma/indice
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs22.aspx
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❖ Categoria E - Rendimentos de capitais; 

❖ Categoria F - Rendimentos prediais; 

❖ Categoria G - Incrementos patrimoniais; 

❖ Categoria H – Pensões 

 

No que respeita à Proposta de Lei em questão, e no que toca ao CIRS, são 

apresentadas as seguintes propostas de alteração aos seguintes artigos:  

➢ Artigo 9.º, com a epígrafe “Rendimentos da categoria G”, n.º 4; 

➢ Artigo 57.º, com a epígrafe “Declaração de rendimentos”, n.º 4, alíneas a) e b); 

➢ Artigo 101.º-C, com a epígrafe “Dispensa de retenção na fonte e reembolso de 

imposto relativo a rendimentos auferidos por não residentes”, n.ºs 2 e 7. 

 
O IRC encontra-se previsto no Código do IRC (CIRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442-B/88, de 30 de novembro, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 

106/88, de 17 de setembro13. 

A tributação do rendimento das empresas é operada, fundamentalmente, através do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).  

O IRC é um imposto sobre o lucro tributável das pessoas coletivas de direito público 

ou privado, que exerçam, a título principal, uma atividade comercial, industrial ou 

agrícola, com sede ou direção efetiva em território português, bem como sobre os 

rendimentos de pessoas coletivas não residentes, mas como rendimentos tributáveis 

gerados no território português. 

O IRC pode ser caracterizado por ser direto, estadual, periódico e proporcional. É 

direto, porque incide sobre o rendimento das pessoas coletivas; é estadual, porque o 

                                                           
13 Autoriza o Governo a criar os diplomas reguladores do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS) e do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), e legislação 

complementar. Estes dois impostos entraram em vigor a 1 de janeiro de 1989, em substituição do 

imposto profissional, da contribuição predial, da contribuição industrial, do imposto sobre a indústria 

agrícola, do imposto de capitais, do imposto complementar e do imposto de mais-valias, são criados 

o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e o imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs9.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs57.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs101c.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/519003
https://dre.pt/application/conteudo/519003
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1988/09/21600/38203826.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1988/09/21600/38203826.pdf
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sujeito ativo é o Estado; é periódico, porque a declaração de rendimentos é referente 

ao resultado obtido em determinado ano, e é proporcional porque a taxa do imposto é 

sempre a mesma.  

A CRP não refere expressamente o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas. Porém, estabelece no n.º 2 do artigo 104.º que “a tributação das empresas 

incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real”, ou seja, aponta para a 

tributação do lucro real, como princípio. 

A tributação do lucro efetivo ou real das empresas constitui um processo complexo. O 

imposto será determinado não apenas com base na declaração do sujeito passivo, 

mas também, com base num conjunto de elementos de prova recolhidos e que 

constituem a sua escrituração comercial. 

Deste modo, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do CIRC, o lucro tributável é 

constituído pela soma algébrica do resultado líquido do exercício e das variações 

patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não refletidas 

naquele resultado, determinado com base na contabilidade. Assim, a determinação do 

lucro tributável das empresas tem por base o lucro contabilístico, mas não se reduz a 

este. Deve ter em conta, também, as variações patrimoniais positivas e negativas não 

refletidas no lucro contabilístico, sendo este sujeito a correções. 

De modo a atenuar a tributação e a incentivar o investimento em equipamentos, na 

investigação e desenvolvimento e apoio a internacionalização das empresas, o CIRC 

prevê a aplicação de vários benefícios e incentivos fiscais. No que concerne aos 

benefícios podem traduzir-se em isenções, reduções de taxas e deduções ao 

rendimento ou à coleta de imposto.  

Não obstante o que foi referido, o CIRC prevê ainda a isenção de tributação a 

determinadas entidades ou atividades que prossigam fins de interesse público, social 

ou cultural, sempre que os rendimentos auferidos se destinem aos fins para que foram 

criadas. 

Na Proposta de Lei em apreço estão previstas as alterações aos seguintes artigos: 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201902111740/128074/diploma/indice
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc17.aspx
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➢ Artigo 20.º, com a epígrafe “Rendimentos e ganhos”, n.º 5; 

➢ Artigo 24.º, com a epígrafe “Variações patrimoniais negativas”, n.º 2; 

➢ Artigo 63.º, com a epígrafe “Preços de transferência”, n.ºs 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15; 

➢ Artigo 98.º, com a epígrafe “Dispensa total ou parcial de retenção na fonte 

sobre rendimentos auferidos por entidades não residentes”, n.ºs 2 e 7; 

➢ Artigo 130.º, com a epígrafe “Processo de documentação fiscal”, n.ºs 3, 4 e 5.  

A alteração proposta no n.º 3 faz menção à Portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças prevista no n.º 3 do artigo 68.º-B da Lei 

Geral Tributária14. 

➢ Artigo 138.º, com a epígrafe “Acordos prévios sobre preços de transferência”, 

n.ºs 4, 5 e 6. 

• É proposto o aditamento do artigo 143.º, com a epígrafe “Volume de negócios”. 

 

O IVA encontra-se previsto no Código do IVA (CIVA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

394-B/84, de 26 de dezembro, objeto de alterações e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

102/2008, de 20 de junho (texto consolidado). 

O IVA constitui importante reforma do sistema da tributação indireta e uma substancial 

alteração ao modelo da tributação geral do consumo, até então em vigor. 

O IVA entrou em vigor em 01/01/1986 e veio substituir o Imposto de Transações, que 

vigorou durante vinte anos. A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia 

implicou a adoção do chamado “sistema comum do IVA”, regulado por várias diretivas.  

Este imposto incide sobre o valor acrescentado e visa tributar todo o consumo de bens 

e serviços. De acordo com o artigo 1.º do CIVA estão sujeitas ao IVA “a) as 

transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas em território nacional, a 

título oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal; b) as importações de bens; c) 

as operações intracomunitárias efetuadas no território nacional, tal como são definidas 

e reguladas no Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias.”. 

                                                           
14 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua redação atual. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc20.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc24.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc63.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc98.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc130.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt68b.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt68b.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc138.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34500675/view?q=394-B%2F84
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34500675/view?q=394-B%2F84
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva1.aspx
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NOTA TÉCNICA  

De acordo com o artigo 2.º do CIVA estão sujeitas a imposto as pessoas singulares ou 

coletivas que exerçam uma só atividade económica, de uma forma independente, que 

realizem uma só operação tributável, que realizem importações ou que mencionem 

indevidamente, o IVA. Para além destas situações, há ainda a referir as operações 

intracomunitárias, e ainda quando o Estado e outras pessoas coletivas de direito 

público realizem, de forma significativa, operações não integradas nos seus poderes 

de autoridade. 

O IVA abrange todas as fases do circuito económico, da produção ao retalho, sendo a 

base tributável limitada ao valor acrescentado em cada fase e a dívida tributária de 

cada operador, calculada pelo método do crédito de imposto. Assim, em determinado 

período, ao imposto determinado pela aplicação da taxa ao valor global das 

transações da empresa, deduz-se o imposto suportado pela empresa nas compras 

desse período, declarado nas respetivas faturas de aquisição. É adotado, como 

método geral, pelos vários países da União Europeia que introduziram o IVA e em 

Portugal está consagrado nos artigos 19.º e seguintes do CIVA.  

 

➢ No que importa a esta matéria, propõe-se alterar o artigo 27.º do CIVA, com a 

epígrafe “Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo”, n.º 1. 

 

O Imposto do Selo está regulado no Código do Imposto do Selo (CIS), aprovado pela 

Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 

de Novembro, na sua versão atualizada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, esta 

posteriormente alterada pela Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro. 

Na Proposta de Lei em apreço estão previstas as alterações aos seguintes artigos: 

➢ Artigo 49.º, com a epígrafe “Garantias”, n.º 5; 

➢ Artigo 52.º-A, com a epígrafe “Obrigações contabilísticas”, n.ºs 3 e 4; 

➢ Verba 11.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo, aprovada em anexo à Lei n.º 

150/99, de 11 de setembro. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva2.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva19.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva27.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/codigo-do-imposto-do-selo-indice.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34540175/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34499575/view?w=2018-12-31
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34499575/view?w=2018-12-31
https://dre.pt/application/conteudo/117537583
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117658784/details/normal?p_p_auth=hWgy65TL
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo49.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo52a.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/ccod-selo-tabgiselo.aspx
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NOTA TÉCNICA  

 

O imposto sobre o consumo está regulado no Código dos Impostos Especiais de 

Consumo (CIEC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho (versão 

consolidada). 

Este diploma veio, pois, proceder à atualização da legislação dos Impostos Especiais 

de Consumo (IEC), harmonizados comunitariamente, e que incidem sobre os Produtos 

Petrolíferos e Energéticos, sobre os Tabacos e sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas. 

Propõe-se a alteração aos seguintes artigos: 

➢ Artigo 87.º-C, com a epígrafe “Base tributável e taxas”, n.º 2. 

➢ Artigo 110.º, com a epígrafe “Sistema de selagem”, n.ºs 1 e 2. 

 

O IMI encontra-se regulado no Código do Imposto Municipal sobre Imoveis (CIMI), 

aprovado Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual. 

O IMI incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados 

em território português.  

Assim, vem propor-se a alteração ao seguinte artigo: 

➢ Artigo 81.º, com a epígrafe “Inscrição de prédio de herança indivisa”, n.º 2. 

 

O IMT está regulado no Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis (CIMT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro (versão consolidada). 

São as seguintes as alterações propostas ao CIMT: 

➢ Artigo 7.º, com a epígrafe “Isenção pela aquisição de prédios para revenda”, n.º 

4. 

➢ Artigo 21.º, com a epígrafe “Competência para a liquidação”, n.º 2. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34478675/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2073%2F2010
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34478675/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2073%2F2010
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352450/201812310000/73649868/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352450/201902121533/73649904/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/Pages/codigo-do-imi-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/Pages/cimi81.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/codigo-do-imt-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/codigo-do-imt-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/cimt7.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/cimt21.aspx
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NOTA TÉCNICA  

O IUC está regulado no Código do Imposto Único de Circulação (CIUC), aprovado 

pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho (versão consolidada). 

O IUC é o imposto anual que incide sobre a propriedade de um veículo automóvel ou 

motorizado, enquanto estiver na sua posse, ou seja, até que cancele a sua matrícula 

ou até que o mesmo vá para abate. As tabelas do Imposto Único de Circulação são 

definidas anualmente e inscritas no Orçamento do Estado respeitante a cada ano e 

determinam o montante de imposto que fica a dever ao fisco só por possuir um 

automóvel ou veículo motorizado, salvo algumas isenções. 

Este imposto é definido em função dos anos de vida do seu automóvel, das emissões 

de CO2, cilindrada e da respetiva categoria. 

São as seguintes as alterações propostas a efetuar ao CIUC: 

➢ Artigo 2.º, com a epígrafe “Incidência objetiva”, n.º 1; 

➢ Artigo 10.º, com a epígrafe “Taxas - categoria B”, n.ºs 2 e 3; 

➢ Artigo 18.º, com a epígrafe “Liquidação oficiosa”, n.ºs 1 e 2; 

➢ Artigo 18.º-A, com a epígrafe “Revisão oficiosa da liquidação”, n.º 2; 

 

O RGIT encontra-se regulado no Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), 

aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho (texto consolidado). 

O RGIT apresenta informação sobre infrações tributárias ligadas a vários códigos 

tributários de Portugal. 

