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‘VALES EDUCAÇÃO’ E ‘VALES INFÂNCIA’ 
Deixa de existir a exclusão de tributação, até ao limite de € 1.100 por dependente, 
no que se refere aos ‘vales educação’ atribuídos pela entidade patronal aos seus 
colaboradores com dependentes com idades entre os 7 e os 25 anos. Deste 
modo, em 2018, este tipo de rendimentos será tributado pela sua totalidade.
No que aos ‘vales infância’ diz respeito, atribuídos pela entidade patronal aos 
seus colaboradores com dependentes com idade inferior a 7 anos, a exclusão de 
tributação existente mantém-se.

MAIS-VALIAS
– AFETAÇÃO DE BENS DO PATRIMÓNIO PESSOAL À ATIVIDADE 
EMPRESARIAL E PROFISSIONAL
Na restituição ao património particular, de um imóvel habitacional, depois do 
mesmo ter sido afeto à atividade empresarial e profissional do seu proprietário, 
mantém-se o diferimento do apuramento da mais-valia, se este for afeto à 
obtenção de rendimentos prediais, ou seja, gerar rendimentos através do seu 
arrendamento.

 RENDIMENTOS OBTIDOS EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS
– MAIS-VALIAS
São considerados obtidos em Portugal os rendimentos provenientes de 
mais-valias resultantes da transmissão onerosa de partes de capital ou direitos 
similares em sociedades ou outras entidades quando, em qualquer momento

durante os 365 dias anteriores, o valor dessas partes de capital ou direitos 
resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50% de bens imóveis ou direitos 
reais sobre bens imóveis situados em território português.
Este disposto não se aplica a bens imóveis afetos a uma atividade de natureza 
agrícola, industrial ou comercial que não resulte da compra e venda de bens 
imóveis.

RENDIMENTOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS 
– REGIME SIMPLIFICADO
No regime simplificado de IRS, passível de ser aplicado aos rendimentos 
empresariais e profissionais, normalmente designados por rendimentos de 
categoria B, a determinação do rendimento tributável sofreu as seguintes 
alterações:
• O coeficiente 1 passa a ser também aplicado aos rendimentos decorrentes da 
prestação de serviços efetuada a sociedades em que, num período superior a 6 
meses durante o período de tributação, estejamos perante as seguintes 
situações:
- o sujeito passivo detém, direta ou indiretamente, 5% ou mais do capital ou 
direito de voto na sociedade que paga os rendimentos; ou
- detenham, em conjunto, direta ou indiretamente 25% ou mais de capital ou 
direitos de voto na sociedade que paga os rendimentos.
• A dedução ao rendimento que decorre da aplicação dos coeficientes 0,35 e 
0,75, previstos para a maioria dos “prestadores de serviços”, fica parcialmente 
condicionada à verificação das despesas e encargos efetivamente suportados.
É, assim, acrescido ao rendimento tributável, obtido pela aplicação dos 
coeficientes, 15% do rendimento bruto das prestações de serviços.

IRS
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RENDIMENTO COLETÁVEL
(Euros)
 

TAXAS

Média
14,500%
17,367%
22,621%
24,967%
28,838%
37,613%

Até 7.091€
De mais de 7.091 até 10.700 
De mais de 10.700 até 20.261
De mais de 20.261 até 36.856

De mais de 25.000 até 36,856 
De mais de 36.656€ até 80.640

Normal
14,50%
23,00%
28,50%
35,00%
37,00%
45,00%

Superior a 80.640€ 48,00%

Destes 15%, não podendo o valor de dedução ultrapassar o acréscimo, serão 
deduzidas as seguintes importâncias:
- € 4.104,00 ou, quando superiores, os montantes comprovadamente suportados 
com contribuições obrigatórias para regimes de proteção social;
- Despesas com pessoal e encargos a título de remunerações, ordenados ou 
salários (comunicados à Autoridade Tributária);
- Rendas de imóveis afetas à atividade desenvolvida (têm de constar de faturas 
comunicadas à Autoridade Tributária);
- 1,5% do valor patrimonial tributário dos imóveis afetos à atividade desenvolvida 
ou, 4% se a atividade praticada for hoteleira ou de alojamento local;
- Outras despesas com aquisição de bens e prestações de serviços relacionadas 
com a atividade, quando comunicadas à Autoridade Tributária; e,
- Importações ou aquisições intracomunitárias de bens e serviços relacionados 
com a atividade.
• As despesas referidas nos três últimos pontos são consideradas apenas em 
25% se forem parcialmente afetas à atividade empresarial e profissional.

