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Nota introdutória 

 

O Orçamento do Estado de 2020 (OE 2020) entrou em vigor no 

passado dia 1 de abril de 2020 – curiosamente, no dia das 

mentiras.  

Efetivamente não deixa deste documento ser um pouco irreal, já 

que foi construído sobre um cenário macroeconómico bastante 

diferente do que, hoje, sabemos ser o mais provável para 2020 e 

encontrando-se, por isso mesmo, desatualizado face às atuais 

necessidades e capacidades do país, tendo em conta os 

desenvolvimentos galopantes das últimas semanas por causa da 

crise da pandemia COVID-19.  

Assim, em breve será de esperar um orçamento retificativo e a recessão, o défice, a dívida, 

mas também os impostos deverão regressar em força. 

Não obstante e por ora, comentamos as medidas que este OE 2020 nos traz.  

De referir que o trabalho que realizamos não é exaustivo, mas pretende identificar as 

principais medidas fiscais com impacto para as Empresas e Famílias.  

O nosso objetivo é ajudá-lo a si e à sua Empresa a desenvolver o seu negócio, aportando valor 

através de um pensamento estratégico, personalizado e pró-ativo, coordenado diretamente 

pelos nossos sócios.  

A nossa equipa presta aconselhamento em assuntos de natureza fiscal e parafiscal, tanto 

numa base continuada, como pontual, bem como apoia no desenho e implementação de 

soluções customizadas a cada situação.  

 “Closer to you” representa, assim, a parceria que queremos construir de forma permanente 

com os nossos clientes.  

Apesar de estarmos a trabalhar remotamente, em face das atuais circunstâncias, estamos 

disponíveis para lhes prestar todos os esclarecimentos sobre o OE 2020, medidas excecionais 

relacionadas com a pandemia COVID-19, entre outras que considerem relevantes, tendo em 

vista a correta aplicação da lei. 

Fiquem bem e protejam-se! 

 

 

 

 

 

 
 

Catarina Breia 

Partner, Head of Tax 
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I. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) 

▪ Rendimentos empresarias e profissionais (categoria B) 

 

o Afetação de imóvel a património particular – Art.º 3.º 

 

A redação atual clarifica que não qualifica como mais-valia a transferência, para o 

património particular do empresário, de bem imóvel habitacional que seja, 

imediatamente, afeto à obtenção de rendimentos da categoria F (rendimentos 

prediais). 

  

o Mais-valias – Art.º 10.º 

 

Complementarmente, em caso de restituição ao património particular de imóvel 

habitacional que seja afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, não haverá 

lugar à tributação de qualquer ganho se, em resultado dessa afetação, o imóvel 

gerar rendimentos durante cinco anos consecutivos. 

 

o Regime simplificado: Alojamento local – Art.º 31.º 

 

Para efeitos de determinação do rendimento tributável decorrente de atividades 

de exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de 

moradia ou apartamento, localizados nas áreas de contenção, a Lei do OE 2020 

prevê um coeficiente de 0,50 (face ao atual coeficiente de 0,35), agravando a 

tributação deste tipo de rendimentos. 

 

▪ Rendimentos prediais – Art.º 8.º, 72.º, 78.º-E e 115.º 

 

No seguimento da publicação do Decreto-Lei n.º 1/2020, de 9 de janeiro, foram 

criadas as rendas do direito de habitação duradoura (DHD), que incluem as 

cauções pecuniárias, quando constituam rendimento, ou seja, quando as mesmas 

são deduzidas pelo proprietário em virtude do incumprimento pelo morador das 

suas obrigações e as contrapartidas periódicas. Estes rendimentos serão 

tributados à taxa especial de 28%.  

 

No caso específico das prestações pecuniárias mensais, o sujeito passivo pode 

beneficiar da redução da taxa aplicável ao arrendamento para habitação 

permanente em função da duração e das renovações do contrato. 

 

Os contratos DHD passam a contemplar as deduções à coleta de encargos com 

imóveis. A caução, inicialmente suportada pelo morador, deve ser incluída na 

declaração modelo 3 do ano em que seja tributável como rendimento do 

proprietário. 
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▪ Escalões de IRS – Art.º 68.º 

Prevê-se uma atualização de 0,3% aos escalões de IRS, inferior à inflação 

esperada, mantendo-se as taxas gerais atualmente em vigor. Por favor, consultar 

tabela infra apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Residentes não habituais: Pensões – Art.º 72.º e 81.º 

 

No âmbito do regime dos residentes não habituais (RNH), os rendimentos líquidos 

de pensões, não obtidos em território nacional, passam a estar sujeitos a uma taxa 

especial de 10% (inscrição até 2021, isenção). 

 

▪ Deduções à coleta referentes aos descendentes e ascendentes – Art.º 78.º-A 

 

A Lei do OE 2020 contempla uma dedução adicional à coleta do IRS, no que 

respeita a dois ou mais dependentes com idade igual ou inferior a 3 anos, a partir 

do segundo dependente, no montante de €300 em vez de €126 ou de €150 em vez 

de €63, quando o acordo de regulação do exercício das responsabilidades 

parentais estabeleça a responsabilidade conjunta e a residência alternada do 

menor. 