O RGIT aplica-se às infrações das normas reguladoras: 

• das prestações tributárias; 

• dos regimes tributários, aduaneiros e fiscais, independentemente de 

regulamentarem ou não prestações tributárias; 

• dos benefícios fiscais e franquias aduaneiras; 

• das contribuições e prestações relativas ao sistema de solidariedade e 

segurança social, sem prejuízo do regime das contraordenações que consta de 

legislação especial. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/codigo-do-iuc-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/iuc2.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/iuc10.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/iuc18.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/iuc18a.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rgit/Pages/regime-geral-das-infraccoes-tributarias-indice.aspx
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NOTA TÉCNICA  

A seguir enumeram-se as propostas de alteração aos seguintes artigos: 

➢ Artigo 117.º, com a epígrafe “Falta ou atraso na apresentação ou exibição de 

documentos ou de declarações e de comunicações”, n.ºs 1 e 6; 

➢ Artigo 119.º, com a epígrafe “Omissões e inexatidões nas declarações ou em 

outros documentos fiscalmente relevantes”, n.ºs 1 e 3. 

O Regulamento da Cobrança e Reembolsos do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares e do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (versão 

consolidada) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, alterado 

pelos Decretos-Lei n.ºs 172-A/90, de 31 de maio; 160/2003, de 19 de julho; 124/2005, 

de 3 de agosto; 150/2006, de 2 de agosto; pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 

e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

Visa regulamentar a cobrança e as formas de reembolso dos impostos sobre o 

rendimento das pessoas singulares e das pessoas coletivas. 

Para o efeito, é criada a possibilidade de uma gestão integrada da cobrança por parte 

da administração fiscal com o recurso a meios técnicos apropriados, realidade que 

possibilita também o controlo dos pagamentos com o rápido tratamento de todas as 

informações a eles relativas, concorrendo para desencadear de imediato os meios 

legais ao seu dispor quanto aos contribuintes faltosos com maior eficiência e 

diminuição dos custos administrativos. 

São, assim, propostas as seguintes alterações: 

 

➢ Artigo 29.º, com a epígrafe “Pagamentos em prestações”, n.º 1; 

➢ Artigo 31.º, com a epígrafe “Requisitos dos pedidos”, n.º 2; 

➢ Artigo 34.º-A, com a epígrafe “Apreciação dos pedidos”, n.ºs 1 e 2; 

➢ Artigo 37.º, com a epígrafe “Falta de pagamento”, n.ºs 1, 2 e 3. 

 

As medidas de controlo da emissão de faturas e outros documentos com relevância 

fiscal foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto (versão 

consolidada). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rgit/Pages/rgit117.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rgit/Pages/rgit119.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Leg_Complementar/Documents/Reg_Cob_Reemb.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Leg_Complementar/Documents/Reg_Cob_Reemb.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114509727/view?q=Decreto-lei+492%2F88
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/293715/details/normal?q=Decreto-lei+172-A%2F90%2C%20de+31+de+maio
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/670764/details/normal?q=Decreto-lei+160%2F2003%2C%20de+19+de+julho
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/240382/details/normal?q=Decreto-lei+124%2F2005%2C%20de+3+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/240382/details/normal?q=Decreto-lei+124%2F2005%2C%20de+3+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/539422/details/normal?q=Decreto-lei+150%2F2006%2C%20de+2+de+agosto
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?q=Lei+83-C%2F2013%2C%20de+31+de+dezembro
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114425586/details/normal?q=Lei+114%2F2017%2C%20de+29+de+dezembro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdf
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NOTA TÉCNICA  

O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, alterado pela Lei do Orçamento do 

Estado para 2013, com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2013, criou medidas de 

controlo da emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal e respetivos 

aspetos procedimentais, para reforçar o combate à informalidade e à evasão fiscal. 

Em traços gerais, as pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, 

estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português e aqui pratiquem 

operações sujeitas a IVA, são obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT), por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas 

emitidas nos termos do Código do IVA. 

É proposta a seguinte alteração: 

➢ Artigo 5.º, com a epígrafe atual “Conservação dos dados pessoais 

comunicados”, passa a ter nova redação, eliminando-se a menção aos “dados 

pessoais”, passando a constar “Conservação dos dados comunicados”. 

 

O RJAMT encontra-se regulado no Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria 

Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro (texto 

consolidado). 

A introdução no ordenamento jurídico português da arbitragem em matéria tributária, 

como forma alternativa de resolução jurisdicional de conflitos no domínio fiscal, visa 

três objetivos principais: por um lado, reforçar a tutela eficaz dos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos sujeitos passivos, por outro lado, imprimir uma maior 

celeridade na resolução de litígios que opõem a administração tributária ao sujeito 

passivo e, finalmente, reduzir a pendência de processos nos tribunais administrativos 

e fiscais. 

A arbitragem constitui uma forma de resolução de um litígio através de um terceiro 

neutro e imparcial – o árbitro –, escolhido pelas partes ou designado pelo Centro de 

Arbitragem Administrativa e cuja decisão tem o mesmo valor jurídico que as sentenças 

judiciais. Neste sentido, e em cumprimento dos seus três objetivos principais, a 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rjamt/Pages/regime-juridico-da-arbitragem-em-materia-tributari-1354.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rjamt/Pages/regime-juridico-da-arbitragem-em-materia-tributari-1354.aspx
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NOTA TÉCNICA  

arbitragem tributária é adotada pelo presente decreto-lei com contornos que procuram 

assegurar o seu bom funcionamento. 

Assim, é proposta a alteração da redação do seguinte artigo: 

➢ Artigo 25.º, com a epígrafe “Fundamento do recurso da decisão arbitral”, n.º 2. 

 

A Proposta de Lei ora em análise, no seu artigo 16.º, visa, também, estabelecer uma 

interconexão de dados entre a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

(CPAS) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no que concerne à comunicação 

da informação relativa às contribuições efetuadas à CPAS no âmbito do Regulamento 

daquela Caixa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/2015, de 29 de junho (texto 

consolidado). Esta interconexão de dados será objeto de protocolo a celebrar pela 

CPAS e pela AT. 

De igual modo, é proposta a interconexão de dados entre a Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, S.A. e a Autoridade Tributária e Aduaneira, no âmbito do funcionamento do 

sistema de rastreabilidade de produtos do tabaco, previsto no artigo 13.º-A da Lei n.º 

37/2007, de 14 de agosto (texto consolidado), mediante protocolo a celebrar entre as 

duas entidades. 

A presente Proposta de Lei visa proceder a alterações ao Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, 

republicado pela Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro, na sua redação atual, 

especificamente no que respeita ao aditamento dos seguintes artigos: 

➢ Artigo 12.º-A, com a epígrafe “Justo impedimento de curta duração”; 

➢ Artigo 12.º-B, com a epígrafe “Justo impedimento prolongado”. 

É introduzida pela presente Proposta de Lei uma disposição transitória no que se 

refere à possibilidade do sujeito passivo, caso não seja possível efetuar a 

compensação prevista no artigo 51.º do Código do Imposto do Selo (CIS), reclamar 

graciosamente, no prazo de 2 anos, a contar da data da entrada em vigor da 

Declaração Mensal de Imposto do Selo, prevista no artigo 52.º-A do CIS. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rjamt/Pages/rja25.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/69951133/view?w=2018-12-21
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107731038/201708030100/73458360/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34561875/view?w=2017-08-03
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34561875/view?w=2017-08-03
https://dre.pt/application/conteudo/693823
https://dre.pt/application/conteudo/70196966
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo51.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo52a.aspx
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Por último, a presente Proposta de Lei propõe revogações às seguintes disposições 

legais: 

➢ Artigo 106.º, n.ºs 4 e 5, com a epígrafe “Pagamento especial por conta” do 

CIRC; 

➢ Artigo 41.º, n.º 2, com a epígrafe “Garantias”, do CIMT; 

➢ Artigo 7.º, n.º 1, alínea g), com a epígrafe “Base tributável”, do CIUC; 

➢ Artigo 51.º, com a epígrafe “Compensação do imposto”, e artigo 52.º-A, n.º 1, 

alínea d), com a epígrafe “Declaração mensal de imposto do selo” do CIS; 

➢ Artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro (texto consolidado), 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 485/88, de 30 de dezembro, n.º 32/1994, de 8 

de fevereiro, n.º 141/2007, de 27 de abril, pelo Despacho n.º 11007/2017, de 

15 de dezembro, e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que define 

utilidade turística e estabelece os princípios e requisitos necessários para a sua 

concessão. 

No que importa à vigência no tempo, a presente Proposta de Lei distingue dois 

momentos de produção de efeitos: 

1. Regra geral, as presentes alterações entram em vigor em 1 de julho de 2019; 

2. Regime-exceção: iniciam vigência em 1 de janeiro de 2020 as seguintes 

alterações: 

➢ As alterações ao Código do Imposto do Selo;  

➢ As alterações aos artigos 2.º e 10.º do Código do IUC; 

➢ O aditamento ao Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados; 

➢ O artigo 19.º, e o artigo 20.º, alíneas c) e d) da presente Proposta de 

Lei. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc106.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/cimt41.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/Pages/codigo-do-imt-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/iuc7.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/iuc/Pages/codigo-do-iuc-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo51.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo52a.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352434/201902141029/73646597/diploma/indice?q=decreto-lei+423%2F83
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34498575/view?q=decreto-lei+423%2F83
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/401901/details/normal?p_p_auth=GF9Ns3M0
https://dre.pt/application/conteudo/521453
https://dre.pt/application/conteudo/521453
https://dre.pt/application/conteudo/520987
https://dre.pt/application/conteudo/114356634
https://dre.pt/application/conteudo/114356634
https://dre.pt/application/conteudo/117537583
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II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontrou, 

neste momento, qualquer iniciativa legislativa ou petição pendente sobre matéria 

idêntica. 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

No que respeita especificamente à alteração do Estatuto da Ordem dos Contabilistas 

Certificados, é de assinalar que a LOE para 2019, com origem da Proposta de Lei n.º 

156/XIII/4.ª (GOV) – “Aprova o Orçamento do Estado para 2019”, já prevê, no seu 

artigo 316.º (Justo impedimento ao exercício da atividade de contabilista certificado) a 

“necessidade de regulamentação das situações que consubstanciem justo 

impedimento ao cumprimento atempado das obrigações declarativas fiscais, a criação 

e regulação do regime que preveja os requisitos, trâmites e subsequentes diligências 

aplicáveis ao justo impedimento no exercício da atividade de contabilista certificado”.  

Relativamente à Unidade de Grandes Contribuintes, que também é objeto de alteração 

nesta iniciativa (aditamento de um número no artigo 130.º do CIRC) destacamos a Lei 

100/2017, de 28 de agosto,que altera o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17 

de janeiro, e que vem proceder a algumas alterações nesta matéria, nomeadamente 

alargando as competências da Unidade de Grandes Contribuintes. A Lei teve origem 

na Proposta de Lei n.º 87/XIII – “Altera o procedimento e processo tributários”, 

aprovada por unanimidade em 19-07-2017. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43117
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43117
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41400
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III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A Proposta de Lei n.º 180/XIII/4.ª foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu 

poder de iniciativa plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 

197.º da Constituição, e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República 

(RAR). 

Esta iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º 

do RAR. Conforme o disposto no n.º 2 do artigo 123.º do mesmo Regimento, é 

subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Finanças e pelo Secretário de 

Estado dos Assuntos Parlamentares, e foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 

24 de janeiro de 2019, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 200.º da Constituição. 

Cumpre os requisitos formais elencados no artigo 124.º do RAR, uma vez que está 

redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o 

seu objeto e é precedida de uma exposição de motivos. 