MÍNIMO DE EXISTÊNCIA
O valor do mínimo de existência passa a ser indexado ao IAS – Indexante dos 
apoios sociais, aumentando de € 8.500 para € 9.006,90 (i.e., 1,5 x 14 x IAS2018 = 
€ 428,90).
Alarga-se a sua aplicação aos rendimentos decorrentes do exercício de uma 
atividade profissional independente, constante da tabela de atividades previstas 
no artigo 151.º do Código do IRS, com exceção da atividade 1519 - "Outras 
atividades exclusivamente de prestação de serviços – Outros Prestadores de 
Serviços”.
O valor do rendimento líquido do imposto não pode ser, por titular, inferior ao 
valor anual da retribuição mínima mensal, vulgo ordenado mínimo nacional.

TAXA ESPECIAIS – RENDIMENTO PREDIAIS (NÃO RESIDENTES)
Os não residentes em território português passam a poder optar pela tributação 
de acordo com as regras aplicáveis aos residentes, relativamente aos 
rendimentos prediais, quando exista intercâmbio de informações em matéria 
fiscal entre Portugal e o seu país de residência, desde que pertencente à União 
Europeia ou ao Espaço Económico Europeu.

DESPESAS DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Passa a ser possível deduzir à coleta encargos com arrendamento de imóveis, ou 
parte de imóvel, a membros do agregado familiar que não tenham idade 
superior a 25 anos e que frequentem um estabelecimento de ensino.
O imóvel deverá situar-se a uma distância superior a 50 km da residência 
permanente do agregado familiar.
As despesas suportadas devem estar devidamente documentadas, através de

ESCALÕES DE 
TRIBUTAÇÃO DE IRS 

São atualizados os 
escalões de tributação em 

sede de IRS, que passam a 
ter a seguinte definição:
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IRC

fatura ou outro documento equivalente, e devem ser comunicadas à Autoridade 
Tributária.
Está previsto um limite máximo de dedução de € 300 anuais, sendo o limite 
global de despesas com a educação aumentado em € 200, de € 800 para € 1.000, 
quando a diferença seja relativa a rendas.
Esta dedução não é cumulável, em relação ao mesmo imóvel, com a dedução à 
coleta relativa a encargos com imóveis.

RENDIMENTOS OBTIDOS EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS – 
MAIS-VALIAS
São consideradas mais-valias obtidas em Portugal, e por isso sujeitas a IRC, as 
resultantes da transmissão onerosa de partes de capital ou direitos similares em 
sociedades ou outras entidades quando, em qualquer momento durante os 365 
dias anteriores, o valor dessas partes de capital ou direitos resulte, direta ou 
indiretamente, em mais de 50%, de bens imóveis ou direitos reais sobre bens 
imóveis situados em território português.
Este disposto não se aplica a bens imóveis afetos a uma atividade de natureza 
agrícola, industrial ou comercial que não resulte da compra e venda de bens 
imóveis.

CONTABILIDADE NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL

A partir de 2018, a contabilidade deverá estar organizada com recursos a meios 
informáticos para a determinação do lucro tributável. Posto isto, a análise, 
programação e execução dos tratamentos informáticos devem ser conservados 
durante 10 anos.

CRÉDITOS INCOBRÁVEIS
Podem ser reconhecidos os créditos incobráveis considerados gastos ou perdas 
do período de tributação, ainda que o respetivo reconhecimento contabilístico já 
tenha ocorrido em períodos de tributação anteriores, quando:
• Se verifique o encerramento do processo de insolvência por insuficiência de 
bens ou após a realização do rateio final, do qual resulte o não pagamento 
definitivo do crédito;
• Seja proferida sentença de homologação do plano de insolvência (processo de 
insolvência) ou do plano de recuperação (processo especial de revitalização), em 
que não preveja o pagamento definitivo do crédito.