 

▪ Rendimentos do trabalho dependente: Isenção para jovens trabalhadores – 

Art.º 2.º- B e 99.º-F 

 

Prevê-se a criação de uma isenção com progressividade sobre rendimentos do 

trabalho dependente (Categoria A) obtidos por contribuintes que,  

cumulativamente, observem as seguintes condições: 

 

o Tenham entre 18 a 26 anos no período fiscal a que respeitam os 

rendimentos, desde que não sejam considerados dependentes; 

o Tenham concluído o ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4, 

conforme estrutura fixada pelo Quadro Nacional de Qualificações 

(ensino secundário); 

o Aufiram rendimento coletável igual ou inferior a €25.075 no ano fiscal de 

2020 ou anos subsequentes. 

 

Rendimento Coletável  
Taxa Normal 

(%) 

Parcela 

abater 

(Euros) 

Até €7.112 14,50% €0 

De +  €7.112 até €10.732 23,00% €604,52 

De + €10.732 até €20.322 28,50% €1.194,78 

De + €20.322 até €25.075 35,00% €2.515,71 

De + €25.075 até €36.967 37,00% €3.017,21 

De + €36.967 até €80.882 45,00% €5.974,57 

Superior a €80.882 48,00% €8.401,03 
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A isenção em causa é concedida mediante opção na Declaração de IRS – Modelo 

3, sendo a mesma aplicável apenas para os três primeiros anos após a conclusão 

do nível de habilitações exigido, correspondendo: 

 

o No primeiro ano, a 30% do rendimento, com o limite de 7,5*IAS 

(€3.291,08, considerando o valor da IAS em vigor); 

o No segundo ano, a 20% do rendimento, com o limite de 5*IAS 

(€2.194,05, considerando o valor da IAS em vigor); e 

o No terceiro ano, a 10% do rendimento, com o limite de 2,5*IAS 

(€1.097,03, considerando o valor da IAS em vigor). 

 

Cada sujeito passivo só pode beneficiar uma vez da referida isenção, a qual está 

dependente da submissão do certificado comprovativo da conclusão do ciclo de 

estudos, através do Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte ao 

primeiro ano de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos. 

 

Prevê-se que o rendimento isento seja englobado para efeitos de determinação 

das taxas de tributação aplicáveis aos restantes rendimentos sujeitos a 

englobamento. 

 

Esta isenção é apenas aplicável quando o primeiro ano de rendimentos, após 

conclusão de um ciclo de estudos, seja o ano de 2020 ou posterior.  

 

De notar que, para efeitos de retenção na fonte, as entidades obrigadas deverão 

ter em consideração a totalidade dos rendimentos pagos (incluindo os isentos) 

para efeitos de determinação da taxa aplicável, aplicando a correspondente taxa 

de retenção sobre a parte do rendimento não isento. 

 

O contribuinte deverá comprovar, junto da entidade devedora dos rendimentos, 

que poderá beneficiar da referida isenção mediante a entrega de um certificado 

comprovativo da conclusão do ciclo de estudos. 

 

▪ Exclusão de tributação para estudantes – Art.º 12.º n.os  9 e 10 

 

Prevê-se uma exclusão de tributação dos rendimentos auferidos por estudantes 

dependentes, que frequentem estabelecimento de ensino integrado no sistema 

nacional de educação e que se enquadrem na categoria A ou categoria B como 

prestações de serviços, incluindo atos isolados. O limite anual da exclusão é de 

5*IAS (€2.194,05, considerando o valor da IAS em vigor). 

 

▪ Retenção sobre rendimentos de outras categorias: Crowdfunding – Art.º 101.º 

 

As entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo 

(“crowdfunding”), com sede ou direção efetiva em território português ou 

estabelecimento estável (a que deva imputar-se o pagamento), que paguem ou 

coloquem à disposição rendimentos de capitais e rendimentos de valores 
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mobiliários, passam a estar obrigadas a efetuar retenção na fonte a título 

definitivo, à taxa liberatória de 28%. 

 

▪ Pagamentos por conta – Art.º 102.º 

 

Os titulares de rendimentos de outras categorias, para além das categorias A e 

H, passam a poder fazer pagamentos por conta, quando a entidade devedora 

dos rendimentos não esteja obrigada a efetuar retenção na fonte. Cada entrega 

terá de ser igual ou superior a €50. 

 

▪ Disposições transitórias 

 

Cumpre referir que o novo regime dos RNH não é aplicável: (i) enquanto não 

estiver esgotado o período de 10 anos dos sujeitos passivos que já se encontrem 

inscritos como RNH ou cujo pedido de inscrição já tenha sido submetido; e (ii) 

aos sujeitos passivos que solicitem a respetiva inscrição até 31 de março de 

2020 (referente a 2019) ou até 31 de março de 2021 (referente a 2020). Porém, 

nestes casos específicos, existe a possibilidade de optar pela aplicação das 

novas regras de tributação, se o sujeito passivo assim o preferir. 