Não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica, respeitando 

assim os limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

O Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta 

de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, dispõe igualmente, no n.º 1 

do artigo 6.º, que “Os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham 

sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da 

exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao carácter obrigatório 

ou facultativo das mesmas”. E acrescenta, no n.º 2, que “No caso de propostas de lei, 

deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos 

http://arapp:7777/wininiciativas/XIII/textos/ppl180-XIII.doc
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou 

legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento 

legislativo do Governo”. 

O Governo, na exposição de motivos, não menciona ter realizado qualquer audição, 

nem junta quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado a 

apresentação desta proposta de lei. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

No caso em apreço, o Governo não refere nem junta qualquer documento. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 1 de fevereiro de 2019, foi admitida a 

5, anunciada a 6 e baixou, na generalidade, à Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa (5.ª), por despacho do Presidente da Assembleia da 

República de 5 de fevereiro de 2019. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário15 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação 

e formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão, nomeadamente aquando da redação final. 

Antes de mais, refira-se que a proposta de lei em apreciação, sobre “Alteração de 

diversos códigos fiscais”, apresenta um título que traduz sinteticamente o seu objeto, 

mostrando-se em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. 

Ainda assim, e salvo melhor opinião, este deve ser completado como a seguir se 

sugere, uma vez que nem todos os diplomas alterados são códigos, e dois deles não 

versam sobre matéria fiscal: 

“Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, o 

                                                           
15 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, o Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, , o Código do Imposto do Selo, , o Código 

dos Impostos Especiais de Consumo, , o Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, , o Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis, , o Código do Imposto Único de Circulação, , o Regime Geral das 

Infrações Tributárias, , o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, , o 

Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, , os Decretos-Leis n.ºs 

423/83, de 5 de dezembro, 492/88, de 30 de dezembro, e 198/2012, de 24 de 

agosto.” 

As leis e decretos-leis que aprovam os Códigos a alterar devem, em regra, constar dos 

títulos, por razões informativas. Porém, no caso concreto, em face da extensão do 

título, propõe-se que constem apenas do artigo 1.º (Objeto). 

Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da mesma lei: “Os diplomas que alterem outros 

devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas 

alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. Porém, tratando-se de códigos 

que já sofreram um elevado número de alterações, e quando se verifique, no respetivo 

histórico de alterações, que nem sempre tem vindo a ser feita essa menção, é 

desaconselhável a indicação do número de ordem de alteração, por razões de certeza 

e segurança jurídica. Essa indicação pode suscitar erros, não se vislumbrando por isso 

que a mesma tenha utilidade para o cidadão.  

Sublinha-se que esta informação se encontra atualmente disponível, através do 

serviço gratuito e universal do Diário da República Eletrónico (DRE). 

Caso se entenda efetuar essa referência, conforme à lei formulário, no artigo 1.º da 

iniciativa, os números de ordem das alterações introduzidas são os que a seguir se 

indicam: 

O Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, sofreu até à data cento e cinco 

alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a centésima sexta. 
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O Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, sofreu até à data cento e seis 

alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a centésima sétima. 

O Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-

B/84, de 26 de dezembro, sofreu até à data cento e dezanove alterações, pelo que, 

em caso de aprovação, esta será a centésima vigésima. 

O Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, bem 

como a respetiva Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada em anexo àquela lei, 

sofreram até à data quarenta alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a 

quadragésima primeira. 

O Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 73/2010, de 21 de junho, sofreu até à data quinze alterações, pelo que, em caso de 

aprovação, esta será a décima sexta. 

O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, sofreu até à data trinta e duas alterações, pelo que, 

em caso de aprovação, esta será a trigésima terceira. 

O Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, sofreu até à data catorze 

alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a décima quinta. 

O Código do Imposto Único de Circulação, aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de 

junho, sofreu até à data quinze alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será 

a décima sexta. 

O Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de 

junho, sofreu até à data trinta e três alterações pelo que, em caso de aprovação, esta 

será a trigésima quarta. 
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O Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, aprovado pelo Decreto-Lei16n.º 

452/99, de 5 de novembro, sofreu até à data duas alterações pelo que, em caso de 

aprovação, esta será a terceira. 

O Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

10/2011, de 20 de janeiro, sofreu até à data três alterações pelo que, em caso de 

aprovação, esta será a quarta. 

O Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, sofreu até à data quatro alterações pelo 

que, em caso de aprovação, esta será a quinta. 

O Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, sofreu até à data quatro alterações pelo 

que, em caso de aprovação, esta será a quinta. 

O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, sofreu até à data quatro alterações pelo 

que, em caso de aprovação, esta será a quinta. 

Refira-se ainda que as alterações legislativas a diplomas sob a forma de lei 

promovidas pela iniciativa em análise se enquadram na exceção prevista na alínea a) 

do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, não se impondo por isso a republicação dos 

diplomas alterados. Porém, no caso do Regime Geral das Infrações Tributárias, 

aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, deve o legislador ponderar a sua 

republicação, uma vez que este diploma já sofreu mais de três alterações. 

Em caso de aprovação, a iniciativa em análise reveste a forma de lei e deve ser objeto 

de publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 3.º da lei formulário. 

Quanto à entrada em vigor, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 21.º da 

proposta de lei, terá lugar no dia 1 de julho de 2019, em conformidade com o estatuído 

no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual “Os atos legislativos e os outros 

atos de conteúdo genérico entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso 

algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da sua publicação”. O n.º 2 do 

                                                           
16 E não “Lei”, como refere a iniciativa. 
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artigo 21.º da proposta de lei prevê que algumas das alterações agora promovidas 

apenas produzam efeitos em 1 de janeiro de 2020, o que também está de acordo com 

a lei formulário. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece 

suscitar outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A iniciativa não contém qualquer norma de regulamentação ou outras obrigações 

legais. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia  

A tributação é da competência dos Estados-Membros, tendo a União Europeia (UE) 

competências limitadas nesta matéria, com o objetivo é alcançar o bom funcionamento 

do mercado único e a harmonização da tributação direta e indireta. 

Em 1990, de forma a harmonizar a fiscalidade das empresas, a Comissão Europeia 

(CE) elaborou as «Orientações em matéria de fiscalidade das empresas»17, adotando 

três propostas: a Diretiva 90/434/CEE relativa ao regime fiscal comum, entretanto 

revogada pela Diretiva 2009/133/CE; a Diretiva 90/435/CEE relativa às sociedades 

mães e sociedades afiliadas, entretanto revogada pela Diretiva 2011/96/UE; e a 

Convenção sobre o processo de arbitragem (Diretiva 90/436/CEE), que introduziu um 

procedimento para eliminar a dupla tributação em situações específicas. Em 1998, foi 

apresentada uma nova versão, integrada no «Pacote Monti», a qual foi aprovada como 

Diretiva 2003/49/CE. 

Em 1996, a CE apresentou o Código de Conduta para a Tributação das Empresas. 

                                                           
17 (SEC(90)0601) 

http://aei.pitt.edu/955/1/company_taxation_SEC_90_601.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y0106(01)&from=EN
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Em 2001, a CE elaborou um estudo analítico da fiscalidade das empresas na 

Comunidade Europeia onde concluiu que as empresas enfrentavam a dificuldade de 

se adaptar a diferentes regulamentações nacionais no mercado interno. Posto isto, a 

CE propôs várias abordagens de forma a dotar as empresas de uma matéria coletável 

comum consolidada para as suas atividades a nível da UE: tributação no Estado de 

residência, tributação da matéria coletável comum consolidada em regime facultativo 

(MCCIS), imposto europeu sobre o rendimento das sociedades e uma matéria 

coletável obrigatória e totalmente harmonizada. 

Ainda em 2001, a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e 

ao Comité Económico e Social - A política fiscal da União Europeia - prioridades para 

os próximos anos, estabeleceu as prioridades da política fiscal da UE, reforçando que 

desde que cumpra as normas da UE, cada Estado-Membro é livre de escolher o 

sistema fiscal. 

A Diretiva 2006/112/CE fez parte do pacote sobre equidade fiscal com vista à criação 

de um espaço único do IVA18 na UE, anunciada pelo Presidente Jean-Claude Juncker 

na carta de intenções que acompanhava o seu discurso sobre o Estado da União de 

201719.  

A base do sistema comum de IVA atualmente em vigor é a Diretiva IVA20, relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, e atos conexos. Uma vez que 

o IVA é um imposto harmonizado a nível da Comunidade, os Estados-Membros não 

podem, por si só, estabelecer regras diferentes e, por conseguinte, qualquer iniciativa 

relativa à modernização do IVA exige uma proposta da Comissão para alterar a 

Diretiva IVA e atos conexos. O atual sistema de IVA estabelece um intervalo para as 

                                                           
18 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu relativa a um plano de ação sobre o IVA, Rumo a um espaço único do IVA na UE – Chegou o 

momento de decidir (COM(2016) 148 final). 

19 Estado da União 2017. Carta de intenções dirigida ao Presidente Antonio Tajani e ao Primeiro-

Ministro Jüri Ratas, 13 de setembro de 2017, disponível em https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/state-union-2017-brochure_pt.pdf. V., igualmente, anexo I do Programa de Trabalho da 

Comissão para 2017, COM(2016) 710 final, Estrasburgo, 25.10.2016, p. 3, disponível em 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf. 

20 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2001/EN/2-2001-1681-EN-1-0.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2001/EN/2-2001-1681-EN-1-0.Pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0758
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0148&from=PT
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
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tarifas “regulares” de IVA, com um valor máximo de 25% e um mínimo (fixado em 

2010) de 15%. Dada a amplitude dos intervalos e a possibilidade de vigorarem uma ou 

duas taxas reduzidas (de, pelo menos, 5%), além de uma taxa para bens “de luxo” 

(sem consenso do Conselho para um limite superior), em conjunto com várias 

exceções e derrogações (por exemplo, a taxa de 0% para a venda de livros no Reino 

Unido), as diferenças entre Estados-Membros em matéria de IVA permanece elevada. 

Para garantir a aplicação uniforme da Diretiva IVA, o Regulamento de Execução (UE) 

n.°282/2011 do Conselho, de 15 de março de 2011, estabelece medidas de aplicação 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. Estas medidas 

podem ser aplicadas diretamente sem transposição nacional. 

Uma vez que as disposições fiscais comuns são indissociáveis da luta contra a fraude 

e a evasão fiscais, a Diretiva IVA foi acompanhada pela Diretiva 2006/69/CE do 

Conselho, de 24 de julho de 2006, relativa a certas medidas destinadas a simplificar o 

procedimento de cobrança do imposto sobre o valor acrescentado e a lutar contra a 

fraude e a evasão fiscais (que altera a Diretiva 77/388/CEE). Essas medidas foram 

reforçadas pelo Regulamento (UE) n.°904/2010 do Conselho, de 7 de outubro de 

2010, relativo à cooperação administrativa e à luta contra a fraude no domínio do 

imposto sobre o valor acrescentado, que estabeleceu um quadro para a 

armazenagem, o acesso e a transmissão eletrónicas de determinados dados 

destinados ao controlo do IVA entre autoridades tributárias dos Estados-Membros. 

Num regime definitivo do IVA, todos os Estados-Membros serão abrangidos pelas 

mesmas normas e usufruiriam de igual liberdade na fixação das taxas do IVA. As 

normas harmonizadas e menos restritivas permitirão a todos os Estados-Membros, 

para além das duas taxas reduzidas, um mínimo de 5 % e uma isenção com direito à 

dedução do IVA. Nesse caso, em vez de alargar a já longa lista de bens e serviços a 

que podem ser aplicadas taxas reduzidas, passa a existir uma lista negativa à qual 

não podem ser aplicadas taxas reduzidas.  