ESTABELECIMENTOS ESTÁVEIS DE ENTIDADES RESIDENTES 
SITUADOS FORA DO TERRITÓRIO PORTUGUÊS
Para efeitos da determinação do lucro tributável, os sujeitos passivos deverão 
adotar critérios de imputação proporcional adequados e devidamente 
justificados para a repartição dos gastos, perdas ou variações patrimoniais 
negativas de cada estabelecimento estável situado fora de Portugal
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TAXASLUCRO TRIBUTÁVEL (euros)

De mais de 1.500.000 até 7.500.000
De mais de 7.500.000 até 35.000.000
Superior a 35.000.000

3%
5%
9%

DEDUÇÃO DE GASTOS DE FINANCIAMENTO – RETGS
Quando a sociedade dominante de um grupo de sociedades, para efeitos de 
aplicação do RETGS – regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 
opte pela determinação dos limites à dedutibilidade de gastos de financiamento 
líquidos, o período dos três anos mantém-se sendo automaticamente 
prorrogado por períodos de um ano, exceto em caso de renúncia.
Esta opção ou renúncia deve ser comunicada à Autoridade Tributária, através da 
declaração de alterações de atividade, até ao fim do 3.º mês do período de 
tributação da sua aplicação

DEDUÇÃO DE GASTOS DE FINANCIAMENTO – RETGS
Quando a sociedade dominante de um grupo de sociedades, para efeitos de 
aplicação do RETGS – regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 
opte pela determinação dos limites à dedutibilidade de gastos de financiamento 
líquidos, o período dos três anos mantém-se sendo automaticamente 
prorrogado por períodos de um ano, exceto em caso de renúncia.
Esta opção ou renúncia deve ser comunicada à Autoridade Tributária, através da 
declaração de alterações de atividade, até ao fim do 3.º mês do período de 
tributação da sua aplicação

DERRAMA ESTADUAL
Sobre a parte do lucro tributável superior a € 1.500.000, incidem as seguintes 
taxas adicionais:

 

A alteração da taxa para o lucro tributável superior a € 35.000.000 implica, 
também, uma alteração na divisão do mesmo em três partes, para a aplicação 
da derrama, a saber:
• rimeira parte de € 6.000.000, aos quais se aplica a taxa de 3%;
• Segunda parte de € 27.500.000, aos quais se aplica a taxa de 5%; e,
• Na parte que exceda os € 35.000.000 aplica-se a taxa de 9%.

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA
Não são permitidas quaisquer deduções ao montante global apurado de 
tributação autónoma, ainda que resultem de legislação especial.
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TAXASLUCRO TRIBUTÁVEL (euros)

De mais de 1.500.000 até 7.500.000
De mais de 7.500.000 até 35.000.000
Superior a 35.000.000

2,5%
4,5%
8,5%

PROCEDIMENTO E FORMA DE LIQUIDAÇÃO DO IRC
Quando não seja apresentada a declaração Modelo 22 de IRC, a liquidação é 
efetuada com base no maior dos seguintes montantes:
• A matéria coletável determinada, com base nos elementos de que a autoridade 
tributária disponha, de acordo com o regime simplificado, com a aplicação do 
coeficiente de 0,75;
• A totalidade da matéria coletável do período de tributação mais próximo que se 
encontre determinada;
• O valor anual da retribuição mínima mensal.

PAGAMENTO ADICIONAL POR CONTA
Os pagamentos adicionais por conta incidem sobre a parte do lucro tributável 
superior a € 1.500.000, pela aplicação das seguintes taxas:

OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS
A obrigação de entrega da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22) não 
inclui os seguintes sujeitos:
• O Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, as suas associações de 
direito público e as federações e instituições de segurança social, bem como os f

undos de capitalização e os rendimentos de capitais administrados por essas 
instituições. Este disposto não se aplica se qualquer destes organismos 
estiverem sujeitos a tributações autónomas ou se obtiverem rendimentos de 
capitais que não tenham sido objeto de retenção na fonte com caráter definitivo;
• As entidades que apenas aufiram rendimentos não sujeitos a IRC, exceto se 
estiverem sujeitas a tributações autónomas.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
As entidades sem sede ou direção efetiva em Portugal, que obtenham 
rendimentos não imputáveis a estabelecimento estável em território português, 
devem, também, entregar a declaração Modelo 22 de IRC, até ao último dia do 
mês de maio do ano seguinte à obtenção de mais-valias resultantes da 
transmissão onerosa de partes de capital ou direitos similares em sociedades ou 
outras entidades quando, em qualquer momento durante os 365 dias anteriores, 
o valor dessas partes de capital ou direitos resulte, direta ou indiretamente, em 
mais de 50%, de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em 
território português. 
Quando, no período de tributação, ocorra a dissolução de uma sociedade devem 
ser enviadas:
• Até ao último dia do 5º mês seguinte ao da dissolução, a declaração relativa ao 
período decorrido desde o início do período de tributação em que se verificou a 
dissolução até à data desta;
• Até ao último dia do 5º mês seguinte à data do termo do período de t
ributação, a declaração relativa ao período decorrido entre o dia seguinte ao da 
dissolução e o termo do período de tributação em que esta se verificou.
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IVA

DETERMINAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL DO GRUPO
Deve ser introduzido, no lucro tributável do grupo de sociedades, relativo ao 
primeiro período de tributação de 2018, o montante correspondente a um quarto 
dos resultados internos que tenham sido eliminados ao abrigo do anterior 
regime de tributação pelo lucro consolidado e que se encontrem ainda 
pendentes no termo do período de tributação de 2017 e que tenham, à data, 
transitado para o atual RETGS.
Durante o mês de julho de 2018, deve ser efetuado um pagamento por conta 
autónomo, correspondente à aplicação da taxa do IRC de 21%, sobre o valor a ser 
incluído no lucro tributável nos termos desta norma.
Este pagamento será dedutível ao imposto a pagar na liquidação de IRC relativa 
ao primeiro período de tributação a partir de 1 de janeiro de 2018.
Quando ocorra a cessação ou renúncia à aplicação do RETGS, o montante total 
dos resultados internos, ainda pendentes, deverá ser incluído, na sua totalidade, 
no último período de tributação segundo o regime.

RECUPERAÇÃO DO IVA RELATIVO A CRÉDITOS INCOBRÁVEIS
Pode deduzir-se o IVA relativo a créditos considerados incobráveis quando:
• Se verifique o encerramento do processo de insolvência por insuficiência de 
bens ou após a realização do rateio final, do qual resulte o não pagamento 
definitivo do crédito;
• Seja proferida sentença de homologação do plano de insolvência (processo de 
insolvência) ou do plano de recuperação (processo especial de revitalização), em 
que não preveja o pagamento definitivo do crédito.

CADUCIDADE (ART.º 94º)
Só pode ser liquidado imposto nos termos dos artigos 45º e 46º da Lei Geral 
Tributária, nomeadamente, num prazo de 4 anos, com exceção dos casos de 
liquidação adicional emitida quanto a retificações a favor do Estado, referentes a 
deduções efetuadas em períodos anteriores, onde o prazo de caducidade se 
inicia a partir da notificação do adquirente móveis ou direitos reais sobre bens 
imóveis situados em território português. 
Quando, no período de tributação, ocorra a dissolução de uma sociedade devem 
ser enviadas:
• Até ao último dia do 5º mês seguinte ao da dissolução, a declaração relativa ao 
período decorrido desde o início do período de tributação em que se verificou a 
dissolução até à data desta;
• Até ao último dia do 5º mês seguinte à data do termo do período de tributação, 
a declaração relativa ao período decorrido entre o dia seguinte ao da dissolução 
e o termo do período de tributação em que esta se verificou.