 

Mantém-se a possibilidade de os sujeitos passivos inscreverem na Modelo 3 – 

Anexo H, as deduções à coleta com despesas de saúde, formação e educação, 

encargos com imóveis e com lares, em alternativa aos valores comunicados à AT 

pelas respetivas entidades. 

 

Mantêm-se as medidas transitórias sobre despesas e encargos relacionados 

com a atividade empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS no 

regime simplificado a aplicar à declaração de rendimentos de IRS. 

 

▪ Norma interpretativa  

 

É atribuído caracter interpretativo ao artigo 330.º da Lei n.º 3/2019, de 9 de 

janeiro, com o sentido de que os contratos de arrendamento que beneficiam da 

redução de taxas são apenas os habitacionais e não os de outro tipo, tais como 

por exemplo os de arrendamento comercial.  

 

▪ Autorizações legislativas  

 

Esta autorização visa a introdução de uma dedução à coleta com o limite global 

máximo de € 1.000,00 das despesas suportadas nas aquisições de unidades de 

produção renovável para autoconsumo, bem como de bombas de calor com 

classe energética A ou superior, afetas a utilização pessoal. 
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II. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS (IRC) 

▪ Realizações de utilidade social: Passes sociais – Art.º 43.º 

 

Considera-se, para efeitos da determinação do lucro tributável, uma majoração 

de 130% dos gastos suportados com a aquisição de passes sociais em benefício 

dos Colaboradores, desde que a aquisição dos mesmos tenha caráter geral e não 

revista a natureza de rendimentos de trabalho dependente (em 2019, estes 

gastos eram aceites apenas como gasto fiscal). 

 

▪ Rendimentos de direitos de propriedade industrial ou intelectual – Art.º 50.º-

A 

Propõe-se que o regime previsto para os rendimentos de patentes e outros 

direitos de propriedade industrial (“Patent Box”) seja alargado aos rendimentos 

de propriedade intelectual associados a direitos de autor sobre programas de 

computador. 

▪ Regime simplificado: Determinação da matéria coletável – Art.º 86.º-B 

 

Para efeitos de determinação do rendimento tributável decorrente de 

atividades de exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento, localizados nas áreas de contenção1, a 

Lei do OE 2020 prevê um coeficiente de 0,50 (face ao atual coeficiente de 0,35), 

agravando a tributação deste tipo de rendimentos. 

 

▪ Taxas – Art.º 87.º 

A Lei do OE 2020 prevê que as taxas reduzidas de IRC de 17%, aplicáveis aos 

sujeitos passivos que sejam qualificados como pequena ou média Empresa 

(PME) ou que exerçam uma atividade em territórios do interior, respetivamente, 

passem a aplicar-se aos primeiros €25.000 (em 2019, €15.000) de matéria 

coletável. 

▪ Tributação autónoma – Art.º 88.º 

Os encargos efetuados ou suportados são tributados, autonomamente, à taxa 

de: 

o 10% no caso de viaturas com um custo de aquisição até €27.500 (em 

2019, €25.000); 

o 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior 

a €27.500 e inferior a €35.000 (em 2019, entre €25.000 e €35.000). 

  

 
1 O conceito de área de contenção foi introduzido no artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 

agosto, aditado através da Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto. 
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Em forma de síntese, as taxas de tributação autónoma em vigor passam a ser as 

seguintes: 

 

 

Prevê-se que o atual agravamento das taxas de tributação autónoma em 10 

pontos percentuais no caso de sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal 

não seja aplicável no período de tributação de início de atividade e no seguinte. 

III. IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) 

▪ Exclusões do direito à dedução do IVA: Gasolina – Art.º 21.º 

 

Prevê-se o alargamento do direito à dedução do IVA (não exclusão) do imposto 

contido nas despesas respeitantes a gasolina utilizada em: (i) veículos pesados 

de passageiros; (ii) veículos licenciados para transportes públicos, 

nomeadamente táxis (excetuando-se os rent-a-car); (iii) determinadas 

máquinas; (iv) tratores com determinadas especificidades; e (v) veículos de 

transporte de mercadorias com peso superior a 3.500 kg. 

 

▪ Eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou híbridas plug-in – Art.º 21.º 

 

O IVA respeitante à eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou híbridas plug-

in passa a ser dedutível. 

 

▪ Regime especial de isenção – Art.º 53.º 

 

O espectro de aplicação deste regime é alargado, passando a ser elegíveis 

entidades com um volume de negócios de €12.500, a partir do período fiscal de 

2021. O regime aplicável a 2020 é transitório, sendo aplicável o limite de €11.000 

(em 2019, €10.000).  

 

▪ Recuperação de IVA de Créditos 

 

o Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis – Art.º 78.º-A 

 

Prevê-se a redução do prazo de mora de 24 para 12 meses para que os créditos 

sejam considerados de cobrança duvidosa.  