Embora sendo menos restritivas, estas novas regras irão permitir uma aplicação mais 

ampla do princípio de neutralidade fiscal, princípio este que, no atual sistema 

transitório do IVA, é anulado pelas disposições do anexo III e pelas derrogações 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482841380129&uri=CELEX:32011R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482841380129&uri=CELEX:32011R0282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482834880992&uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482838470482&uri=CELEX:32006L0069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1482841819987&uri=CELEX:32010R0904
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temporárias, cujo âmbito de aplicação é limitado. Ao abrigo das novas regras 

harmonizadas, os Estados-Membros são igualmente obrigados a assegurar que as 

taxas reduzidas têm como fim o benefício dos consumidores finais e que a fixação 

dessas taxas prossegue um objetivo de interesse geral. Além disso, caberá aos 

Estados-Membros garantir que a taxa média ponderada do IVA, aplicado às operações 

em relação às quais o IVA não pode ser deduzido, será sempre superior a 12 %. 

Em março de 2015, o relatório anual de atividade no domínio fiscal da CE apresentou 

as realizações da UE e as questões fiscais pendentes envidando na reforma do 

regime fiscal das sociedades, a fim de tornar a tributação das sociedades na UE mais 

justa e melhor adaptada à economia digital moderna no mercado interno, e a 

conceção de um regime definitivo do IVA. As principais iniciativas incluíram: 

• Em 2015, o Pacote de medidas sobre a transparência fiscal, visando melhorar 

a transparência e a cooperação entre os Estados-Membros no que diz respeito 

às suas decisões fiscais transfronteiriças, revogou a Diretiva Tributação da 

Poupança de forma a simplificar a legislação relativa à troca automática de 

informações e iniciou a revisão do código de conduta no domínio da fiscalidade 

das empresas, a fim de o tornar mais funcional e eficaz, através de uma melhor 

quantificação das diferenças de tributação (que não pode ser atribuído apenas 

à elisão e à evasão fiscais).  

• Um Plano de ação sobre a fiscalidade das empresas, estabelecendo uma série 

de iniciativas destinadas a combater a elisão fiscal, assegurando receitas 

sustentáveis e a melhorar o ambiente empresarial no mercado único. O plano 

de ação descreve quatro objetivos orientadores: a) restabelecer a relação entre 

a fiscalidade e a localização geográfica da atividade económica; b) assegurar 

que os Estados-Membros possam avaliar corretamente as atividades das 

empresas na sua jurisdição; c) criar um ambiente fiscal das sociedades 

competitivo e favorável ao crescimento para a UE; d) proteger o Mercado Único 

e garantir uma abordagem sólida da UE às questões externas associadas à 

tributação das empresas, incluindo medidas para a aplicação da iniciativa da 

OCDE sobre a erosão da base tributável e transferência de lucros, para lidar 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2017-taxation-and-customs-union_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-transparency-package_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/action-plan-corporate-taxation_en
http://www.oecd.org/tax/beps/
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com jurisdições fiscais não cooperantes e aumentar a transparência fiscal. Em 

outubro de 2016, a Comissão propôs relançar a matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS).21 

Em 2015, a resolução do Parlamento Europeu sobre as decisões fiscais antecipadas e 

outras medidas de natureza ou efeitos similares foi o resultado dos trabalhos da sua 

Comissão Especial sobre Decisões fiscais (TAXE 1). Este texto evidenciou que a livre 

concorrência em matéria fiscal e a falta de cooperação entre Estados-Membros 

conduziu à dissociação do local onde o valor é gerado de onde os lucros são 

tributados, resultando na erosão da matéria coletável do imposto sobre as sociedades 

e na perda de receitas. 

Em 2016, na sequência do TAXE 1, foram aprovadas as conclusões da Comissão 

Especial TAXE 2, dando lugar à resolução do Parlamento Europeu. 

Em 2016 foi criado o Plano de Ação sobre o IVA, incluindo: a) princípios para um 

futuro regime único do IVA na Europa; b) medidas para combater a fraude ao IVA; c) 

uma atualização do quadro para a fixação das taxas de IVA; d) planos para simplificar 

e modernizar as regras do IVA aplicáveis ao comércio eletrónico; e) um pacote do IVA 

destinado às PME.22 

Em 2016 foi adotada a Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, que introduziu regras de 

forma a prevenir a elisão fiscal por parte das empresas, abordando a questão do 

planeamento fiscal agressivo no mercado comum da UE. Estabeleceu assim as regras 

contra as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do 

mercado interno. Neste contexto, os grupos de empresas multinacionais que sejam 

residentes, para efeitos fiscais, em Estados-Membros, passaram a ter a obrigação de 

submeter declarações fiscais consolidadas, validadas pelas autoridades fiscais da UE, 

de modo a aferir que os benefícios concedidos não geraram, no conjunto das 

empresas, uma mais-valia fiscal superior ao imposto sobre o rendimento consolidado 

devido na UE.  

                                                           
21 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/92/politica-fiscal-geral 

22 Plano de Ação sobre o IVA 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//PT
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
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A Diretiva (UE) 2016/1164 assenta assim no Plano de ação para a implementação de 

um sistema de tributação das sociedades justo e eficaz, respondendo à finalização do 

projeto contra a Erosão da base tributável e transferência de lucros (BEPS) do G20 e 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Em 2017, de forma a harmonizar a Diretiva (UE) 2016/1164 no que respeita a 

assimetrias híbridas com países terceiros, foi adotada a Diretiva (UE) 2017/952, 

alargando assim o âmbito de aplicação, substituindo as regras sobre assimetrias 

híbridas da Diretiva (UE) 2016/1164. Estas regras passaram a ser aplicáveis aos 

contribuintes sujeitos ao imposto sobre as sociedades num ou mais Estados-Membros, 

incluindo os estabelecimentos estáveis situados num ou mais Estados-Membros de 

entidades residentes para efeitos fiscais num país terceiro. 

Em 2017, a Diretiva (UE) 2017/1852 do Conselho, visou melhorar o sistema de 

resolução de litígios em matéria fiscal na UE, baseando-se na Convenção de 1990, 

relativa à eliminação da dupla tributação. 

No que se refere às taxas dos impostos especiais de consumo, estas variam entre os 

Estados-Membros, afetando a concorrência. A existência de grandes discrepâncias no 

imposto sobre um determinado produto pode resultar na circulação de mercadorias 

induzida pelos impostos, na perda de receitas e em fraude.  

No setor do tabaco, em 1992, a Diretiva 92/79/CEE do Conselho relativa à 

aproximação dos impostos sobre os cigarros, procedeu ao ajustamento gradual das 

taxas dos impostos especiais de consumo. 

Na sua resolução de 2002 sobre política fiscal da UE, o Parlamento Europeu (PE) 

manifestou a não concordância com a política da Comissão Europeia (CE) em matéria 

de impostos especiais de consumo sobre tabaco e produtos alcoólicos, não sendo, em 

particular, favorável à sua harmonização. Em 2009, o PE manifestou-se favorável a 

um aumento gradual dos impostos sobre cigarros e outros produtos do tabaco, ainda 

que não a nível da proposta da CE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:52015DC0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:52015DC0302
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/about/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
../../accarvalho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GP2WO3CR/Diretiva%20(UE)%202016/1164https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/%3furi=celex:32017L0952
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32017L1852
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l26038
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/79/1999-01-01/por/pdf
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Em 2008, a Diretiva 2008/118/CE estabeleceu um regime geral para produtos sujeitos 

a imposto especial de consumo, de forma a garantir a livre circulação dos mesmos e, 

por conseguinte, o bom funcionamento do mercado interno na UE. 

Assim, a Diretiva 2008/118/CE estabeleceu o regime geral para os impostos especiais 

de consumo que afetam o consumo de: 

• produtos energéticos e da eletricidade, abrangidos pela Diretiva 2003/96/CE; 

• álcool e bebidas alcoólicas, abrangidos pelas Diretivas 92/83/CEE e 

92/84/CEE; 

• tabaco manufaturado, abrangido pela Diretiva 2011/64/UE. 

Ainda no que se refere ao setor do tabaco, a estrutura básica da tributação sobre o 

consumo foi agrupada na Diretiva 2011/64/UE onde, contrariamente às propostas 

iniciais da CE, foram apenas fixadas taxas mínimas. Seguindo a mesma lógica 

subjacente aos impostos especiais de consumo sobre o álcool, a avaliação REFIT 

evidenciou possibilidades de revisão da Diretiva relativa aos produtos do tabaco, tendo 

o Conselho sugerido à CE a elaboração de trabalhos preparatórios com vista a uma 

eventual proposta legislativa. 

Em janeiro de 2018, após ter procedido a uma avaliação, a CE decidiu não propor a 

revisão ou a alteração da Diretiva 2011/64/UE por falta de dados. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas facultativas  

Será porventura pertinente ponderar ouvir, em sede de audição, ou obter contributo 

escrito da Autoridade Tributária (AT), de membro do Governo com tutela dos assuntos 

fiscais, da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e da Associação Fiscal 

Portuguesa (AFP), entre outras entidades. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:l27019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:l31023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:l31024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:l31019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
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VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O proponente juntou à proposta de lei a respetiva avaliação de impacto de género 

(AIG), De acordo com a informação constante no documento de AIG, considera-se que 

a iniciativa legislativa tem uma valoração neutra em termos de impacto de género, 

dado que a totalidade das categorias e indicadores analisados, assumem a valoração 

de “Neutro”. 

 

Linguagem não discriminatória  

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. Salvo melhor opinião, a presente iniciativa 

não nos suscita questões relacionadas com a utilização de linguagem não 

discriminatória. 

• Impacto orçamental  

Com os dados disponíveis não é possível determinar o eventual impacto orçamental 

desta iniciativa legislativa. 
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ANEXO I 

Quadro comparativo 

Código do Imposto sobre o Rendimento de 

Pessoas Singulares 

Artigo 2.º da PPL 

Alteração ao Código do Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Singulares 

Artigo 9.º 

Rendimentos da categoria G 
 

1 –[…] 

2 – […] 

3 – […]. 

 

4 - Os incrementos patrimoniais referidos nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 do presente artigo 

constituem rendimento do ano em que são pagos 

ou colocados à disposição. 

Artigo 9.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4- Os incrementos patrimoniais referidos nas alíneas 

b), c) e e) do n.º 1 constituem rendimento do ano em 

que são pagos ou colocados à disposição. 

Artigo 57.º 

Declaração de rendimentos 

 

1 – […] 

2 – […] 

3 - […]. 

4 – […] 

a) Mencionar a intenção de efetuar o 

reinvestimento na declaração do ano de 

realização, indicando na mesma e nas 

declarações dos dois anos seguintes, os 

investimentos efetuados; 

b) […]. 

5 – […] 

Artigo 57.º 

[…]  

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]: 

a) Mencionar a intenção de efetuar o 

reinvestimento na declaração do ano de 

realização, indicando na mesma e nas 

declarações dos três anos seguintes, os 

investimentos efetuados;  

 

b) […]. 

5 - […]. 
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6 – […] 6 - […]. 

Artigo 101.º-C 
Dispensa de retenção na fonte e reembolso de 
imposto relativo a rendimentos auferidos por 

não residentes 
 

1 […] 

2 - Nas situações referidas no número anterior, 

os beneficiários dos rendimentos devem fazer 

prova perante a entidade que se encontra 

obrigada a efetuar a retenção na fonte da 

verificação dos pressupostos que resultem de 

convenção para evitar a dupla tributação, de um 

outro acordo de direito internacional, ou ainda da 

legislação interna aplicável, através da 

apresentação de formulário de modelo a aprovar 

por despacho do membro do Governo 

responsável pela área das finanças: 

a) Certificado pelas autoridades competentes 

do respetivo Estado de residência; ou 

b) Acompanhado de documento emitido 

pelas autoridades competentes do respetivo 

Estado de residência que ateste a sua 

residência para efeitos fiscais no período em 

causa e a sujeição a imposto sobre o 

rendimento nesse Estado 

3 – […] 

4 – […] 

5 – […] 

6 – […] 

7 - Os beneficiários dos rendimentos, 

relativamente aos quais se verificam as 

condições referidas no n.º 1, podem solicitar o 

reembolso total ou parcial do imposto que 

tenha sido retido na fonte, no prazo de dois 

anos a contar do termo do ano em que se 

verificou o facto gerador do imposto, mediante 

a apresentação de um formulário de modelo 

aprovado pelo membro do Governo 

Artigo 101.º-C  

[…] 

1 - […]. 

