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I. A INICIATIVA 

 

A proponente refere ter grandes preocupações com a implementação de mecanismos 

de transparência. Neste contexto, defende que a despesa com benefícios fiscais 

prevista na lei do Orçamento do Estado para 2023, seja transparente e suscetivel de 

escrutínio. 

Segundo a proponente, o Tribunal de Contas tem vindo a alertar para a necessidade de 

implementar maior transparência quanto à despesa fiscal e cita o parecer daquele 

Tribunal à Conta Geral do Estado de 2021 que afirma «a necessidade da determinação 

rigorosa da despesa fiscal, como elemento fundamental da avaliação dos respectivos 

benefícios fiscais face aos objectivos que visam atingir». 

Referindo que a iniciativa procura responder às preocupações daquele Tribunal, propõe 

que os mecanismos em vigor de transparência quanto aos benefícios fiscais «passem 

a abranger toda a despesa fiscal, entendida, em linha com o que defende a OCDE, 

como toda a despesa decorrente das disposições legais e regulamentares ou práticas 

que configurem uma redução ou um diferimento do imposto devido por um grupo 

específico de sujeitos passivos, face ao sistema de tributação-regra» assim abrangendo 

«situações de isenção tributária, de dedução à matéria coletável, de dedução à coleta, 

de diferimento da tributação, de taxa preferencial, entre outras». 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 

 Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pela Deputada única representante do 

Pessoas-Animais-Natureza (PAN), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição da República Portuguesa1 (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia da República 2 (Regimento), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

 
1 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 
2 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que esta parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 20 de janeiro de 2023, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 24 de janeiro foi admitido e baixou na 

generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças (5.ª), por despacho do Presidente 

da Assembleia da República, tendo sido anunciado na reunião plenária do dia 25 de 

janeiro. O projeto de lei encontra-se agendado, na generalidade, para a reunião plenária 

do dia 1 de fevereiro de 2023. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário3, contém um conjunto 

de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são 

relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa. 

O título da presente iniciativa legislativa - «Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

com vista ao aprofundamento dos mecanismos de transparência» - traduz o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Em caso de 

 
3 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774f4445324d7a55315a433031593249334c5452694e444174596a686d4d6930305957493259546b794e4441354d6a4d756347526d&fich=0816355d-5cb7-4b40-b8f2-4ab6a9240923.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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aprovação, o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação 

na especialidade ou em redação final. 

A presente iniciativa altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, não constando do seu artigo 1.º o número de 

ordem de alteração e o elenco de alterações ao diploma em causa.  

No entanto, e apesar de o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário estabelecer o dever de 

indicar, nos diplomas legais que alterem outros, o número de ordem da alteração 

introduzida e a identificação dos diplomas que procederam a alterações anteriores, a lei 

formulário foi aprovada e publicada num contexto de ausência de um Diário da 

República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo é acessível universal e 

gratuitamente.  

Assim, por motivos de segurança jurídica, e tentando manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número de ordem de alteração 

nem o elenco de diplomas que procederam a alterações quando a mesma incida sobre 

Códigos, “Leis Gerais”, “Regimes Gerais”, “Regimes Jurídicos” ou atos legislativos de 

estrutura semelhante, pelo que parece ser de aceitar que não se incluam no artigo 1.º 

referências ao número de ordem de alteração e ao elenco de alterações do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais.  

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

No que respeita ao início de vigência, o artigo 3.º do projeto de lei estabelece que a sua 

entrada em vigor ocorrerá «no dia 1 de Janeiro de 2024», mostrando-se assim conforme 

com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 
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III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

Estabelece o n.º 1 do artigo 103.º da Constituição, 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». 

Acrescenta-se no n.º 2 da norma que «os impostos são criados por lei, que determina a 

incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes». 

Referem Ana Paula Dourado e Paulo Marques, em anotação a este preceito 

constitucional, que «o sistema fiscal abrange a tributação com base inclusivamente em 

fins extrafiscais e não apenas arrecadatórios, incluindo os benefícios fiscais, os 

quais constituem medidas de caráter excecional instituídas para tutela de interesses 
públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria tributação 
que impedem (artigo 2.º, n.º 1, do EBF).» Defendem ainda os autores que «a 

extrafiscalidade constitui algo que vai para além da mera obtenção de receitas 
mediante o imposto, estando intimamente relacionada com a ordenação da 
economia, da sociedade e do ambiente, em conformidade com os valores 