ALTERAÇÕES ÀS LISTAS I (TAXA REDUZIDA) E II (TAXA 
INTERMÉDIA)
É alterada a Lista I, anexa ao código do IVA, ficando sujeitas à taxa reduzida de IVA 
as empreitadas de imóveis que sejam contratadas diretamente para o Fundo 
Nacional de Reabilitação do Edificado pela sua sociedade gestora, ou pelo 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU, I.P.), bem como as que 
sejam realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à 
reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente 
pelo IHRU, I.P.
No que respeita à Lista II, anexa ao código do IVA, é determinado que os 
instrumentos musicais ficam sujeitas à taxa intermédia de IVA. 
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ENCARGO DO IMPOSTO – 
SEGUROS
O encargo do imposto recai sobre o 
tomador, nos seguros; nos seguros de 
grupo contributivo recai sobre o 
segurado, na proporção do prémio que 
suporte; e, na atividade de mediação, 
recai sobre o mediador.

LIQUIDAÇÃO – ORGANISMO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO
Os organismos de investimento 
coletivo, como fundos de investimento 
imobiliário; mobiliários; sociedades de 
investimento imobiliário e mobiliário, 
liquidam o imposto até ao dia 20 do 
mês seguinte àquele em que a 
obrigação tributária se tenha 
constituído.

GARANTIAS – TRANSMISSÕES 
GRATUITAS
Nas transmissões gratuitas, os prazos 
para reclamação e impugnação 
contam-se a partir do termo do prazo 
para pagamento voluntário da 
primeira ou da única prestação do 
imposto.

COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO 
A compensação do imposto, no caso 
de anulação de operações ou reduzido 
o seu valor tributável em 
consequência de erro ou invalidade, 
pode ser efetuada pela maioria dos 
sujeitos passivos do mesmo até à 
concorrência das liquidações e 
entregas seguintes. 
O prazo desta compensação foi 
alargado para dois anos.

DECLARAÇÃO MENSAL DE 
IMPOSTO DO SELO
Passa a ser obrigatório a 
apresentação de uma declaração 
discriminativa, por verba aplicável da 

Tabela Geral do IS, com a seguinte 
descriminação:
• Valor tributável das operações e 
factos sujeitos a imposto do selo;
• Valor do imposto liquidado, 
identificando os titulares do encargo;
• Normas legais ao abrigo das quais 
foram reconhecidas isenções, 
identificando os respetivos 
beneficiários;
• Valor do imposto compensado, 
identificando o período de imposto 
compensado e os beneficiários da 
compensação.
A declaração deverá ser apresentada, 
por via eletrónica, até ao dia 20 do mês 
seguinte àquele em que a obrigação 
tributária se tenha constituído. 
As entidades públicas ficam também 
obrigadas a apresentação da referida 
declaração à autoridade tributária.

ALTERAÇÃO À TAXA GERAL DO 
IMPOSTO DO SELO

Para as seguintes verbas, a taxa 
fixa-se em:

• “17.2.1 - Crédito de prazo inferior a 
um ano – por cada mês ou fração – 
0,08%;
• 17.2.2 - Crédito de prazo igual ou 
superior a um ano – 1%;
• 17.2.4 - Crédito utilizado sob a forma 
de conta-corrente, descoberto 
bancário ou qualquer outra forma em 
que o prazo de utilização não seja 
determinado ou determinável, sobre a 
média mensal obtida através da soma 
dos saldos em dívida apurados 
diariamente, durante o mês, divididos 
por 30 – 0,08%.”

IMPOSTO 
DO SELO

07



Orçamento
  de Estado

CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO - LIQUIDAÇÃO
Os sujeitos passivos são notificados da liquidação do imposto até ao dia 15 do 
mês da globalização, por via eletrónica, de forma automática no portal da 
autoridade tributária.
Se não for possível efetuar a notificação por esta via, a mesma será feita até ao 
dia 20 do mês da globalização, por via postal simples, para o seu domicilio fiscal.

CÓDIGO DOS IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO - PAGAMENTO
O imposto, para as introduções no consumo globalizadas, deve ser pago até ao 
último dia útil do mês em que foi notificada a sua liquidação, e, nas restantes 
situações, até ao 15.º dia após a notificação de liquidação.

INFORMAÇÃO MATRICIAL
É obrigatória a disponibilização, no Portal das Finanças, da informação relativa 
aos prédios averbados na matriz predial em nome dos sujeitos passivos por 
parte da autoridade tributária.