2 - Nas situações referidas no número anterior, 

os beneficiários dos rendimentos devem fazer 

prova perante a entidade que se encontra 

obrigada a efetuar a retenção na fonte da 

verificação dos pressupostos que resultem de 

convenção para evitar a dupla tributação, de um 

outro acordo de direito internacional, ou ainda 

da legislação interna aplicável, através da 

apresentação de formulário de modelo a 

aprovar por despacho do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, 

acompanhado de documento emitido pelas 

autoridades competentes do respetivo Estado 

de residência que ateste a sua residência para 

efeitos fiscais no período em causa e a sujeição 

a imposto sobre o rendimento nesse Estado. 

 

 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - Os beneficiários dos rendimentos, 

relativamente aos quais se verificam as 

condições referidas no n.º 1, podem solicitar o 

reembolso total ou parcial do imposto que tenha 

sido retido na fonte, no prazo de dois anos a 

contar do termo do ano em que se verificou o 

facto gerador do imposto, mediante a 

apresentação de um formulário de modelo 

aprovado pelo membro do Governo responsável 

pela área das finanças, acompanhado de 
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responsável pela área das finanças: 

a) Certificado pelas autoridades competentes 

do respetivo Estado de residência; ou 

 

b) Acompanhado de documento emitido 

pelas autoridades competentes do respetivo 

Estado de residência, que ateste a sua 

residência para efeitos fiscais no período em 

causa e a sujeição a imposto sobre o 

rendimento nesse Estado. 

8 – […] 

9 – […] 

10 – […] 

documento emitido pelas autoridades 

competentes do respetivo Estado de residência, 

que ateste a sua residência para efeitos fiscais 

no período em causa e a sujeição a imposto 

sobre o rendimento nesse Estado. 

 

 

 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […].» 

Código do Imposto sobre Pessoas Coletivas 
Artigo 3.º da PPL 

Alterações ao CIRC 

Artigo 20.º  
Rendimentos e ganhos 

1 - […] 

2 – […]   

3 – […] 

4 – […] 

«Artigo 20.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - É ainda considerado como rendimento o 

montante da redução, total ou parcial, irrevogável 

do valor do capital em dívida de obrigações 

subordinadas ou outros títulos subordinados em 

que se verifiquem os requisitos previstos no n.º 2 

do artigo 24.º.  

Artigo 24.º 
Variações patrimoniais negativas 

 
1 – […] 

2 – […] 

Artigo 24.º 

[…] 

1 - […]. 

2- Não obstante o disposto na alínea c) do número 

anterior, concorrem, ainda, para a determinação do 
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lucro tributável, nas mesmas condições referidas 

para os gastos e perdas, as variações patrimoniais 

negativas não refletidas no resultado líquido do 

período de tributação relativas à distribuição de 

rendimentos 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. 

Artigo 63.º 

Preços de transferência 

1 — Nas operações comerciais, incluindo, 

designadamente, operações ou séries de 

operações sobre bens, direitos ou serviços, bem 

como nas operações financeiras, efectuadas 

entre um sujeito passivo e qualquer outra 

entidade, sujeita ou não a IRC, com a qual esteja 

em situação de relações especiais, devem ser 

contratados, aceites e praticados termos ou 

condições substancialmente idênticos aos que 

normalmente seriam contratados, aceites e 

praticados entre entidades independentes em 

operações comparáveis.  

2 — O sujeito passivo deve adoptar, para a 

determinação dos termos e condições que seriam 

normalmente acordados, aceites ou praticados 

entre entidades independentes, o método ou 

métodos susceptíveis de assegurar o mais 

elevado grau de comparabilidade entre as 

operações ou séries de operações que efectua e 

outras substancialmente idênticas, em situações 

normais de mercado ou de ausência de relações 

especiais, tendo em conta, designadamente, as 

características dos bens, direitos ou serviços, a 

posição de mercado, a situação económica e 

financeira, a estratégia de negócio, e demais 

características relevantes dos sujeitos passivos 

envolvidos, as funções por eles desempenhadas, 

Artigo 63.º 

[…] 

1 - Nas operações efetuadas entre um sujeito 

passivo e qualquer outra entidade, sujeita ou não 

a IRC, com a qual esteja em situação de relações 

especiais, devem ser contratados, aceites e 

praticados termos ou condições substancialmente 

idênticos aos que normalmente seriam 

contratados, aceites e praticados entre entidades 

independentes em operações comparáveis. 

 

2 - As operações a que se refere o número 

anterior abrangem operações comerciais, 

incluindo qualquer operação ou série de 

operações que tenha por objeto bens tangíveis ou 

intangíveis, direitos ou serviços, ainda que 

realizadas no âmbito de um qualquer acordo, 

designadamente de partilha de custos e de 

prestação de serviços intragrupo, bem como 

operações financeiras e operações de 

reestruturação ou de reorganização empresariais, 

que envolvam alterações da estruturas de 

negócio, a cessação ou renegociação substancial 

dos contratos existentes, em especial quando 

impliquem a transferência de bens tangíveis, 

intangíveis, direitos sobre intangíveis, ou 

compensações por danos emergentes ou lucros 
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os activos utilizados e a repartição do risco.  

3 — Os métodos utilizados devem ser:  

 

 

 

 

 

 

 

a) O método do preço comparável de 

mercado, o método do preço de revenda 

minorado ou o método do custo majorado;  

 

b) O método do fraccionamento do lucro, o 

método da margem líquida da operação ou outro, 

quando os métodos referidos na alínea anterior 

não possam ser aplicados ou, podendo sê-lo, não 

permitam obter a medida mais fiável dos termos 

e condições que entidades independentes 

normalmente acordariam, aceitariam ou 

praticariam.  

 

 

 

 

4 — […]. 

5 — […] 

6 — O sujeito passivo deve manter organizada, 

nos termos estatuídos para o processo de 

documentação fiscal a que se refere o artigo 

130.º, a documentação respeitante à política 

adoptada em matéria de preços de transferência, 

incluindo as directrizes ou instruções relativas à 

sua aplicação, os contratos e outros actos 

jurídicos celebrados com entidades que com ele 

cessantes. 

3 - Para a determinação dos termos e 

condições que seriam normalmente acordados, 

aceites ou praticados entre entidades 

independentes, o sujeito passivo deve adotar 

qualquer dos métodos seguintes, tendo em conta, 

entre outros aspetos, a natureza da operação, a 

disponibilidade de informações fiáveis e o grau de 

comparabilidade entre as operações ou séries de 

operações que efetua e outras substancialmente 

idênticas, efetuadas entre entidades 

independentes:  

a)  O método do preço comparável de 

mercado, o método do preço de revenda 

minorado, o método do custo majorado, o 

método do fracionamento do lucro ou o 

método da margem líquida da operação; 

b) Outro método, técnica ou modelo de 

avaliação económica de ativos geralmente 

aceites, sempre que os métodos previstos 

na alínea anterior não possam ser utilizados 

devido ao carácter único ou singular das 

operações ou à falta ou escassez de 

informações e dados comparáveis fiáveis 

relativos a operações similares entre 

entidades independentes, em especial 

quando as operações tenham por objeto 

direitos reais sobre bens imóveis, partes de 

capital de sociedades não cotadas, direitos 

de crédito e intangíveis. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - Para efeitos de justificar que os termos e 

condições das operações efetuadas entre 

entidades com relações especiais são 

estabelecidos com observância do princípio 

enunciado no n.º 1, os sujeitos passivos devem 

manter organizada, nos termos estatuídos para 

o processo de documentação fiscal a que se 

refere o artigo 130.º, a documentação 
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estão em situação de relações especiais, com as 

modificações que ocorram e com informação 

sobre o respectivo cumprimento, a 

documentação e informação relativa àquelas 

entidades e bem assim às empresas e aos bens 

ou serviços usados como termo de comparação, 

as análises funcionais e financeiras e os dados 

sectoriais, e demais informação e elementos que 

tomou em consideração para a determinação dos 

termos e condições normalmente acordados, 

aceites ou praticados entre entidades 

independentes e para a selecção do método ou 

métodos utilizados.  

7 — O sujeito passivo deve indicar, na 

declaração anual de informação contabilística e 

fiscal a que se refere o artigo 121.º, a existência 

ou inexistência, no período de tributação a que 

aquela respeita, de operações com entidades 

com as quais está em situação de relações 

especiais, devendo ainda, no caso de declarar a 

sua existência:  

a) Identificar as entidades em causa;  

b) Identificar e declarar o montante das 

operações realizadas com cada uma;  

c) Declarar se organizou, ao tempo em que as 

operações tiveram lugar, e mantém, a 

documentação relativa aos preços de 

transferência praticados.  

 

 

 

 

 

 

 

8 — […]  

respeitante à política adotada em matéria de 

preços de transferência. 

 

 

 

 

 

 

 

7 - Os sujeitos passivos devem indicar, na 

declaração anual de informação contabilística e 

fiscal a que se refere o artigo 121.º, a existência 

ou inexistência, no período de tributação a que 

aquela respeita, de operações com entidades 

com as quais está em situação de relações 

especiais, devendo ainda, no caso de declarar a 

sua existência, designadamente:  

a) Identificar as entidades em causa; 

b) Identificar e declarar o montante e a tipologia 

das operações realizadas com cada uma; 

c) Identificar as metodologias de determinação 

dos preços de transferência utilizadas e as 

alterações ocorridas às metodologias 

adotadas; 

d) Indicar o valor das correções efetuadas na 

determinação do lucro tributável pela não 

observância do princípio da plena concorrência 

na fixação dos termos e condições das 

operações; 

e) Declarar se organizou, ao tempo em que as 

operações tiveram lugar, e mantém, a 

documentação relativa aos preços de 

transferência praticados. 

8 - […]. 

9 - Sempre que as regras enunciadas no n.º 1 
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9 - As regras previstas no presente artigo são 

igualmente aplicáveis nas relações entre:  

a) Uma entidade não residente e um seu 

estabelecimento estável situado em território 

português, ou entre este e outros 

estabelecimentos estáveis situados fora deste 

território;  

b) Uma entidade residente e os seus 

estabelecimentos estáveis situados fora do 

território português ou entre estes.  

10 — O disposto nos números anteriores aplica-

se igualmente às pessoas que exerçam 

simultaneamente actividades sujeitas e não 

sujeitas ao regime geral de IRC. 

11 — Quando a Direcção-Geral dos Impostos 

proceda a correcções necessárias para a 

determinação do lucro tributável por virtude de 

relações especiais com outro sujeito passivo do 

IRC ou do IRS, na determinação do lucro 

tributável deste último devem ser efectuados os 

ajustamentos adequados que sejam reflexo das 

correcções feitas na determinação do lucro 

tributável do primeiro.  

12 — Pode a Direcção-Geral dos Impostos 

proceder igualmente ao ajustamento correlativo 

não sejam observadas, a Autoridade Tributária 

e Aduaneira pode efetuar as correções na 

determinação do lucro tributável, pelo montante 

correspondente ao que teria sido obtido se as 

operações se tivessem efetuado numa situação 

normal de mercado.    