 

o Procedimentos de regularização – Art.º 78.º-B 

 

Encontra-se prevista, na Lei do OE 2020, a redução do prazo que a Autoridade 

Tributária e Aduaneira dispõe para apresentar o indeferimento tácito da 

Custo de aquisição das 

viaturas ( valores em €)  

“Normais” 

(incluíndo GPL) 

Híbridas  

plug-in 

Movidas a GNV 

(excluíndo GPL) 

< 27.500 10,0% 5,0% 7,5% 

≥ 27.500  e < 35.000 27,5% 10,0% 15,0% 

≥ 35.000 35,0% 17,5% 27,5% 
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autorização prévia com vista à dedução do IVA, contido em créditos de cobrança 

duvidosa, para 4 meses (em 2019, 8 meses), o que permite, por sua vez, acelerar 

um processo de reação por parte do contribuinte. 

 

o Documentação suporte – Art.º 78.º-D 

 

Nas situações em que a regularização de imposto não exceda € 10.000 por 

declaração periódica, a certificação exigida, para efeitos da recuperação do IVA 

contido em créditos de cobrança duvidosa, passa a poder ser efetuada também 

por contabilista certificado (CC) independente. Nas restantes situações, 

mantém-se a obrigação de certificação por Revisor Oficial de Contas (ROC).  

 

A certificação exigida para efeitos da recuperação do IVA contido em créditos 

incobráveis passa a poder ser efetuada por CC independente, para além de por 

ROC. 

 

▪ Lista I: Taxa reduzida – Art.º 338.º e 339.º da Lei do OE 2020 

 

A Lei do OE 2020 vem alargar o âmbito de aplicação da taxa reduzida do IVA (na 

verba 2.28 da Lista I anexa ao Código do IVA) às prestações de serviços de 

teleassistência a idosos e a doentes crónicos, sejam esses serviços prestados 

quer ao utente finalquer a entidades públicas ou privadas.  

 

Adicionalmente, no âmbito da verba 2.32 da Lista I anexa ao Código do IVA, é 

excluída a entrada em espetáculos de tauromaquia, passando a aplicar-se a taxa 

normal de 23%. A taxa reduzida aplicável às entradas em jardins zoológicos, 

botânicos e aquários públicos só será aplicável caso não beneficiem da isenção 

prevista no n.º 13 artigo 9.º do Código deste imposto.  

 

Por seu turno, é aditada à Lista I anexa ao Código do IVA a verba 2.34 relativa às 

prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita, guiada ou não, a 

edifícios classificados de interesse nacional, público ou municipal, e a museus, 

que cumpram os requisitos previstos no artigo 3.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de 

agosto, com exclusão dos fins lucrativos, e que não beneficiem da isenção 

prevista no n.º 13 do artigo 9.º do Código deste imposto. 

 

Em adição, passam a beneficiar da taxa reduzida as águas residuais tratadas, por 

inclusão na verba 2.35 da Lista I anexa ao Código do IVA. 

 

▪ Legislação complementar: Restituição de IVA 

 

O Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho, que define os procedimentos de 

restituição de IVA às instituições particulares de solidariedade social, às Forças 

Armadas, às forças e serviços de segurança e aos bombeiros, vê o seu âmbito 

alargado às entidades sem fins lucrativos do sistema nacional de ciência e 

tecnologia e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, 

I. P.). 
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▪ Autorizações legislativas  

 

É concedida autorização legislativa ao Governo para: 

 

o Introduzir alterações à verba 3.1 da Lista II do Código do IVA aplicável às 

prestações de serviços de alimentação e bebidas, de forma a alargar a 

taxa intermédia a bebidas atualmente excluídas daquela taxa;  

 

o Alargar o âmbito da verba 2.9 da Lista I do Código do IVA, tendo em vista 

acolher produtos, aparelhos e objetos de apoio que constem da lista 

homologada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., cuja 

utilização seja exclusiva de pessoas com deficiência e pessoas com 

incapacidade temporária;  

 

o Criar escalões de consumo, permitindo aplicar a taxa reduzida ou 

intermédia de IVA aos fornecimentos de eletricidade de reduzido valor. 

 

IV. IMPOSTO DO SELO (IS)  

▪ Isenções – Art.º 7.º 

 

o Empréstimos por prazo não superior a 1 ano e destinado à cobertura de 

carências de tesouraria - n.º 1 g) 

 

Propõe-se que os empréstimos (em 2019, operações financeiras) em apreço 

concedidos por sociedades de capital de risco (SCR) a favor de sociedades em 

que detenham participações, bem como os efetuados por outras sociedades a 

favor de (i) sociedades por ela dominadas ou de (ii) sociedades em que detenham 

uma participação de, pelo menos, 10% do capital com direito de voto ou cujo 

valor de aquisição não seja inferior a € 5.000.000 ou de (iii) uma sociedade com a 

qual se encontre em relação de domínio ou de grupo, possam beneficiar de 

isenção de Imposto do Selo. 