Deve ser comunicado, até 15 de fevereiro, a identificação dos prédios que são 
comuns nos casos em que a matriz não reflita a titularidade dos prédios que 
integram a comunhão de bens dos sujeitos passivos casados.
A AT procede à atualização matricial (com base na informação comunicada 
pelos sujeitos passivos casados), com efeitos a 1 de janeiro desse ano.

ADICIONAL AO IMI
Ficam excluídos do valor tributável sujeito ao adicional ao IMI:
• O valor dos prédios que no ano anterior tenham estado isentos ou não sujeitos 
a tributação em IMI;
• O valor dos prédios que se destinem exclusivamente à construção de 
habitação social ou a custos controlados cujos titulares sejam cooperativas de 
habitação e construção ou associações de moradores;
• O valor dos prédios ou partes de prédios urbanos cujos titulares sejam 
condomínios quando o valor patrimonial tributário de cada prédio ou parte de 
prédio não exceda 20 vezes o valor anual do IAS;
• O valor dos prédios ou partes de prédios urbanos cujos titulares sejam 
cooperativas de habitação e construção e associações de moradores.
A opção pela tributação conjunta em sede de adicional ao IMI (sujeitos passivos 
casados ou unidos de facto) é válida até à sua renúncia – é aplicável às opções 
efetuadas em 2017.
As pessoas coletivas proprietárias de prédios 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, ficam obrigados a identificar esses prédios na 
respetiva declaração Modelo 22 do IRC.

IMPOSTOS ESPECIAIS 
SOBRE O CONSUMO 

IMI

08



Orçamento
  de Estado

ISENÇÃO DE IMI
Ficam isentos os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, que 
sejam reconhecidos pelo município como estabelecimentos de interesse 
histórico e cultural ou social local e que integrem o respetivo inventário nacional 
deste mesmo tipo de estabelecimentos.

REABILITAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS
Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 anos ou 
inseridos em áreas de reabilitação urbana, que cumpram os seguintes 
requisitos:
• sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos 
termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana; e,
• cujo estado de conservação esteja dois níveis acima do anteriormente 
atribuído, tendo, no mínimo, um nível bom, e sejam cumpridos os requisitos de 
eficiência energética e de qualidade térmica, 
Podem beneficiar de:
• isenção de IMI por 3 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos, no caso de 
prédios afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 
própria e permanente;
• isenção de IMT na aquisição de prédios, desde que as obras de reabilitação se 
iniciem no prazo máximo de 3 anos;
• isenção de IMT, na primeira transmissão após a reabilitação, de imóvel afeto a 
arrendamento para habitação permanente ou, tratando-se de um imóvel 
inserido em área de reabilitação urbana, que se destinem a habitação própria e

 permanente; e,
• redução para metade das taxas devidas pela avaliação do estado de 
conservação.
Estes benefícios não prejudicam a liquidação e cobrança dos respetivos 
impostos, sendo que a sua isenção deverá ser solicitada pelo sujeito passivo 
através de requerimento.

PROCURAÇÃO IRREVOGÁVEL – ALIENAÇÃO DE UNIDADES DE 
PARTICIPAÇÃO
É alargada a base de incidência de IMT, considerando como facto tributário a 
outorga de procurações irrevogáveis que confiram poderes, não só para a 
aquisição de participações sociais de sociedades que possuam bens imóveis, 
em que algum dos sócios fique a deter mais de 75% do capital social ou o 
número de sócios se reduza a dois casados ou unidos de facto, como também 
de alienação de unidades de participação em fundos de investimento imobiliário 
fechados de subscrição particular, representativas de 75% ou mais do universo 
das unidades de participação do património do fundo.

IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE AS TRANSMISSÕES 
ONEROSAS DE IMÓVEIS
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ESTATUTO DOS 
BENEFÍCIOS FISCAIS
REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DO CAPITAL SOCIAL
O financiamento das empresas através do capital próprio, na forma de 
realização de capital no ato da sua constituição ou numa operação de aumento 
de capital, mantém o benefício de dedução na determinação do lucro tributável. 
Passa, assim, a ser possível não só através de entregas em dinheiro, mas 
também pela conversão de créditos ou pelo recurso aos lucros do próprio 
exercício.
O montante de entradas realizadas continua limitado a € 2.000.000 e a taxa a 
aplicar, limitada a cada exercício, mantém-se nos 7%.