10 - As correções a que se referem os n.ºs 8 e 

9, devem ser imputadas ao período ou períodos 

de tributação em que os efeitos das operações 

se tornem relevantes para efeitos da 

determinação do lucro ou do rendimento 

tributável dos sujeitos passivos de IRC ou de 

IRS.  

11 - [Anterior n.º 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - [Anterior n.º 10]. 

 

 

13 - Quando a Autoridade Tributária e 

Aduaneira proceda às correções necessárias 

para a determinação do lucro tributável por 

virtude de relações especiais com outro sujeito 

passivo de IRC ou do IRS, na determinação do 

lucro tributável ou do rendimento tributável 

deste último, devem ser efetuados os 

ajustamentos adequados que sejam reflexo 

daquelas correções. 

14 - [Anterior n.º 12]. 
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referido no número anterior quando tal resulte de 

convenções internacionais celebradas por 

Portugal e nos termos e condições nas mesmas 

previstos.  

13 — A aplicação dos métodos de determinação 

dos preços de transferência, quer a operações 

individualizadas, quer a séries de operações, o 

tipo, a natureza e o conteúdo da documentação 

referida no n.º 6 e os procedimentos aplicáveis 

aos ajustamentos correlativos são 

regulamentados por portaria do Ministro das 

Finanças. 

 

 

 

15 - São objeto de regulamentação por portaria 

do membro do Governo responsável pela área 

das finanças: 

a) A definição das regras para a aplicação dos 

métodos de determinação dos preços de 

transferência; 

b) A avaliação do grau de comparabilidade; 

c) As regras para a aplicação do princípio 

referido no n.º 1 aos acordos de repartição de 

custos, às prestações de serviços intragrupo e 

às operações de reestruturação; 

d) Os procedimentos aplicáveis em caso de 

ajustamentos nos termos dos n.ºs 9, 13 e 14; 

16- O tipo, a natureza e o conteúdo da 

documentação referida no n.º 6, bem como as 

situações em que é dispensado o cumprimento desta 

obrigação. 

Artigo 98.º 

Dispensa total ou parcial de retenção na fonte 

sobre rendimentos auferidos por entidades 

não residentes 

1 — […]  

2 — Nas situações referidas no número anterior, 

bem como nos n.os 12 e 16 do artigo 14.º, os 

beneficiários dos rendimentos devem fazer prova 

perante a entidade que se encontra obrigada a 

efetuar a retenção na fonte, até ao termo do 

prazo estabelecido para a entrega do imposto 

que deveria ter sido deduzido nos termos das 

normas legais aplicáveis:  

a) Da verificação dos pressupostos que resultem 

de convenção para evitar a dupla tributação ou 

de um outro acordo de direito internacional ou 

ainda da legislação interna aplicável, através da 

Artigo 98.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Nas situações referidas no número anterior, 

bem como nos n.ºs 12 e 16 do artigo 14.º, os 

beneficiários dos rendimentos devem fazer prova 

perante a entidade que se encontra obrigada a 

efetuar a retenção na fonte, até ao termo do 

prazo estabelecido para a entrega do imposto 

que deveria ter sido deduzido nos termos das 

normas legais aplicáveis: 

a) Da verificação dos pressupostos que 

resultem de convenção para evitar a dupla 

tributação ou de um outro acordo de direito 

internacional ou ainda da legislação interna 
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apresentação de formulário de modelo a aprovar 

por despacho do membro do Governo 

responsável pela área das finanças:  

1) Certificado pelas autoridades competentes 

do respetivo Estado de residência; ou  

2) Acompanhado de documento emitido pelas 

autoridades competentes do respetivo Estado 

de residência que ateste a sua residência para 

efeitos fiscais no período em causa e a 

sujeição a imposto sobre o rendimento nesse 

Estado;  

b) […] 

3 — […] 

4 — […} 

5 — […] 

6 — […[.  

7— As entidades beneficiárias dos rendimentos 

que verifiquem as condições referidas nos n.os 1 

e 2 do presente artigo e nos n.os 3 e seguintes 

do artigo 14.º, quando não tenha sido efetuada a 

prova nos prazos e nas condições estabelecidas, 

podem solicitar o reembolso total ou parcial do 

imposto que tenha sido retido na fonte, no prazo 

de dois anos contados a partir do termo do ano 

em que se verificou o facto gerador do imposto, 

mediante a apresentação de um formulário de 

modelo, a aprovar por despacho do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, que 

seja:  

a) Certificado pelas autoridades competentes do 

respetivo Estado de residência; ou  

b) Acompanhado de documento emitido pelas 

autoridades competentes do respetivo Estado de 

residência, que ateste a sua residência para 

efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a 

imposto sobre o rendimento nesse Estado.  

 

aplicável, através da apresentação de 

formulário de modelo a aprovar por despacho 

do membro do Governo responsável pela área 

das finanças, acompanhado de documento 

emitido pelas autoridades competentes do 

respetivo Estado de residência que ateste a 

sua residência para efeitos fiscais no período 

em causa e a sujeição a imposto sobre o 

rendimento nesse Estado;  

 

 

b) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - As entidades beneficiárias dos 

rendimentos que verifiquem as condições 

referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo e nos 

n.ºs 3 e seguintes do artigo 14.º, quando não 

tenha sido efetuada a prova nos prazos e nas 

condições estabelecidas, podem solicitar o 

reembolso total ou parcial do imposto que tenha 

sido retido na fonte, no prazo de dois anos 

contados a partir do termo do ano em que se 

verificou o facto gerador do imposto, mediante a 

apresentação de um formulário de modelo, a 

aprovar por despacho do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, que seja 

acompanhado de documento emitido pelas 

autoridades competentes do respetivo Estado de 

residência, que ateste a sua residência para 

efeitos fiscais no período em causa e a sujeição 

a imposto sobre o rendimento nesse Estado. 
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8— […] 

9 – […] 

10 – […] 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

[…]. 

Artigo 130.º 

Processo de documentação fiscal 

1 — […]   

2 — […] 

 

3 — Os sujeitos passivos cuja situação tributária 

deve ser acompanhada pela Unidade dos 

Grandes Contribuintes, de acordo com os 

critérios fixados na portaria do membro do 

Governo responsável pela área das finanças 

prevista no n.º 3 do artigo 68.º-B da Lei Geral 

Tributária, e as demais entidades a que seja 

aplicado o regime especial de tributação dos 

grupos de sociedades são obrigados a proceder 

à entrega do processo de documentação fiscal 

conjuntamente com a declaração anual referida 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º. 

 

 

 

 

 

 

4 - Os sujeitos passivos, sempre que notificados 

para o efeito, deverão fazer a entrega do 

processo de documentação fiscal referido no n.º 

1 e da documentação respeitante à política 

adoptada em matéria de preços de transferência 

prevista no n.º 6 do artigo 63.º 

Artigo 130.º 

[…] 

1 - […].  

2 - […]. 

3 - Os sujeitos passivos cuja situação tributária 

deve ser acompanhada pela Unidade dos 

Grandes Contribuintes, de acordo com os 

critérios fixados na portaria do membro do 

Governo responsável pela área das finanças 

prevista no n.º 3 do artigo 68.º-B da Lei Geral 

Tributária, são obrigados a proceder à entrega 

do processo de documentação fiscal e do 

processo de documentação respeitante à 

política adotada em matéria de preços de 

transferência, no prazo previsto para a entrega 

da declaração anual referida na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 117.º.  

4 - As entidades a que seja aplicado o regime 

especial de tributação dos grupos de 

sociedades são obrigados a proceder à 

entrega do processo de documentação fiscal 

no prazo previsto para a entrega da declaração 

anual referida na alínea c) do n.º 1 do artigo 

117.º.  

5- [Anterior n.º 4]. 
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Artigo 138.º 

Acordos prévios sobre preços de 

transferência 

1 — […] 

 2 — […]  

3 — […] 

4 — O acordo alcançado entre a Direcção-Geral 

dos Impostos e as autoridades competentes de 

outros países, quando for o caso, é reduzido a 

escrito e notificado ao sujeito passivo e demais 

entidades abrangidas, para efeito de 

manifestarem, por escrito, a sua aceitação.  

 

5 — O acordo é confidencial e as informações 

transmitidas pelo sujeito passivo no processo de 

negociação estão protegidas pelo dever de sigilo 

fiscal.  

 

 

6 — Os elementos contidos no acordo devem 

indicar designadamente o método ou os métodos 

aceites, as operações abrangidas, os 

pressupostos de base, as condições de revisão, 

revogação e de prorrogação e o prazo de 

vigência, que não pode ultrapassar três anos.  

 

7 — […] 

8 — […] 

9 – […] 

10 — […] 

Artigo 138.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - O acordo alcançado entre a Autoridade 

Tributária e Aduaneira e as autoridades 

competentes de outros países, quando for o 

caso, é reduzido a escrito e os respetivos 

termos são comunicados ao sujeito passivo, 

para efeito de manifestar, por escrito, a sua 

aceitação.  

5 - O acordo é confidencial e as informações 

transmitidas pelo sujeito passivo no processo 

de negociação estão protegidas pelo dever de 

sigilo fiscal, sem prejuízo das obrigações em 

matéria de troca de informação para efeitos 

fiscais a que o Estado português se encontre 

vinculado.  

6 - O acordo deve conter, designadamente o 

método ou os métodos adotados, as operações 

abrangidas, os pressupostos de base, as 

condições de revisão, revogação e de 

prorrogação e o prazo de vigência, que não 

pode ultrapassar quatro anos.  

7 - […]. 

8 - […].  

9 - […]. 

10 - […].» 

Código do Imposto sobre Valor Acrescentado 
Artigo 5.º da PPL 

Alterações ao CIVA 

Artigo 27.º  

Pagamento do imposto apurado pelo sujeito 
passivo  

Artigo 27.º 

[…] 



________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 180/XIII/4.ª 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 42 

 

 

NOTA TÉCNICA  

1 - Sem prejuízo do disposto no regime especial 

referido nos artigos 60.º e seguintes, os sujeitos 

passivos são obrigados a entregar o montante do 

imposto exigível, apurado nos termos dos artigos 

19.º a 26.º e 78.º, no prazo previsto no artigo 

41.º, nos locais de cobrança legalmente 

autorizados.  

 

 

 

 

 

2 – […] 

3 -  […] 

4 – […] 

5 – […] 

6 – […] 

7 – […]  

8 – […] 

9 – […] 

1 - Sem prejuízo do disposto no regime especial 

referido nos artigos 60.º e seguintes, os sujeitos 

passivos são obrigados a entregar o montante 

do imposto exigível, apurado nos termos dos 

artigos 19.º a 26.º e 78.º, nos locais de cobrança 

legalmente autorizados, nos seguintes prazos: 

a) Até ao dia 15 do 2.º mês seguinte àquele a 

que respeitam as operações, no caso de 

sujeitos passivos abrangidos pela alínea a) do 

n.º 1 do artigo 41.º; 

b) Até ao dia 20 do 2.º mês seguinte ao 

trimestre do ano civil a que respeitam as 

operações, no caso de sujeitos passivos 

abrangidos pela alínea b) do n.º 1 do artigo 

41.º 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […] 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […].» 

 Artigo 6.º da PPL 

Alterações ao Código do Imposto de Selo 

Artigo 49.º  

Garantias 

  

1 – […] 

 

2 – […] 

3 – […]   

4 -  […] 

Artigo 49.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - Os sujeitos passivos referidos no n.º 1 do 



________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 180/XIII/4.ª 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 43 

 

 

NOTA TÉCNICA  

artigo 2.º e os titulares do encargo resultante 

das liquidações de imposto por aqueles 

efetuadas podem apresentar reclamação nos 

termos do n.º 1 do artigo 131.º do CPPT. 