constitucionais dominantes, podendo consubstanciar-se, designadamente, em 

benefícios fiscais, taxas progressivas, etc. (…) A par da sua tradicional função 

arrecadatória, o imposto pode e deve intervir como importante elemento ordenador 

social e económico, protegendo, incentivando ou mesmo dissuadindo os contribuintes 

de certas condutas (por exemplo, os impostos sobre o consumo do álcool, tabaco, 

açúcar ou produtos derivados de açúcar, entre outros), daí o fenómeno da 

extrafiscalidade, a qual consiste na promoção efetiva de direitos fundamentais e de 

políticas públicas com impacto no comportamento dos contribuintes.»4 

O Estatuto dos Benefícios Fiscais5 (EBF), foi aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

215/89, de 1 de julho, o qual acolheu, de acordo com o Preâmbulo do diploma, 

«princípios que passam pela atribuição aos benefícios fiscais de um carácter 

obrigatoriamente excecional, só devendo ser concedidos em casos de reconhecido 

 
4  DOURADO, Ana Paula; MARQUES, Paulo - Constituição Portuguesa Anotada, Vol. II, 
Coord. Jorge Miranda e Rui Medeiros. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa. 2018. P. 200-
201. 
5 Texto consolidado retirado do portal oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira. As referências 
à legislação em matéria fiscal são feitas para este portal oficial. Consultas efetuadas a 
30/01/2023. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art103
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Cod_download/Documents/EBF.pdf
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interesse público; pela estabilidade, de modo a garantir aos contribuintes uma situação 

clara e segura; pela moderação, dado que as receitas são postas em causa com a 

concessão de benefício,(…).» Os desagravamentos introduzidos caracterizaram-se por 

«por uma máxima permanência e estabilidade» ao passo que «os benefícios com 

finalidades marcadamente conjunturais ou requerendo uma regulação relativamente 

frequente» passariam a ser incluídos nos orçamentos do estado.  

O conceito de benefícios fiscais vem prevista no artigo 2.º do EBF como sendo  «as 

medidas de carácter excecional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais 

relevantes que sejam superiores aos da própria tributação que impedem» (n.º 1), de que 

são exemplo «as isenções, as reduções de taxas, as deduções à matéria coletável e à 

coleta, as amortizações e reintegrações aceleradas» (n.º 2).  

O EBF prevê, na parte II, quais  são os benefícios fiscais de carater estrutural e na parte 

III quais são os benefícios temporários.   

Os benefícios fiscais podem resultar diretamente da lei, sendo, por conseguinte, 

automáticos, ou ser dependentes de reconhecimento, pressupondo a prática de um ou 

mais ato(s) posteriores que os reconheça(m) (n.º 1 do artigo 5.º). 

Conforme o n.º 1 do artigo 3.º, os benefícios fiscais previstos nas partes II e III do EBF, 

caducam ao fim de cinco anos, salvo quando disponham de forma contrária. 

Não caducam, nos termos do n.º 3 do referido artigo 3.º, os benefícios fiscais relativos 

a relações internacionais, previstos no capítulo V da parte II (artigos 37.º a 40.º-A) do 

EBF,  e nas seguintes normas: 

• Artigo 16.º (Fundos de pensões e equiparáveis) 

• Artigo 17.º (Regime público de capitalização) 

• Artigo 18.º (Contribuições das entidades patronais para regimes de segurança 

social) 

• Artigo 21.º (Fundos de poupança-reforma e planos de poupança-reforma) 

• Artigo 22.º (Organismos de Investimento Coletivo) 

• Artigo 22.º-A (Rendimentos pagos por organismos de investimento coletivo aos seus 

participantes) 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-2-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/bf16.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-67-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-67-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-5-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-3-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-37-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/bf16.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-17-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-18-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-18-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-21-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-22-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-22-ordm-a.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-22-ordm-a.aspx
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• Artigo 23.º (Fundos de capital de risco) 

• Artigo 24.º (Organismos de investimento coletivo em recursos florestais) 

• Artigo 44.º (Isenções relativas a bens imóveis) 

• Artigo 60.º (Reorganização de entidades em resultado de operações de 

restruturação ou de acordos de cooperação) 

• Artigo 62.º-B (Mecenato cultural) 

• Artigo 66.º-A (Cooperativas) 

 

Dispõe o n.º 1 do artigo 14.º que «a extinção dos benefícios fiscais tem por 

consequência a reposição automática da tributação-regra». 