 

o Empréstimos por prazo não superior a 1 ano concedidos no âmbito de um 

contrato de gestão centralizada de tesouraria – n.º 1 h) e n.º 8 

 

Propõe-se a introdução de uma isenção de Imposto do Selo aplicável aos 

empréstimos – e respetivos juros – concedidos por prazo não superior a um ano 

e no âmbito de um contrato de gestão centralizada de tesouraria, a favor de 

sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo.  

 

Para o efeito, prevê-se que existe uma relação de domínio ou grupo, quando uma 

sociedade – dita dominante – detém, há mais de um ano, direta ou 

indiretamente, pelo menos 75% do capital da outra ou outras sociedades ditas 

dominadas, desde que tal participação lhe confira mais de 50% dos direitos de 

voto.  
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▪ Manutenção de medidas de desincentivo ao crédito ao consumo – Art.º 70.º-A 

 

Com o objetivo de desincentivar o endividamento das famílias, propõe-se um 

agravamento da tributação em sede de Imposto do Selo sobre o crédito ao 

consumo, bem como o agravamento em 50% das taxas até 31 de dezembro de 

2020. Cumpre referir que este agravamento não é aplicável aos contratos já 

celebrados e em execução.  

 

Concretizando, as taxas normais de tributação do crédito ao consumo são 

agravadas nos seguintes termos: 

 

Verba Prazo do crédito concedido Taxas em 

vigor 

Taxas 

resultantes da Lei 

do OE 2020 

17.2.1 
Crédito de prazo < 1 ano - por cada mês ou 

fração 
0,128% 0,141% 

17.2.2 Crédito de prazo ≥ 1 ano 1,60% 1,76% 

17.2.3 Crédito de prazo ≥ 5 ano 1,60% 1,76% 

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 

0,128% 0,141% 

V. IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO (IEC)  

▪ Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de 

açúcar ou outros edulcorantes (IABA) – Art.º 78.º e 87.º-C 

 

Prevê-se um aumento generalizado na ordem dos 0,3% na taxa de imposto 

utilizada no cálculo do IABA, com exceção do primeiro escalão, o qual se 

mantém. 

 

▪ Imposto sobre o tabaco – Art.º 103.º, 104.º, 104.º-A, 104.º-C, 105.º e 105.º-A 

 

Nos cigarros tradicionais verifica-se um aumento do valor do elemento 

específico em cerca de 5% e uma redução do elemento ad valorem em 1 ponto 

percentual. 

 

O tabaco aquecido passa a ter taxas específicas, tendo sofrido um agravamento 

da tributação (aumento de 3% do elemento específico) face ao ano transato, 

mantendo-se a taxa do elemento ad valorem. O montante mínimo de imposto 

aumenta de €0,174/g para €0,180/g. 

 

No que concerne aos tabacos de fumar, rapé e tabaco de mascar, não têm 

alteração na tributação, existindo apenas um ligeiro agravamento do limite 

mínimo de imposto a aplicar nestes produtos de €0,174/g para €0,175/g. 
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A tributação do líquido, contendo nicotina, aumenta na ordem dos 3%. 

VI. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV) – Art.º 7.º 

Prevê-se um aumento generalizado na parcela a abater, na ordem de 0,3%, para 

os automóveis de passageiros, automóveis ligeiros de utilização mista e 

automóveis ligeiros de mercadorias. 

Relativamente à componente ambiental, está previsto um aumento 

generalizado na parcela a abater de 0,3% aplicável a veículos a gasolina e a 

gasóleo, com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao abrigo do 

“Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado” (NEDC).  

Em resultado da extinção do regime transitório que vigorou em 2019, o qual 

previa uma redução percentual das emissões de CO2 calculadas através do 

método do “Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos 

Ligeiros” (WLTP), propõe-se a criação de novas tabelas para a componente 

ambiental aplicáveis apenas aos veículos cuja medição é efetuada ao abrigo 

deste sistema de cálculo. 

VII. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) 

▪ Valor patrimonial tributário dos prédios da espécie “outros” – Art.º 46.º 

 

O método do custo adicionado do valor do terreno deve ser utilizado na 

determinação do valor patrimonial tributário (VPT) dos prédios urbanos da 

espécie “outros”, quando as regras previstas para a avaliação dos prédios 

urbanos, em geral, não sejam aplicáveis. Em termos práticos, o terreno a 

considerar para determinação do VPT, através da utilização deste método, 

corresponde apenas à área efetivamente ocupada com a implantação. 

 

▪ Inscrição de prédio situado em mais de uma freguesia – Art.º 79.º 

 

O prédio urbano não vedado, situado em mais do que uma freguesia, deve ser 

inscrito naquela onde se localiza a maior área ou o maior número de construções 

(em 2019, onde se localizava a entrada principal). 