Artigo 52.º - A  
Obrigações contabilísticas  

              

1 – {…] 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) O valor do imposto compensado, nos 
termos do artigo 51.º, identificando o período 
de imposto compensado e os beneficiários da 
compensação. 

2 – [..] 

Artigo 52.º-A 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) [Revogada]. 

 

2 - […]. 

3 - Quaisquer alterações aos elementos 

declarados anteriormente devem ser 

efetuadas através da apresentação de 

declaração de substituição relativamente ao 

período a que aqueles se reportam, nos 

termos e condições seguintes: 

a) Sem prejuízo da responsabilidade 

contraordenacional que ao caso couber, 

quando da alteração resulte imposto 

superior ao anteriormente declarado, 

ainda que fora do prazo legalmente 

estabelecido; 

b) Quando da alteração resulte imposto 

inferior ao anteriormente declarado, no 

prazo de um ano contado a partir da data 

prevista no n.º 2, ou até à data de 

conclusão de procedimento inspetivo, 

consoante o que ocorrer primeiro. 

4 - Da apresentação das declarações de 

substituição não pode resultar a ampliação 

dos prazos de reclamação graciosa, 
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impugnação judicial ou revisão do ato 

tributário, que seriam aplicáveis caso não 

tivessem sido apresentadas.» 

 

 

 

verba 11.2. da Tabela Geral do Imposto do Selo 

1.2 - Os prémios do bingo, de rifas e do jogo 

do loto, bem como de quaisquer sorteios ou 

concursos, com excepção dos prémios dos 

jogos sociais previstos na verba n.º 11.3 da 

presente Tabela - sobre o valor ilíquido, 

acrescendo 10 % quando atribuídos em 

espécie. 

11.2.1 […] 

11.2.2. […] 

Artigo 7.º da PPL 

Alteração à Tabela Geral do Imposto do Selo 

A verba 11.2. da Tabela Geral do Imposto do Selo, 

aprovada em anexo à Lei n.º 150/99, de 11 de 

setembro, na sua redação atual, passa a ter a 

seguinte redação:  

«11.2 — Os prémios do bingo, com 

exceção dos prémios do bingo online, de 

rifas e do jogo do loto, bem como de 

quaisquer sorteios ou concursos, com 

exceção dos prémios dos jogos sociais 

previstos na verba n.º 11.3 da presente 

Tabela - sobre o valor ilíquido, acrescendo 

10 % quando atribuídos em espécie:  

11.2.1 […]. 

11.2.2 […].» 

Código dos Impostos Especiais de Consumo 
Artigo 8.º da PPL 

Alterações ao Código dos Impostos Especiais de 
Consumo 

Artigo 87.º-C  

Base tributável e taxas  

1 - […]. 

2 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Aos concentrados previstos na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 87.º-A, consoante se trate, 

respetivamente, de produtos enquadráveis 

nas alíneas a) e b): 

Artigo 87.º-C 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […];   

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Concentrados previstos na alínea c) do n.º 1 

do artigo 87.º-A:   

 



________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 180/XIII/4.ª 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 45 

 

 

NOTA TÉCNICA  

i) Na forma líquida, (euro) 50,01/hl e (euro) 

100,14/hl;  

 

 

 

ii) Apresentado sob a forma de pó, grânulos 

ou outras formas sólidas, (euro) 83,35 e (euro) 

166,90 por 100 quilogramas de peso líquido 

i) Na forma líquida: € 6/hl, € 36/hl, € 48/hl ou € 

120/hl, consoante o teor de açúcar seja, 

respetivamente, inferior a 25 gramas por litro, 

inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior 

25 gramas por litro, inferior a 80 gramas por litro 

e igual ou superior 50 gramas por litro, ou igual 

ou superior a 80 gramas por litro;   

ii) Apresentados sob a forma de pó, grânulos ou 

outras formas sólidas:  € 10/hl, € 60/hl, € 80/hl  e 

€ 200/hl por 100 quilogramas de peso líquido, 

consoante o teor de açúcar seja, respetivamente,  

inferior a 25 gramas por litro, inferior a 50 gramas 

por litro e igual ou superior 25 gramas por litro, 

inferior a 80 gramas por litro e igual ou superior 

50 gramas por litro, ou igual ou superior a 80 

gramas por litro. 

Artigo 110.º  

Sistema de selagem  

1 - As embalagens de venda ao público de 

tabaco manufacturado para consumo no território 

nacional devem ter aposta, antes da sua 

introdução no consumo e de modo a não permitir 

a reutilização, uma estampilha especial, cujo 

modelo e forma de aposição são regulamentados 

por portaria do membro do Governo responsável 

pela área das finanças. 

 

2 - As formalidades a observar para a requisição, 

fornecimento e controlo das estampilhas 

especiais são regulamentadas por portaria do 

membro do Governo responsável pela área das 

finanças.  

 

3 – […]. 

4 – […]. 

Artigo 110.º 

Marcação das embalagens 

1 - As embalagens de venda ao público de 

tabaco manufaturado para consumo no 

território nacional devem ter aposta, antes 

da sua introdução no consumo, uma 

estampilha especial, cujo modelo, forma de 

aposição e controlo são regulamentados por 

portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, a qual 

é utilizada como elemento de segurança, 

sendo complementada por um identificador 

único, sempre que exigível, nos termos da 

legislação aplicável. 

2 - As formalidades a observar para a 

requisição e o fornecimento das 

estampilhas especiais e do identificador 

único, bem como os correspondentes 

preços unitários, são determinados por 

portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças. 

3 - […]. 

4 - […]. 



________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 180/XIII/4.ª 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 46 

 

 

NOTA TÉCNICA  

5 - […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […].» 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
Artigo 9.º da PPL 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis 

Artigo 81.º  

Inscrição de prédio de herança indivisa  

1 – […] 

2 - Ao serviço de finanças referido no número 

anterior compete averbar, na matriz predial de 

todos os prédios inscritos em nome do autor da 

herança, o número de identificação fiscal 

atribuído à herança indivisa.  

 

3 – […] 

Artigo 81.º  

[…] 

1 - […].  

2 - Ao serviço de finanças referido no número 

anterior compete averbar, na matriz predial de 

todos os prédios inscritos em nome do autor da 

herança, o número de identificação fiscal 

atribuído à herança indivisa e a identificação dos 

herdeiros, com a menção das respetivas quotas-

partes.  

3- […] 

Código do Imposto Municipal Sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis 

Artigo 10.º da PPL 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre 

as Transmissões Onerosas de Imóveis 
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Artigo 7.º  

Isenção pela aquisição de prédios para 
revenda  

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 - Quando o prédio tenha sido revendido sem 

ser novamente para revenda, no prazo de três 

anos, e haja sido pago imposto, este será 

anulado pelo chefe de finanças, a requerimento 

do interessado, acompanhado de documento 

comprovativo da transacção. 

Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […].  

4 - Quando o prédio tenha sido revendido sem ser 

novamente para revenda, no prazo de três anos, 

e haja sido pago imposto, este é anulado pelo 

chefe de finanças, a requerimento do 

interessado, acompanhado de documento 

comprovativo da transação, a apresentar no 

prazo de um ano a contar desta. 

Artigo 21.º  

Competência para a liquidação  

1 – […] 

2 – […] 

a) […] 

b) […] 

 

 

 

 

 

3 – […] 

4 – […] 

Artigo 21.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Quando a declaração for apresentada por 

meios eletrónicos ou nos termos da alínea c) 

do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 

n.º 263-A/2007, de 23 de julho, considera-se 

competente para a liquidação do IMT o serviço 

de finanças do domicílio ou sede do sujeito 

passivo. 

3 - […]. 

4 -  […].» 

Código do Imposto Único de Circulação 
Artigo 11.º da PPL 

Alteração ao Código do Imposto Único de 

Circulação 

Artigo 2.º 

Incidência objectiva  

1 – […]: 

Artigo 2.º 

[…] 

1 - […]: 
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a) Categoria A: Automóveis ligeiros de 

passageiros e automóveis ligeiros de 

utilização mista com peso bruto não superior a 

2500 kg matriculados desde 1981 até à data 

da entrada em vigor do presente código; 

 

b) Categoria B: Automóveis de passageiros 

referidos nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 

2.º do Código do Imposto sobre Veículos e 

automóveis ligeiros de utilização mista com 

peso bruto não superior a 2500 kg, 

matriculados em data posterior à da entrada 

em vigor do presente código; 

 

 

 

c) […]; 

d) […]; 

e) […] 

f) […]; 

g) […]. 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […]. 

a) Categoria A: Automóveis ligeiros de 

passageiros e automóveis ligeiros de utilização 

mista com peso bruto não superior a 2 500 kg 

que tenham sido matriculados, pela primeira 

vez, no território nacional ou num Estado 

membro da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu, desde 1981 até à data da 

entrada em vigor do presente código; 

b) Categoria B: Automóveis de passageiros 

referidos nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 

2.º do Código do Imposto sobre Veículos e 

automóveis ligeiros de utilização mista com 

peso bruto não superior a 2 500 kg, cuja data 

da primeira matrícula, no território nacional ou 

num Estado membro da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu, seja posterior à 

da entrada em vigor do presente código; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […]. 

2 - […] 

3 - […] 

4 - […] 

Artigo 10.º 

Taxas - categoria B 

1 - […]. 

2 - Aos veículos da categoria B matriculados 

em território nacional, após 1 de janeiro de 2017, 

aplicam-se as seguintes taxas adicionais 

 […] 

3- Na determinação do valor total do IUC, devem 

Artigo 10.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - Aos veículos da categoria B cuja data da 

primeira matrícula no território nacional ou 

num Estado membro da União Europeia ou 

do Espaço Económico Europeu seja 

posterior a 1 de janeiro de 2017, aplicam-se 

as seguintes taxas adicionais:  

[…] 

3 - Na determinação do valor total do IUC, 
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multiplicar-se à coleta obtida a partir das tabelas 

previstas nos números anteriores os seguintes 

coeficientes, em função do ano de matrícula do 

veículo em território nacional: 

[…] 

 

devem multiplicar-se à coleta obtida a partir 

das tabelas previstas nos números 

anteriores os seguintes coeficientes, em 

função do ano da primeira matrícula do 

veículo em território nacional ou num 

Estado membro da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu: 

[…] 

Artigo 18.º 

Liquidação oficiosa 

1 - Na ausência de registo de propriedade do 

veículo efectuado dentro do prazo legal, o 

imposto devido no ano da matrícula do veículo é 

liquidado e exigido: 

a) Ao sujeito passivo do imposto sobre veículos 

com base na declaração aduaneira do veículo, ou 

com base na declaração complementar de 

veículos em que assenta a liquidação desse 

imposto, ainda que não seja devido; 

  

b) Ao declarante da declaração aduaneira de 

veículo quando se trate de veículos pesados. 

 

  

 

2 - Nos anos subsequentes e na falta ou atraso 

de liquidação imputável ao sujeito passivo, ou no 

caso de erro, omissão, falta ou qualquer outra 

irregularidade que prejudique a cobrança do 

imposto, a Direcção-Geral dos Impostos procede 

à liquidação oficiosa com base nos elementos de 

que disponha, notificando o sujeito passivo para, 

no prazo de 10 dias úteis proceder ao respectivo 

pagamento.  

3 – […] 

[…] 

Artigo 18.º 

[…] 

1 - Na ausência de registo de propriedade do 

veículo efetuado dentro do prazo legal, o 

imposto devido é liquidado e exigido: 

 

a) Ao sujeito passivo do imposto sobre 

veículos com base na declaração 

aduaneira do veículo em que assenta a 

liquidação desse imposto, ainda que 

não seja devido; 

b) Ao que seria sujeito passivo do 

imposto sobre veículos com base na 

declaração aduaneira de veículo 

entregue nos termos do n.º 3 do artigo 

17.º do CISV, quando se trate de 

veículos excluídos daquele imposto. 