O artigo 15.º-A relativo à divulgação da utilização de benefícios fiscais, foi aditado pelo 

artigo 120.º da  Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro6, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2011, resultando  a redação atual da  Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto7, que 

prorrogou a vigência de determinados benefícios fiscais, alterando o EBF.  Dispõe o n.º 

1 do artigo em questão que «o Governo elabora anualmente um relatório quantitativo de 

todos os benefícios fiscais concedidos, incluindo uma análise com a identificação e 

avaliação discriminada dos custos e dos resultados efetivamente obtidos face aos 

objetivos inerentes à sua criação.» devendo este relatório ser «remetido à Assembleia 

da República durante o primeiro semestre do ano subsequente àquele a que respeita» 

(n.º 2). Nos termos do n.º 3 «a Autoridade Tributária e Aduaneira divulga, até ao fim do 

mês de setembro de cada ano, os sujeitos passivos de IRC que utilizaram benefícios 

fiscais, individualizando o tipo e o montante do benefício utilizado». 

A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza, no seu portal, informação  relativa a 

benefícios ficais, nomeadamente  a lista de benefícios fiscais, a lista de contribuintes 

com benefícios ficais e informação sobre despesa fiscal, onde constam  os relatórios 

fiscais. Segundo se lê na Nota de Apresentação do Relatório de 2021, datado de julho 

de 2022, «Em 2021, o relatório da despesa fiscal apresentou três grandes novidades 

 
6 Texto retirado do portal oficial do Diário da República. Consultas efetuadas a 30/01/2023. 
Retificada pela Declaração de Retificação n.º 3/2011, de 10 de fevereiro, publicada no Diário da 
República n.º 33, Série I, de 16.02.2011. Vd. trabalhos preparatórios.  
7 Trabalhos preparatórios.  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-23-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-24-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-44-ordm.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-60-ordm.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-60-ordm.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-62-ordm-b.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-66-ordm-a.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-14-ordm-.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/bf15a.aspx
https://files.dre.pt/1s/2010/12/25301/0000200322.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/08/15300/0396103962.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/Area_Beneficios_Fiscais/Documents/Listagem_BF_Marco_2019.xlsx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/Area_Beneficios_Fiscais/Paginas/default.aspx#collapse1
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/Area_Beneficios_Fiscais/Paginas/default.aspx#collapse1
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/Area_Beneficios_Fiscais/Despesa_Fiscal/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/Area_Beneficios_Fiscais/Despesa_Fiscal/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/divulgacao/Area_Beneficios_Fiscais/Despesa_Fiscal/Paginas/default.aspx
https://files.dre.pt/1s/2011/02/03300/0082500825.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=16232
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21159
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face aos anos anteriores: por um lado, optou-se por distinguir claramente os benefícios 

fiscais dos desagravamentos estruturais; por outro lado, foram apresentados em 

capítulo autónomo os benefícios fiscais com despesa fiscal imaterial; por fim, e talvez 

mais relevante, o relatório passou a apresentar informação desagregada por benefício 

fiscal.» Segundo o mesmo Relatório 8 : «A despesa fiscal pode assumir uma das 

seguintes modalidades: (1) Isenção tributária, em que a sua verificação impede total 

ou parcialmente a produção dos efeitos do facto constitutivo da obrigação de imposto 

(podendo em alguns casos assumir a forma de restituição do valor do imposto 

suportado); (2) Dedução à matéria coletável, que representa uma minoração sobre o 

quantum tributário sujeito a tributação; (3) Dedução à coleta, que representa uma 

minoração do montante do próprio imposto, efetuada após o apuramento da coleta que 

corresponde ao cálculo do imposto resultante da aplicação das taxas de tributação; (4) 

Diferimento de tributação, o qual  corresponde a um adiamento do  pagamento do 

imposto para um momento posterior; e (5) Taxa preferencial, que consiste na redução 

das taxas de tributação face às taxas gerais do imposto, garantindo, por esta via, um 

menor nível de tributação.»   

Refira-se, por fim, que o Programa do XXIII Governo Constitucional prevê,  no 3.º 

Desafio Estratégico relativo às Desigualdades, «assegurar a avaliação regular e 

sistemática dos benefícios fiscais, através da criação da Unidade Técnica de Política 

Fiscal, promovendo um sistema fiscal mais simples e transparente, com um maior grau 

de exigência quanto à explicitação dos objetivos extrafiscais que presidam à sua criação 

e/ou manutenção, e assegurando a utilização alternativa dos mecanismos de política 

fiscal que se mostrem mais eficientes à concretização das finalidades propostas;9».  

