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Proposta de Lei n.º 80/XIII/2.ª (GOV) 

Altera o Código do Imposto Único de Circulação, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e prorroga a vigência dos benefícios fiscais relativos ao 

mecenato científico 

 

QUADRO COMPARATIVO  

 

Alteração do Código do Imposto Único de Circulação  

Artigo 2.º - Alteração do artigo 15.º do DL 41/2016* de 01/08, dada na redação Lei n.º 40/2016, de 19/12 

 

Decreto-Lei  41/2016 Proposta de Lei 

Artigo 15.º 

[...] 

1 - ... 

2 - ... 

3 - As alterações introduzidas ao n.º 5 do artigo 5.º do Código do IUC 

aplicam-se apenas aos veículos adquiridos após a entrada em vigor do 

presente decreto-lei. 

4 - A Autoridade Tributária e Aduaneira verifica os pagamentos de IUC 

efetuados por pessoas com deficiência ao abrigo do presente decreto-

lei, procedendo à devolução dos valores que tenham sido cobrados em 

excesso desde o dia 2 de agosto de 2016.» 

 

Artigo 15.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

 

3 - As alterações introduzidas na alínea a) do n.º 2 e no n.º 5 do artigo 

5.º do Código do IUC aplicam-se apenas aos veículos adquiridos 

após a entrada em vigor da presente lei.  

4 -  […]. 

 

 

*atenta à NT, o texto deveria ser retificado explicitando que se altera o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 41/2016, de 01/08, com a redação dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 

40/2016, de 19/12  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41379
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Artigo 3.º- Alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 

(anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro) 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI) 

Proposta de Lei Proposta alteração PCP 

Artigo 135.º-A 

Incidência subjetiva 

1 - São sujeitos passivos do adicional ao imposto 
municipal sobre imóveis as pessoas singulares ou 
coletivas que sejam proprietários, usufrutuários ou 
superficiários de prédios urbanos situados no 
território português. 

2 - Para efeitos do n.º 1, são equiparados a 
pessoas coletivas quaisquer estruturas ou centros 
de interesses coletivos sem personalidade jurídica 
que figurem nas matrizes como sujeitos passivos 
do imposto municipal sobre imóveis, bem como a 
herança indivisa representada pelo cabeça de 
casal. 

3 - A qualidade de sujeito passivo é determinada 
em conformidade com os critérios estabelecidos no 
artigo 8.º do presente Código, com as necessárias 
adaptações, tendo por referência a data de 1 de 
janeiro do ano a que o adicional ao imposto 
municipal sobre imóveis respeita. 

4 - Não são sujeitos passivos do adicional ao 
imposto municipal sobre imóveis as empresas 
municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 135.º-A 

[,,,] 

1 – […] 

 

 

2 - […] 

 

 

 

3 – […] 

 

 

 

 

4 - Não são sujeitos passivos do adicional ao 
imposto municipal sobre imóveis as empresas 
municipais, assim como as cooperativas de 
habitação e construção quando exclusivamente 

proprietárias, usufrutuárias ou superficiárias de 
prédios para construção de habitação social ou 
a custos controlados 
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Artigo 135.º-F  

Taxa  

1 - Ao valor tributável determinado nos termos do 

artigo 135.º-C e após aplicação das deduções aí 

previstas, quando existam, é aplicada a taxa de 0,4 

% às pessoas coletivas e de 0,7 % às pessoas 

singulares e heranças indivisas. 

2 - Ao valor tributável, determinado nos termos do 

n.º 1 do artigo 135.º-C, superior a um milhão de 

euros, ou o dobro deste valor quando seja exercida 

a opção prevista no n.º 1 do artigo 135.º-D, é 

aplicada a taxa marginal de 1 %, quando o sujeito 

passivo seja uma pessoa singular. 

3 - O valor dos prédios detidos por pessoas 

coletivas afetos a uso pessoal dos titulares do 

respetivo capital, dos membros dos órgãos sociais 

ou de quaisquer órgãos de administração, direção, 

gerência ou fiscalização ou dos respetivos 

cônjuges, ascendentes e descendentes, fica sujeito 

à taxa de 0,7 %, sendo sujeito à taxa marginal de 1 

% para a parcela do valor que exceda um milhão 

de euros. 

4 - Para os prédios que sejam propriedade de 

entidades sujeitas a um regime fiscal mais 

Artigo 135.º-F 

[…] 

1 - […]. 
 
 
 
 

2 - […]. 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

Artigo 135.º-F 

[…] 
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favorável, a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D 

da Lei Geral Tributária, a taxa é de 7,5 %.. 