 

▪ Prédios devolutos localizados em zonas de pressão urbanística – Art.º 112.º-

B 

 

A Lei do OE 2020 prevê que as taxas de IMI aplicáveis aos prédios em ruínas e aos 

terrenos para construção qualificados, aptos para o uso habitacional em plano 

municipal de ordenamento do território, quando localizados em zonas de 

pressão urbanística, sejam agravadas ao sêxtuplo, acrescidas em mais 10% em 

cada ano subsequente, sendo que o agravamento tem como limite máximo 12 

vezes a taxa normal máxima prevista.  
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▪ Prazo de pagamento – Art.º 120.º 

 

Os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, ou unidos de facto, 

beneficiam dos prazos gerais de pagamento do IMI, relativamente à totalidade 

do imposto a liquidar, mesmo no caso de prédios em compropriedade. 

 

▪ Prédios rústicos – Art.º 3.º  

 

A Lei do OE 2020 alarga o espectro do enquadramento dos prédios rústicos, 

nomeadamente para os imóveis afetos a atividades pecuárias. 

 

▪ Prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de baixos 

rendimentos – Art.º 11.º-A 

 

A isenção prevista para esta tipologia de prédios, e de sujeitos passivos, é 

alargada para a residência em instituição de saúde ou no domicílio fiscal de 

parentes e afins em linha reta e em linha colateral, até ao quarto grau. 

VIII. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

(IMT) 

▪ Caducidade das isenções – Art.º 11.º 

 

Excluem-se do benefício de isenção de IMT as aquisições de imóveis por 

instituições de crédito em processos de execução, falência, insolvência ou 

dação em cumprimento, sempre que os mesmos sejam alienados a uma 

entidade com relações especiais (em 2019, existia um prazo limite para a 

alineação, de forma a se poder beneficiar deste regime).  

 

▪ Taxas – Art.º 17.º 

 

É introduzida uma nova taxa de IMT de 7,5% aplicável à aquisição de prédio 

urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a 

habitação, seja ou não habitação própria e permanente, quando o valor sobre o 

qual incide o imposto seja superior a €1.000.000.  

 

▪ Valor tributável e regras especiais – Art.º 12.º e 13.º 

 

No que concerne ao DHD, o imposto é liquidado sobre o valor da caução e a taxa 

aplicável é a utilizada na determinação do valor tributável relativo ao valor da 

propriedade separada do usufruto, uso ou habitação vitalícios. 

 

▪ Obrigações de cooperação dos notários e de outras entidades – Art.º 49.º 

 

As funções destes profissionais foram alargadas, passando a incluir a 

obrigatoriedade do reconhecimento de assinaturas em documentos 
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particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial ou 

contratos-promessa. 

IX. IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC) 

De um modo geral, prevê-se um aumento generalizado de 0,3%. 

X. ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS (EBF) 

▪ Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do interior – Art.º 41.º-B 

 

As empresas que se qualifiquem como micro ou PME e que exerçam, 

diretamente e a título  principal, uma atividade económica de natureza agrícola, 

comercial, industrial ou de prestação de serviços em territórios do interior, 

passam a beneficiar da taxa reduzida de 12,5% em sede de IRC nos primeiros 

€25.000 da matéria coletável (em 2019, €15.000). O benefício máximo para estas 

entidades passa a totalizar €2.125. 

 

▪ Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias – 

Art.º 59.º-A 

 

Prevê-se que a majoração de 120% dos gastos suportados com a aquisição de 

GPL, para efeitos da determinação do lucro tributável de IRC e da categoria B do 

IRS, deixe de ser aplicável.  

 

▪ Reorganização das entidades em resultado de operações de reestruturação 

ou de acordos de cooperação – Art.º 60.º 

 

No âmbito de operações de reorganização societária, são alargados os 

benefícios fiscais de isenção de IMT, IS, emolumentos e outros encargos legais, 

a outras entidades que não sejam sociedades, empresas públicas ou 

cooperativas, designadamente organismos de investimento coletivo e fundos.  

 

Adicionalmente, alarga-se a isenção de IS à transmissão de estabelecimentos 

comerciais, industriais ou agrícolas. 

 

▪ Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento habitacional a custos 

acessíveis – Art.º 71.º 

 

A certificação da evolução do estado de conservação do edifício, para efeitos da 

atribuição dos incentivos fiscais à reabilitação urbana, passa a ter em 

consideração as obras realizadas nos 4 anos anteriores (em 2019, dois anos 

anteriores), desde que o custo das obras incluindo IVA, corresponda, pelo 

menos, a 25% do VPT do imóvel e este se destine à habitação permanente. 

 

Em adição, as rendas auferidas, no âmbito de Programas Municipais de 

arrendamento acessível, passam a estar isentas de IRS e IRC. 
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▪ Prorrogação de benefícios fiscais até 31 de dezembro de 2020 – Art.º 356.º Lei 

n.º 2/2020 

 