 
IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

 Âmbito internacional  

Países analisados 

 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a Espanha. 

 
8 Cfr. página 12. 
9 Cfr. página 125. 

https://www.portugal.gov.pt/gc23/programa-do-governo-xviii/programa-do-governo-xviii-pdf.aspx?v=%C2%ABmlkvi%C2%BB=54f1146c-05ee-4f3a-be5c-b10f524d8cec
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ESPANHA 
 

As disposições legais relativas à disponibilização de informações de caráter económico 

financeiro das Administrações Públicas em Espanha, disponível através da Central de 

Información Económico-Financiera 10 , encontram-se previstas no seguinte quadro 

normativo: 

• Na Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril11, onde se relevam as disposições 

constantes do artículo 6 (princípio de transparência), assim como do artículo 7 

(princípio da eficiência e da afetação e utilização dos recursos públicos); 

• No Real Decreto 636/2014, de 25 de julio12 ;  

• Na Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre13  (nomeadamente no que concerne 

às obrigações de reporte de informação relativa a benefícios fiscais, constantes, 

respetivamente, das alíneas f) do n.º 3 do artículo 15, assim como das alíneas j) 

do n.º 1 e l) do n. º2, ambas do artículo 18). 

 

No âmbito da temática em apreço, releva-se adicionalmente o papel da Autoridad 

Indepediente de Responsabilidad Fiscal14, entidade criada através da Ley Orgánica 

6/2013, de 14 de noviembre15, com os estatutos decorrentes do Real Decreto 215/2014, 

de 28 de marzo16 e com os desenvolvimentos resultantes da Orden HAP/1287/2015, de 

23 de junio17. As faculdades de acesso às informações relativas a benefícios fiscais por 

parte deste organismo encontram-se definidas nos seus artigos 9, 10 e 11. 

 
10 Disponível no sítio da Internet hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
11 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Texto consolidado retirado do sítio da Internet do boe.es. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência 
em contrário. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
12 Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información económico-
financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco 
de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
13  Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
14 Disponível no sítio da Internet airef.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
15 Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. 
16 Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
17  Orden HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y 
procedimientos de remisión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá 
con carácter permanente a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/NormativareguladoraCDI.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/NormativareguladoraCDI.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730#a7
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/07/25/636/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2012/10/01/hap2105/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-12423&p=20141108&tn=1#a1-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-12423&p=20141108&tn=1#a1-11
https://www.airef.es/es/sobre-nosotros#nuestra-mision
https://www.airef.es/es/sobre-nosotros#nuestra-mision
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11935
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11935
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7300&p=20170316&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7300&p=20170316&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7300#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7300#a10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7300#a11
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O Ministerio de Hacienda y Funcions Pública18 disponibiliza no seu portal19, informações 

detalhadas sobre a incidência de benefícios fiscais, quer ao nível da Administração 

Central 20 , quer ao nível das diversas Comunidades Autónomas, respetivamente, 

Andalucía21, Aragón22, Canarias23, Cantabria24, Castilla la Mancha25, Castilla y León26, 

Cataluña27, Extremadura28, Galícia29, Illes Balears30, La Rioja31, Madrid32, Principado de  

Asturias33, Región de Murcia34, Valencia35, País Vasco (Gipuzkoa36, Bizkaia37 e Álava38) 

e Navarra39. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

 Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não foram identificadas 

iniciativas pendentes diretamente relacionada com a matéria em apreço. Não obstante o 

exposto, foi identificada a Proposta de Lei n.º 56/XV/1.ª (GOV) «Estabelece o regime 

aplicável às start-ups e scaleups, altera o regime de tributação dos planos de opções para 

trabalhadores de start-ups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de 

incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial», que incide 

 
18 Disponível no sítio da Internet hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
19 Disponível no sítio da Internet hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
20 Disponível no sítio da Internet hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
21 Disponível no sítio da Internet juntadeandalucia.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
22 Disponível no sítio da Internet aragon.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
23 Disponível no sítio da Internet gobiernodecanarias.org. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
24 Disponível no sítio da Internet transparencia.cantabria.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
25 Disponível no sítio da Internet castillalamancha.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
26 Disponível no sítio da Internet hacienda.jcyl.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
27 Disponível no sítio da Internet economia.gencat.cat. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
28 Disponível no sítio da Internet juntaex.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
29 Disponível no sítio da Internet orzamentos.xunta.gal. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
30 Disponível no sítio da Internet pressuposts.caib.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
31 Disponível no sítio da Internet larioja.org. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
32 Disponível no sítio da Internet madrid.org. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
33 Disponível no sítio da Internet transparencia.asturias.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
34 Disponível no sítio da Internet ig.carm.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
35 Disponível no sítio da Internet hisenda.gva.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
36 Disponível no sítio da Internet gipuzkoa.eus. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
37 Disponível no sítio da Internet bizkaia.eus. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
38 Disponível no sítio da Internet irekia.araba.eus. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 
39 Disponível no sítio da Internet navarra.es. Consultas efetuadas a 30.01.2023. 