2 - Na falta ou atraso de liquidação imputável 

ao sujeito passivo, ou no caso de erro, 

omissão, falta ou qualquer outra 

irregularidade que prejudique a cobrança 

do imposto, a Autoridade Tributária e 

Aduaneira procede à liquidação oficiosa 

com base nos elementos de que disponha, 

notificando o sujeito passivo para, no prazo 

de 10 dias úteis, proceder ao respetivo 

pagamento. 

3 - […]. 

[…] 
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Artigo 18.º-A 

Revisão oficiosa da liquidação 

Sem prejuízo do disposto no artigo 78.º da lei 

geral tributária, as liquidações são oficiosamente 

revistas quando ocorra erro imputável às 

entidades competentes para a manutenção, 

conservação e atualização das matrículas dos 

veículos a que se refere o artigo 2.º 

Artigo 18.º-A 

[…] 

1 - [Anterior corpo do artigo]. 

2 - São também oficiosamente revistas as 

liquidações, quando ocorram inexatidões ou 

erros materiais manifestos, imputáveis às 

entidades competentes para o registo.» 

Regime Geral das Infrações Tributárias 
Artigo 12.º da PPL 

Alteração ao Regime Geral das Infrações 

Tributárias 

Artigo 117.º  

Falta ou atraso na apresentação ou exibição 
de documentos ou de declarações e de 

comunicações 
 

1 - A falta ou atraso na apresentação ou a não 

exibição, imediata ou no prazo que a lei ou a 

administração tributária fixarem, de declarações 

ou documentos comprovativos dos factos, 

valores ou situações constantes das declarações, 

documentos de transporte ou outros que 

legalmente os possam substituir, comunicações, 

guias, registos, ainda que magnéticos, ou outros 

documentos e a não prestação de informações 

ou esclarecimentos que autonomamente devam 

ser legal ou administrativamente exigidos são 

puníveis com coima de (euro) 150 a (euro) 3750. 

Artigo 117.º 

[…] 

 

1 - A falta ou atraso na apresentação ou a não 

exibição, imediata ou no prazo que a lei ou a 

administração tributária fixarem, de declarações ou 

documentos comprovativos dos factos, valores ou 

situações constantes das declarações, 

documentos de transporte ou outros que 

legalmente os possam substituir, comunicações, 

guias, registos, ainda que em formato digital, ou 

outros documentos e a não prestação de 

informações ou esclarecimentos que 

autonomamente devam ser legal ou 

administrativamente exigidos são puníveis com 

coima de € 150,00 a € 3 750,00. 

2 – […] 

3 – […]  

4 – […] 

5 – […]  

6 - A falta de apresentação da documentação 

respeitante à política adotada em matéria de 

preços de transferência, bem como a falta de 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - A falta de apresentação da documentação 

respeitante à política adotada em matéria de 

preços de transferência, bem como a falta de 
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apresentação, no prazo legalmente previsto, da 

declaração financeira e fiscal por país relativa às 

entidades de um grupo multinacional, é punível 

com coima de (euro) 500 a (euro) 10 000, 

acrescida de 5 % por cada dia de atraso no 

cumprimento da presente obrigação. 

 

7 – […] 

8 – […] 

9 – […] 

10-[ …] 

apresentação, no prazo legalmente previsto, da 

declaração de comunicação da identificação da 

entidade declarante ou da declaração financeira e 

fiscal por país relativa às entidades de um grupo 

multinacional, é punível com coima de € 500,00 a 

€ 10 000,00, acrescida de 5 % por cada dia de 

atraso no cumprimento das presentes obrigações. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10- […]. 

Artigo 119.º 

Omissões e inexactidões nas declarações ou 

em outros documentos fiscalmente relevantes  

1 - As omissões ou inexactidões relativas à 

situação tributária que não constituam fraude 

fiscal nem contra-ordenação prevista no artigo 

anterior, praticadas nas declarações, bem como 

nos documentos comprovativos dos factos, 

valores ou situações delas constantes, incluindo 

as praticadas nos livros de contabilidade e 

escrituração, nos documentos de transporte ou 

outros que legalmente os possam substituir ou 

noutros documentos fiscalmente relevantes que 

devam ser mantidos, apresentados ou exibidos, 

são puníveis com coima de (euro) 375 a (euro) 

22 500.  

 

 2 – […] 

3 - Para os efeitos do n.º 1 são consideradas 

declarações as referidas no n.º 1 do artigo 116.º 

e no n.º 2 do artigo 117.º. 

 

4 – […] 

5 – […] 

6 – […] 

Artigo 119.º 

[…] 

 

1 - As omissões ou inexatidões relativas à 

situação tributária que não constituam fraude fiscal 

nem contraordenação prevista no artigo anterior, 

praticadas nas declarações e comunicações, bem 

como nos documentos comprovativos dos factos, 

valores ou situações delas constantes, incluindo 

as praticadas nos livros de contabilidade e 

escrituração, nos documentos de transporte ou 

outros que legalmente os possam substituir, 

comunicações, guias, registos, ainda que em 

formato digital, ou noutros documentos fiscalmente 

relevantes que devam ser mantidos, apresentados 

ou exibidos, são puníveis com coima de € 375,00 

a € 22 500,00. 

2 - […]. 

3 - Para efeitos do n.º 1 são consideradas 

declarações as referidas no n.º 1 do artigo 116.º e 

no n.º 2 do artigo 117.º, e são consideradas 

comunicações as referidas no n.º 9 do artigo 117.º  

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 
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7 – […] 7 - […].» 

Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro 
Artigo 13.º da PPL 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de 

dezembro 

Artigo 29.º 

Pagamentos em prestações 

1 - As dívidas de impostos sobre o rendimento 
das pessoas singulares e das pessoas coletivas 
poderão ser pagas em prestações, devendo o 
pedido ser apresentado até à data limite de 
pagamento da respetiva nota de cobrança. 

  
2 – […]. 

3 – […].  

Artigo 29.º 

[…] 

1 - As dívidas de impostos sobre o rendimento das 

pessoas singulares e das pessoas coletivas 

podem ser pagas em prestações, devendo o 

pedido ser apresentado antes da instauração 

do respetivo processo de execução fiscal. 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 31.º 

Requisitos dos pedidos 

1 – [..]  

2 - Os pedidos de pagamento em prestações 
conterão a identificação do requerente, a 
natureza da dívida e o número de prestações 
pretendido, devendo ser apresentados nas 
direcções distritais de finanças da área fiscal 
onde o devedor tenha o seu domicílio, sede ou 
estabelecimento estável no prazo de quinze dias 
a contar do termo do prazo para o pagamento 
voluntário.  

3 – […]. 

 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Os pedidos de pagamento em prestações 

contêm a identificação do requerente, a 

natureza da dívida e o número de 

prestações pretendido, devendo ser 

apresentados por via eletrónica, no prazo 

de 15 dias a contar do termo do prazo para 

o pagamento voluntário. 

3 - […]. 

Artigo 34-A 

Isenção de garantia 

1 - As dívidas de imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC) de valor 
inferior, respetivamente, a (euro) 5 000 e (euro) 
10 000 podem ser pagas em prestações antes da 
instauração do processo executivo, com isenção 
de garantia, desde que o requerente não seja 

Artigo 34.º-A 

[…] 

1 - As dívidas de imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares (IRS) e de imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas 

(IRC) de valor igual ou inferior, 

respetivamente, a 5 000 EUR e 10 000 

EUR podem ser pagas em prestações, com 
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devedor de quaisquer tributos administrados pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos do 
presente artigo. 

 

 
2 - Os pedidos de pagamento em prestações a 
que se refere o número anterior são 
apresentados preferencialmente por via 
electrónica, ou nos serviços de finanças da área 
onde o contribuinte tenha o seu domicílio fiscal, 
até 15 dias após o termo do prazo para o 
pagamento voluntário e devem conter a 
identificação do requerente e a natureza da 
dívida.  

3 – […] 

4 – [..] 

5 – [..] 

6 – […].  
7 – […]  
8 – […].  

isenção de garantia, desde que o 

requerente não seja devedor de quaisquer 

tributos administrados pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira, nos termos do 

presente artigo. 

2 - Os pedidos de pagamento em prestações a 

que se refere o número anterior são 

apresentados por via eletrónica até 15 dias 

após o termo do prazo para o pagamento 

voluntário e devem conter a identificação 

do requerente e a natureza da dívida. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

Artigo 37.º 

Falta de pagamento 

1 - A falta de pagamento de qualquer das 
prestações importa o vencimento imediato das 
seguintes, instaurando-se processo de execução 
fiscal pelo valor em dívida.  

 
2 - Verificada a falta de pagamento e instaurada 
a execução fiscal, será citada a entidade que 
prestou a garantia para no prazo de dez dias 
efectuar o pagamento da dívida ainda existente 
até ao montante da garantia prestada, sob pena 
de ser executada no próprio processo.  
 
3 - Nos processos de execução fiscal instaurados 
com base na falta de pagamento de dívidas para 
as quais tenha sido autorizado o pagamento em 
prestações, nos termos do presente diploma, far-
se-ão constar os bens que foram dados de 
garantia.  

Artigo 37.º 

[…] 

1 - A falta de pagamento de qualquer das 

prestações importa o vencimento imediato das 

seguintes. 

 

2 - Verificada a falta de pagamento, é notificada a 

entidade que prestou a garantia para, no prazo de 

30 dias, efetuar o pagamento da dívida ainda 

existente até ao montante da garantia prestada. 

 

3 - Findo o prazo referido no número anterior sem 

que tenha sido efetuado o pagamento, é de 

imediato instaurado processo de execução fiscal, 

pelo valor em dívida, contra o devedor e entidade 

garante.» 
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Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto 
Artigo 14.º da PPL 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de 

agosto 

Artigo 5.º 

Conservação dos dados pessoais comunicados 

Os dados pessoais comunicados relativos a 
faturas em que os adquirentes sejam pessoas 
singulares devem ser mantidos até ao final do 
quarto ano seguinte àquele a que respeitem, 
sendo obrigatoriamente destruídos no prazo de 
seis meses após o decurso deste prazo. 

Artigo 5.º 

[…] 

Os dados comunicados relativos a faturas devem 

ser mantidos até ao final do décimo quinto ano 

seguinte àquele a que respeitem, sendo 

obrigatoriamente destruídos no prazo de seis 

meses após o decurso deste prazo.» 

Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria 

Tributária 

Artigo 15.º da PPL 

Alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em 

Matéria Tributária 

Artigo 25.º 

Fundamento do recurso da decisão arbitral 

1 – […].  

2 - A decisão arbitral sobre o mérito da 

pretensão deduzida que ponha termo ao 

processo arbitral é ainda susceptível de recurso 

para o Supremo Tribunal Administrativo quando 

esteja em oposição, quanto à mesma questão 

fundamental de direito, com acórdão proferido 

pelo Tribunal Central Administrativo ou pelo 

Supremo Tribunal Administrativo.  

 

3 – […].  

4 – […].  

5 – […].  
 

Artigo 25.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A decisão arbitral sobre o mérito da pretensão 

deduzida que ponha termo ao processo arbitral é 

ainda suscetível de recurso para o Supremo 

Tribunal Administrativo quando esteja em 

oposição, quanto à mesma questão fundamental 

de direito, com outra decisão arbitral ou com 

acórdão proferido pelo Tribunal Central 

Administrativo ou pelo Supremo Tribunal 

Administrativo. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5- […].» 

 

 