Artigos Benefícios fiscais 

20.º Conta poupança-reformados 

28.º Empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados 

29.º Serviços financeiros de entidades públicas 

30.º Swaps e empréstimos de instituições financeiras não residentes 

31.º Depósitos de instituições de crédito não residentes 

51.º Empresas armadoras da marinha mercante nacional 

52.º Comissões vitivinícolas regionais 

53.º 
Entidades gestoras de sistemas integrados de gestão de fluxos específicos 

de resíduos 

54.º Coletividades desportivas, de cultura e recreio 

59.º Baldios 

59.º-A Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias 

59.º-B Despesas com sistemas de car-sharing e bike-sharing 

59.º-C Despesas com frotas de velocípedes 

62.º-B Mecenato cultural 

63.º Deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

64.º 
Imposto sobre o valor acrescentado 

Transmissões de bens e prestações de serviços a título gratuito 

XI. CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO 

▪ Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos – Art.º 29.º e 30.º 

 

No âmbito de aplicação deste regime, prevê-se o alargamento ou aumento:  

 

i) do prazo de dedução dos lucros retidos e reinvestidos para 4 anos (em 2019, 

3 anos);  

ii) do montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos para €12.000.000, 

por sujeito passivo (em 2019, €10.000.000);  

iii) das aplicações relevantes, passando a incluir os ativos intangíveis, 

compostos por despesa relacionada com a transferência de tecnologia, 

como direitos de patentes, licenças, «know-how» ou conhecimento técnico 

não protegido, desde que sejam cumpridos, cumulativamente, 

determinados requisitos; e 

iv) do prazo que condicionava a dedução de ativos em regime de locação 

financeira, passando o prazo para exercício da opção de compra pelo sujeito 

passivo para 7 anos, contados da data de aquisição (em 2019, 5 anos). 
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Os itens i) e iv) são aplicáveis aos prazos que estejam em curso a 1 de janeiro de 

2020. 

 

▪ Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao Desenvolvimento 

Empresarial II (SIFIDE II) – Art.º 35.º, 37.º, 37.º-A, 38.º e 40.º  

 

A Lei do OE 2020 estende o prazo de vigência do SIFIDE II de 2020 para 2025. 

 

São elegíveis as despesas incorridas na participação no capital de instituições de 

investigação e desenvolvimento (I&D) e contribuições para fundos de 

investimento, públicos ou privados, destinados a financiar empresas dedicadas 

sobretudo a I&D, incluindo o financiamento da valorização dos seus resultados, 

cuja idoneidade em matéria de investigação e desenvolvimento seja 

reconhecida pela Agência Nacional de Inovação, S.A. (comummente designada 

por “ANI”). 

 

Na presente Lei é extinta a obrigação de reconhecer a idoneidade dos projetos, 

mantendo-se apenas a necessidade de reconhecimento da idoneidade da 

entidade financiada.  

 

No que concerne ao investimento elegível concretizado na aquisição de 

unidades de participação em fundos de investimento elegíveis, passa a estar 

prevista na lei uma obrigação de manutenção dessas unidades de participação 

durante 5 anos. 

 

Caso as unidades de participação nos referidos fundos de investimento sejam 

alienadas, antes de decorrido o prazo de 5 anos, na determinação do IRC do 

exercício de alienação é adicionado o montante que tenha sido deduzido à coleta 

na parte correspondente ao período em falta, acrescido dos correspondentes 

juros compensatórios. 

 

Para efeitos de verificação do investimento realizado, as entidades gestoras dos 

fundos de investimento, enviam à ANI, até 30 de junho de cada ano, o último 

relatório anual auditado e um documento que evidencie os investimentos 

realizados.  

XII. CÓDIGO DE PROCEDIMENTOS E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPPT) 

▪ Contrainteressados em impugnação judicial – Art.º 104.º 

 

A Lei do OE 2020 introduz no processo tributário de impugnação judicial a 

obrigatoriedade do contrainteressado ser chamado. Com esta alteração, 

pretende-se que, à semelhança do que acontece no restante contencioso 

administrativo, além da autora do ato impugnado são obrigatoriamente 

demandados os contrainteressados a quem o processo impugnatório possa 

diretamente prejudicar ou tenha legítimo interesse na manutenção do ato 

impugnado. 
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XIII. LEI GERAL TRIBUTÁRIA (LGT) 

▪ Acerto de contas – Art.º 35.º-A 

 

Os sujeitos passivos classificados como micro ou pequenas empresas que, no 

momento de pagamento de obrigações tributárias, detenham créditos 

tributários vencidos e não pagos, podem usufruir do respetivo acerto de contas, 

pagando apenas a diferença entre o valor a receber e a pagar. 

XIV. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 

▪ Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de 

dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde – Art.º 1.º 

 

É aprovado o regime que cria a contribuição extraordinária dos fornecedores do 

SNS de dispositivos médicos. 

XV. IMPOSTO ESPECIAL DE JOGO ONLINE (IEJO) 

▪ Jogos de fortuna ou azar – Art.º 89.º 

 

A Lei do OE 2020 prevê o aumento da taxa de IEJO de 15% para 25%, sendo que, 

neste âmbito, é também estabelecido que a base tributável do imposto deverá 

incluir as comissões cobradas ao jogador pela entidade exploradora. 

 

▪ Apostas desportivas e hípicas à cota – Art.º 90.º e 91.º 

 

Prevê-se um aumento da taxa das apostas hípicas à cota de 15% para 25%. 