ISENÇÃO DE IMI
Ficam isentos os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, que 
sejam reconhecidos pelo município como estabelecimentos de interesse 
histórico e cultural ou social local e que integrem o respetivo inventário nacional 
deste mesmo tipo de estabelecimentos

REABILITAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS
Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 anos ou 
inseridos em áreas de reabilitação urbana, que cumpram os seguintes 
requisitos:

• sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos 
termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana; e,
• cujo estado de conservação esteja dois níveis acima do anteriormente 
atribuído, tendo, no mínimo, um nível bom, e sejam cumpridos os requisitos de 
eficiência energética e de qualidade térmica, 
Podem beneficiar de:
• isenção de IMI por 3 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos, no caso de 
prédios afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 
própria e permanente;
• isenção de IMT na aquisição de prédios, desde que as obras de reabilitação se 
iniciem no prazo máximo de 3 anos;
• isenção de IMT, na primeira transmissão após a reabilitação, de imóvel afeto a 
arrendamento para habitação permanente ou, tratando-se de um imóvel 
inserido em área de reabilitação urbana, que se destinem a habitação própria e 
permanente; e,
• redução para metade das taxas devidas pela avaliação do estado de 
conservação.

Estes benefícios não prejudicam a liquidação e cobrança dos respetivos 
impostos, sendo que a sua isenção deverá ser solicitada pelo sujeito passivo 
através de requerimento.
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INCENTIVO FISCAL À PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA E 
AUDIOVISUAL
O montante mínimo de elegibilidade de despesas de produção é reduzido para € 
500.000 € e € 250.000, no caso de documentários.
A dedução de despesas passa a abranger não só a produção, mas também a 
pós-produção cinematográfica e audiovisual, passando o valor de 20% para 
25%.
Esta percentagem de dedução à coleta pode, em determinados casos, ser 
majorada até um máximo de 30%.
Os gastos suportados com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias, 
motos e motociclos, utilizados na produção cinematográfica e audiovisual ficam 
excluídos de tributação autónoma.

REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS EM RESULTADO DE OPERAÇÕES 
DE RESTRUTURAÇÃO OU DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO
A isenção de IMT prevista para as transmissões onerosas de imóveis efetuadas 
no contexto de operações de reestruturação ou acordos de cooperação abrange 
também, a partir de 2018, os imóveis habitacionais necessários às operações de 
reestruturação ou aos acordos de cooperação, quando estes estejam afetos à 
atividade exercida a título principal.

INCENTIVO À REVITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS  
Trata-se de um benefício fiscal destinado a sujeitos passivos de IRS, em que 
estes podem deduzir no próprio ano e nos cinco anos seguintes, até 20% das 
entradas ao montante bruto dos lucros colocados à disposição pela sociedade, 
na qual detenham uma participação, ou, no caso de alienação da mesma, ao 

saldo apurado entre as mais-valias e menos-valias realizadas, desde que:
• realizem entradas de capital, em dinheiro, a favor de sociedade na qual 
detenham uma participação social; e
• a sociedade se encontre em situação de perda de metade do capital, que 
acontece quando o capital próprio da sociedade é igual ou inferior a metade do 
seu capital social.

CÓDIGO FISCAL AO 
INVESTIMENTO
DEDUÇÃO POR LUCROS RETIDOS E REINVESTIDOS
Os sujeitos passivos de IRC podem deduzir à coleta, nos períodos que se iniciem 
em ou após 1 de janeiro de 2014, até 10% dos lucros retidos que sejam 
reinvestidos em aplicações relevantes, no prazo de 3 anos contados a partir do 
final do período de tributação a que correspondam esses lucros, desde que:
• sejam pequenas e médias empresas; e,
• exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola

O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de 
tributação, é de € 7.500.000, por sujeito passivo. 