 

5 - O disposto no número anterior não se 

aplica aos prédios que sejam propriedade 

de pessoas singulares. 

 

Corpo do artigo 3.º da PPL 80/XIII/2 

Proposta de Lei n.º 80/XIII/2.ª Proposta de alteração do PCP 

Artigo 3.º 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis  

O artigo 135.º-F do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, passa a ter a 

seguinte redação: 

 

Artigo 3.º 

[…] 

 Os artigos 135.º-A e 135.º-F do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 
novembro, passam a ter a seguinte redação: 

 

É também prorrogada a vigência do artigo 62.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), relativo ao mecenato científico, cuja vigência não foi 

prorrogada na Lei do Orçamento do Estado para 2017 

Artigo 4.º 

Norma repristinatória 

É repristinado o artigo 145.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na parte correspondente ao aditamento do artigo 62.º-A ao Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, relativo ao mecenato científico 
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Artigo 62.º-A  

Mecenato científico  

1 - São consideradas entidades beneficiárias as destinatárias directas dos donativos, nomeadamente, fundações, associações e institutos públicos ou privados, 

instituições do ensino superior, bibliotecas, mediatecas, centros de documentação, laboratórios do Estado, laboratórios associados, unidades de investigação e 

desenvolvimento, centros de transferência e centros tecnológicos, órgãos de comunicação social que se dediquem à divulgação científica e empresas que 

desenvolvam acções de demonstração de resultados de investigação e desenvolvimento tecnológico, sempre que a respectiva actividade assuma, 

predominantemente, carácter científico.  

2 - São considerados gastos ou perdas do exercício, em valor correspondente a 130 % do respectivo total, para efeitos de IRC ou da categoria B do IRS, os 

donativos atribuídos às entidades referidas no número anterior, pertencentes:  

a) Ao Estado, às regiões autónomas e autarquias locais e a qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados;  

b) Associações de municípios e freguesias;  

c) Fundações em que o Estado, as regiões autónomas ou as autarquias locais participem no património inicial.  

3 - São considerados gastos ou perdas do exercício, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou de serviços prestados, em valor correspondente a 130 % 

para efeitos do IRC ou da categoria B do IRS, os donativos atribuídos às entidades de natureza privada, previstas no n.º 1.  

4 - Os donativos previstos nos n.os 2 e 3 anteriores são considerados gastos em valor correspondente a 140 % do seu valor quando atribuídos ao abrigo de 

contratos plurianuais que fixem objectivos a atingir pelas entidades beneficiárias e os montantes a atribuir pelos sujeitos passivos.  

5 - No caso de donativos em espécie efectuados por sujeitos passivos de IRC ou por sujeitos passivos de IRS que exerçam actividades empresariais e 

profissionais, considera-se, para efeitos do presente artigo, que o valor dos bens é o valor fiscal que os mesmos tiverem no exercício em que forem doados, ou 

seja;  

a) No caso de bens do activo fixo tangível, o custo de aquisição ou de produção deduzido das depreciações efectivamente praticadas e aceites para efeitos fiscais, 

sem prejuízo do disposto na parte final da alínea a) do n.º 5 do artigo 29.º do Código do IRC;  

b) No caso de bens com a natureza de inventários, o custo de aquisição ou de produção eventualmente deduzido das perdas por imparidade que devam ser 

constituídas de acordo com o respectivo regime fiscal.  
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6 - No caso de mecenato de recursos humanos, considera-se, para efeitos do presente artigo, que o valor da cedência de um investigador ou especialista é o valor 

correspondente aos encargos despendidos pela entidade patronal com a sua remuneração, incluindo os suportados para regimes obrigatórios de segurança social, 

durante o período da respectiva cedência.  

7 - A usufruição de qualquer dos incentivos previstos neste artigo depende de acreditação, por uma entidade acreditadora designada por despacho do Ministro da 

Educação e Ciência, que comprove a afectação do donativo a uma actividade de natureza científica.  

8 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que a entidade beneficiária seja de natureza privada, a acreditação depende de prévio 

reconhecimento, através de despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Educação e Ciência.  

9 - A entidade beneficiária privada deve requerer, fundamentadamente, junta da entidade acreditadora, o reconhecimento de natureza científica da actividade por 

si desenvolvida, competindo à entidade acreditadora emitir parecer sobre o mesmo e remeter o pedido à tutela.  

10 - Do despacho conjunto referido no n.º 8, consta necessariamente a fixação do prazo de validade de tal reconhecimento 

 