 

Nos casos em que as comissões cobradas pela entidade exploradora são o único 

rendimento diretamente resultante da exploração das apostas desportivas ou 

hípicas à cota em que os apostadores jogam uns contra os outros, o IEJO incide 

sobre o montante dessas comissões, à taxa de 35%. 

XVI. CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO REGIME PREVIDENCIAL DE 

SEGURANÇA SOCIAL (CRCRPSS) 

▪ Despenalização da infração relativa a trabalhadores independentes – Art.º 

151.º-A (Art.º 150.º da Lei do OE 2020 – Capítulo VI: Segurança Social) 

 

Para efeitos de Segurança Social, não será aplicada coima à falta de entrega, em 

2019, da declaração trimestral de rendimentos dos trabalhadores 

independentes.  

 

As dificuldades e erros de enquadramento poderão ter justificado esta louvável 

opção de despenalizar este incumprimento. 
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▪ Atribuição de subsídios ou prestações – Art.º 198.º e 217.º 

 

O Estado e as outras pessoas coletivas de direito público e as entidades de 

capitais exclusiva ou maioritariamente públicos só podem conceder algum 

subsídio ou proceder a pagamentos superiores a €3.000 (em 2019, €5.000) 

líquido de IVA, a contribuintes da segurança social, mediante a apresentação de 

declaração comprovativa da situação contributiva destes perante a segurança 

social. 

 

Por outro lado, para que se possa verificar o pagamento das prestações aos 

trabalhadores independentes e aos beneficiários do seguro social voluntário, os 

mesmos deverão ter a sua situação contributiva regularizada na data 

em que é reconhecido o direito à prestação (em 2019, até ao termo do 3.º mês 

imediatamente anterior ao do evento determinante da atribuição da prestação). 

 

▪ Medidas de transparência contributiva e partilha de informação – Art.º 142.º 

da Lei do OE 2020 – Capítulo VI: Segurança Social 

 

A Lei do OE 2020 reitera as medidas de transparência contributiva já 

implementadas nos anteriores OE e que permanecerão em vigor em 2020, que 

incluem, entre outras, a partilha de dados relativos às prestações sociais pagas 

pela Segurança Social (SS) e pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) com a AT. 

Em contrapartida, a AT deve enviar à SS e à CGA os valores relativos aos 

rendimentos apresentados nas declarações de IRS. 

 

▪ Contribuição especial de acesso ao subsídio social de desemprego 

subsequente – Art.º 134.º da Lei do OE 2020 – Capítulo VI: Segurança Social 

 

Para efeitos de reconhecimento do direito ao subsídio social de desemprego 

subsequente, a Lei do OE 2020 prevê que pode beneficiar deste subsídio, 

mediante apresentação de comprovativos dentro do prazo estipulado, quem 

aufira rendimento mensal per capita não superior a 80% do valor da RMMG, 

referencial este ao qual será acrescido 25%, para beneficiários isolados ou com 

agregado familiar que, à data do desemprego inicial, tenham 52 anos ou mais e 

que, cumulativamente, reúnam as condições de acesso ao regime de 

antecipação da pensão de velhice nas situações de desemprego involuntário de 

longa duração. 

 

▪ Prova de vida – Art.º 151.º da Lei do OE 2020 – Capítulo VI: Segurança Social 

 

Os pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do regime geral de 

segurança social, que sejam residentes no estrangeiro, devem fazer prova de 

vida dentro dos prazos e nos termos fixados pelo Instituto de Segurança Social 

(ISS), I.P.. 
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▪ Acordos de regularização voluntária de contribuições – Art.º 2.º-A do DL n.º 

213/2012, de 25 de setembro 

 

Passa a estar prevista na lei a possibilidade do ISS, através da celebração de 

acordos de regularização voluntária, autorizar o pagamento diferido das 

contribuições apuradas às pessoas coletivas e pessoas singulares com atividade 

empresarial (trabalhadores independentes), quando resultem: (i) do apuramento 

de contribuições como entidade contratante; ou (ii) do apuramento de 

contribuição adicional por rotatividade excessiva.  

 

Estes acordos abrangem as contribuições apuradas no processo de qualificação 

das entidades imediatamente anteriores ao da data do requerimento, bem como 

os respetivos juros de mora vencidos e vincendos até integral pagamento. 

 

 

*** 

 

 

Equipa Nexia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managing Partner 

Partner, Head of Tax 

Partner, Audit 

Partner, Audit 

Partner, Audit 

André Mendonça 

Catarina Breia 

José Sousa 

Ricardo Coelho 

Rui Lavandeira 

amendonca@pt-nexia.com  

cbreia@pt-nexia.com  

jsousa@pt-nexia.com  

rcoelho@pt-nexia.com  

rlavandeira@pt-nexia.com  

http://www.pt-nexia.com/
mailto:amendonca@pt-nexia.com
mailto:cbreia@pt-nexia.com
mailto:jsousa@pt-nexia.com
mailto:rcoelho@pt-nexia.com
mailto:rlavanxceira@pt-nexia.com