https://www.hacienda.gob.es/es-Es/Paginas/Home.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionBeneficiosFiscales/Presupuestosdebeneficiosfiscales.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_22_A_A2.PDF
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_22_A_A2.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/areas/tributos-juego/tributos/paginas/medidas-fiscales-presupuestos.html
https://www.aragon.es/-/estadisticas-tributarias
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/dgplani/galeria/Presupuestos/2022/ley/TOMO-4-Informe-Economico-y-Financiero-y-Memorias-explicativas.pdf
https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/3554498
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/dghpfc/actuaciones/memoria-de-beneficios-fiscales-2022
https://hacienda.jcyl.es/web/es/enlaces-interes/beneficios-fiscales.html
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/publicacions/beneficis-fiscals/
http://www.juntaex.es/filescms/ddgg008/uploaded_files/presupuestos/2022/08_memoria_general.pdf
http://orzamentos.xunta.gal/orzamentos/2022/DE/MEMORIA_I.pdf#view=Fit&toolbar=0&navpanes=0
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_tom1.html
https://www.larioja.org/hacienda/es/presupuestos/presupuestos-generales-rioja-2022/ley-presupuestos-generales-rioja-2022/memoria-beneficios-fiscales-2022
http://www.madrid.org/presupuestos/attachments/category/62/2022-presupuesto-libro-04-memoria.pdf
https://transparencia.asturias.es/documents/291579/1386838/Tomo+III-Visi%C3%B3n+global.pdf/83b78f32-3e7b-b6f4-76ba-928059882518?t=1644578557738
https://transparencia.asturias.es/documents/291579/1386838/Tomo+III-Visi%C3%B3n+global.pdf/83b78f32-3e7b-b6f4-76ba-928059882518?t=1644578557738
https://ig.carm.es/web/guest/beneficios-fiscales1
https://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2022/T0/Informes_cas.html
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/3021659/Gastu+fiskalen+aurrekontua+2022/a96b77a2-c375-0fff-7965-2e57c197f8c8
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/presupuestos/otros/2022/1641898158229_2-IV-0-Ppto%20Gastos%20Fiscales%202022_ca.pdf?hash=8d85923111228a5541e7cc34acdbceee
https://irekia.araba.eus/es/-/presupuesto-gastos-fiscales
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/El+Organismo/Presupuestos+beneficios+fiscales/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152216
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igualmente sobre o Estatuto dos Benefícios Fiscais e que motivou o arrastamento da 

presente iniciativa para a reunião plenária de 1 de fevereiro. 

  

 Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Efetuada consulta à mesma base de dados, foi identificada a Proposta de Lei 121/XIII/3 

“Prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais” que deu origem à Lei n.º 43/2018 

de 9 de agosto “Prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais, alterando o 

Estatuto dos Benefícios Fiscais” que alterou o artigo 15.ª - A do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, i.e., o objeto da presente iniciativa. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

 Consultas facultativas  

 

Atendendo à matéria, poderá ser pertinente, em sede de especialidade, consultar o 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

FERNANDES, Débora Melo ; EMPIS, João da Cunha – O aumento da transparência 

como forma de prevenção da corrupção na contratação pública : as medidas legislativas 

recentemente adotadas na sequência da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 

= The increase of transparency as a way to prevent corruption in public procurement : 

measures recently approved in connection with the 2020-2024 Anticorruption National 

Strategy. In E-Pública [Em linha]. Lisboa. Vol. 9, nº 2 (out. 2022), p. 83-101. [Consult. 

26 janeiro de 2022]. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=142042&img=

30187&save=true>. ISSN 2183-184X. 