No caso das micro e pequenas empresas, a dedução pode chegar até 50% da
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coleta do IRC.
Existe uma penalização quando não ocorra a concretização da totalidade do 
Investimento até ao termo do prazo de três anos e, de igual modo, a não 
constituição da reserva especial, implicando a devolução (no todo ou em parte) 
do valor do imposto que deixou de ser liquidado, acrescido do montante de 
imposto a pagar relativo ao terceiro período de tributação seguinte, e ainda dos 
correspondentes juros compensatórios, majorados em 15 pontos percentuais.

Se a distribuição aos sócios for efetuada antes do fim do quinto exercício 
posterior ao da constituição da reserva, será solicitada a devolução do montante 
de imposto que deixou de ser liquidado, correspondente à parte da reserva 
distribuída, sendo adicionado ao mesmo o montante de imposto a pagar relativo 
ao terceiro período de tributação seguinte, acrescido dos correspondentes juros 
compensatórios majorados em 15 pontos percentuais.

SIFIDE
O prazo para submissão de candidaturas ao SIFIDE passa para maio do ano 
seguinte ao do exercício das aplicações relevantes. 

A dedução à coleta do IRC deve ser justificada por declaração comprovativa, ou 
prova da apresentação do pedido de emissão dessa declaração, de que as 
atividades exercidas ou a exercer correspondem a I&D, a qual passa a ser 
emitida pela Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI).

SIGILO BANCÁRIO
Passa a constituir fundamento de derrogação do sigilo bancário em sede de 
procedimento administrativo de inspeção, relativa à prevenção e repressão do 
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, quando operações, 
consideradas como suspeitas, no âmbito da legislação, são comunicadas à 
autoridade tributária.

PAGAMENTO DE CRÉDITOS POR TERCEIROS
Está prevista a possibilidade de proceder ao pagamento a terceiros através de 
um crédito resultante de liquidação de imposto, desde que autorizado pelo 
sujeito passivo e pela autoridade tributária.

REPRESENTAÇÃO FISCAL
Passa a ser possível a renúncia à representação fiscal através de comunicação 
escrita ao representado, para a sua última morada conhecida, e à autoridade 
tributável, quando decorrido pelo menos um ano desde a nomeação ou tenha 
sido nomeado novo representante fiscal.

LEI GERAL 
TRIBUTÁRIA
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GARANTIAS
É dispensada a apresentação de garantia para dívidas em execução fiscal 
sempre que estas apresentem um valor inferior a € 5.000, para pessoas 
singulares, ou a € 10.000, no caso de pessoas coletivas.

CONTABILIDADE - COIMAS
A inexistência de contabilidade organizada, em harmonia com as regras de 
normalização contabilística é punida com uma coima entre € 500 a € 10.000, se 
a infração não for considerada crime ou contraordenação grave.
O atraso na execução da contabilidade, na escrituração de livros ou na 
elaboração de outros elementos de escrita, ou de registos, passa a ser punido 
com coima entre € 250 a € 5.000, se a infração não for considerada crime ou 
contraordenação grave.
É, ainda, introduzida uma coima, variável entre os € 250 e € 5.000, quando se 
verifique a produção, pelo sujeito passivo, do ficheiro normalizado de 
exportação de dados sem observância do modelo de estrutura de dados 
legalmente previsto.

CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO 
E DO PROCESSO 
TRIBUTÁRIO

REGIME GERAL 
DAS INFRAÇÕES
TRIBUTÁRIAS

A informação disponibilizada nesta comunicação é de carácter informativo geral, não dispensando a consulta dos serviços profissionais e da legislação em vigor. 
A BTOC Consulting não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base nesta informação.

Para esclarecimentos e informações adicionais contacte: +351 218 045 580 | geral@btoc.com.pt ANGOLA | BRASIL | CABO VERDE | CHINA | ESPANHA | GUINÉ-BISSAU | MOÇAMBIQUE | POLÓNIA | PORTUGAL

Av. Fontes Pereira de Melo, 17 - 4º
1050 -116,LISBOA | PORTUGAL

+351 218 045 580
geral@btoc.com.pt

WWW.BTOC.COM.PT
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