Resumo: «A Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 foi aprovada com o objetivo 

de prevenir a ocorrência do fenómeno de corrupção em diversos campos da atuação 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42383
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/43-2018-115946548
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/43-2018-115946548
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=142042&img=30187&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=142042&img=30187&save=true
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pública. Neste âmbito, este importante  instrumento elenca um conjunto de mecanismos 

que visam promover maior transparência na contratação pública. No presente texto, 

abordam-se as principais alterações promovidas em matéria de contratação pública com 

o objetivo de imprimir uma maior transparência neste domínio. As referidas medidas 

foram concretizadas através da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio (que alterou o Código 

dos Contratos Públicos) e, ainda, do Decreto-Lei n.º 109- E/2021, de 9 de dezembro 

(diploma que implementa a ENA, aprovando o regime jurídico de prevenção da 

corrupção).» 

 

GRUPO DE TRABALHO PARA O ESTUDO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS ; OLIVEIRA, 

Francisca Guedes de – Os benefícios fiscais em Portugal : conceitos, metodologia e 

prática. Cadernos de ciência e técnica fiscal. Lisboa. Nº 217 (2019), 259 p. Cota: RP-

591. 

Resumo: «De acordo com o Despacho n.º 4222/2018, de 26 de abril, do Gabinete do 

Ministro das Finanças, a constituição do Grupo de Trabalho para o Estudo dos 

Benefícios Fiscais (GT), tem por objetivo a “realização de um estudo aprofundado sobre 

o sistema de benefícios fiscais em vigor em Portugal, que permita a sistematização do 

elenco de Benefícios Fiscais (BF) em vigor e a sua avaliação individual tendo em conta 

os critérios que presidiram à sua criação”. Uma simples análise do Mapa XXI do 

Orçamento do Estado permite-nos perceber que, incluindo as taxas preferenciais de 

IVA, as receitas fiscais cessantes correspondem a cerca de 6% do PIB. O valor total 

inscrito no Mapa XXI alerta-nos para um bolo maior que o total do Ministério da Saúde 

e de quase o dobro do Ministério da Educação. Mesmo não considerando as taxas 

preferenciais de IVA (que só começaram a ser contabilizadas neste mapa a partir de 

2017 seguindo o Parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2014), 

estamos a falar de um valor de 2% do PIB. É por isso um instrumento de políticas 

públicas materialmente pesado e que, deve, por isso ser utilizado com todo o rigor. O 

GT acredita que esta é uma oportunidade única para refletir sobre o sistema e 

estabelecer regras, definir um conjunto de procedimentos e de boas práticas que 

permitam orientar e disciplinar a utilização deste instrumento de política pública. Assim, 

o GT leva a cabo uma avaliação global e sistemática dos Benefícios Fiscais. O propósito 

do GT não é proceder a uma avaliação aprofundada de todos os BF, pois isso seria 
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impraticável no tempo disponível. Pretende-se, antes, proceder ao seu levantamento e 

caracterização, propondo um conjunto de procedimentos para que a decisão sobre a 

criação e a continuidade (ou não) dos BF seja mais transparente e fundamentada. 

Assim, este estudo apresenta: 

1) Um referencial de análise e de enquadramento orçamental que permita uma 

adequada avaliação regular dos BF e que conduza à transparência na utilização deste 

instrumento de políticas públicas; 

2) Um levantamento e caracterização dos BF existentes no ordenamento jurídico 

português; 

3) Uma aplicação do referencial de análise desenvolvido a BF selecionados em 

consonância com critérios de materialidade; 

4) Uma avaliação do Sistema de Incentivos Fiscais à Inovação e Desenvolvimento 

Empresarial (SIFIDE).» 

 

OLIVÁN AVILÉs, María ; SAKELLARIOU, Christos – Le registre de transparence 

obligatoire : un nouveau chapitre dans la représentation d’intérêts au sein de l’Union 

européenne. Revue du droit de l'Union Européenne. Paris. ISSN 1155-4274. Nº 1 

(2022), p. 117-138. Cota: RE-200. 

Resumo: A 20 de maio de 2021, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Europeia assinaram um novo acordo interinstitucional sobre um 

registo de transparência obrigatório, a fim de estabelecer um quadro comum e princípios 

operacionais para a sua abordagem coordenada com uma representação de interesses 

que seja transparente e ético. O acordo, que entrou em vigor em 1 de julho de 2021, 

apresenta uma nova estrutura, grandes novidades e controle político sobre o registo 

interinstitucional dos representantes de interesses. Abre-se, assim, um novo capítulo na 

política da transparência das instituições europeias, nomeadamente no que diz respeito 

ao seu declarado objectivo de instaurar uma cultura comum de transparência numa área 

particularmente sensível, nomeadamente a representação de interesses no processo 

decisório da União Europeia. Este artigo tem como objetivo apresentar os fundamentos 

desse marco legal recém-adotado. 
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