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O Orçamento do Estado para 2020 (“OE 2020”), cuja Lei entrou em vigor a 1

de Abril, pauta-se por não incluir medidas de âmbito fiscal que teriam grande

impacto, obrigando, tanto pessoas como empresas, a reforçados esforços.

Na verdade, acabam por ser implementadas medidas que denotam uma

preocupação em por um lado, agilizar o sistema fiscal português – veremos,

com maior detalhe, casos de redução de prazos, de aligeirar das condições e

ainda de recurso a certos mecanismos (de compensação, por exemplo) –

conferindo-lhe mais celeridade e, consequentemente, maior liquidez, algo de

que cidadãos e empresas portuguesas tanto precisam.

O OE2020 estabelece ainda medidas e autorizações legislativas que

reflectem um esforço de adequação do sistema nacional ao que é a realidade

e actualidade da economia nacional (cidadãos e tecido empresarial),

nomeadamente no que respeita a Segurança Social:

• possibilidade de operar a compensação de créditos fiscais para

pagamento de dívidas fiscais – acerto de contas;

• recurso a notificações electrónicas;

• interligação com outras entidades como a AT e a Caixa Geral de

Aposentações com vista à transparência contributiva;

• definição dum regime contributivo específico para trabalhadores

independentes que exerçam actividades fortemente influenciadas pela

sazonalidade.

A adequação e a sofisticação da máquina fiscal e do sistema de previdência

social à realidade económica nacional traduzir-se-á também no lado do

controlo e na maximização da eficiência na arrecadação de receita fiscal.

Se em 2019, aquando da apresentação da Proposta de Lei de OE2020 já se

antecipavam orçamentos rectificativos, tal necessidade ficou ainda mais

premente com a pandemia que ainda nos assola e que inevitavelmente

provocará a retracção da nossa economia e consequentes implicações na

fiscalidade.

As medidas mais relevantes deste OE2020 são apresentadas de seguida em

função dos seus destinatários, dos impostos a que respeitam ou do momento

do investimento das empresas (fase de continuidade ou de investimento).
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PESSOAS / FAMÍLIAS 

IRS & Segurança Social | Imposto do Selo

Crédito ao consumo 

Agravamento em 50% da taxa de Imposto do

Selo em contratos assinados até final de 2020,

medida que visa claramente desincentivar a

assunção deste tipo de responsabilidades

financeiras.

Segurança Social / Trabalhadores 

Independentes 

Obrigação de reporte trimestral dos rendimentos

auferidos: Vem estabelecer-se a despenalização

pelo incumprimento das obrigações vencidas em

2019.

Assim, recomendamos o cumprimento

atempado destas obrigações de forma a evitar a

aplicação de coimas, relembrando que o reporte

é feito através do sistema SEGURANÇA

SOCIAL DIRETA.

Isenção parcial de IRS para estudantes

Passam a isentar-se os rendimentos do trabalho

dependente (limite de 25.075€) auferidos por

jovens com idade entre 18 e 26 anos durante os

primeiros 3 anos após a obtenção de nível

escolar (nível 4 do Quadro Nacional de

Qualificações).

As parcelas de rendimento isento são as

seguintes:

No 1º ano – 30%, com o limite de 7,5 IAS;

No 2º ano – 20%, com o limite de 5 IAS; e

No 3º ano – 10%, com o limite de 2,5 IAS.

Para usufruir deste benefício, tal opção deverá

ser indicada na declaração Modelo 3 do IRS.

Exclusão de tributação de rendimentos para

estudantes

São ainda excluídos de tributação os estudantes

que qualifiquem como dependentes

relativamente a rendimentos do trabalho –

dependente, liberal e derivado de actos isolados.

A fruição deste benefício está dependente da

submissão, até 15 de Fevereiro do ano seguinte

ao do período de tributação em causa, via Portal

das Finanças, de certificado de frequência de

instituição de ensino.

Residentes Não Habituais (RNH) – Pensões

Rendimentos de Pensões de fonte estrangeira

auferidos por cidadãos que se venham a registar

em Portugal como RNH serão tributados à taxa

especial de 10%.

Os sujeitos passivos já inscritos como RNH bem

como os que, à data de entrada em vigor da

presente lei (1 de Abril de 2020), sejam

considerados residentes para efeitos fiscais e

que solicitem a respetiva inscrição como RNH

(até 31 de março de 2021), por reunirem as

respectivas condições em 2020, serão tributados

de acordo com a redacção anterior, sendo-lhes

conferida a hipótese de sujeitar a tributação os

seus rendimentos à (nova) taxa especial de

10%.

Arrendamento / Rendimentos / Mais-Valias

Afectação de imóveis para arrendamento ao

património pessoal – Não consideração como

mais-valia

A transferência (restituição) dum imóvel

anteriormente afecto a uma actividade

profissional para a esfera/património pessoal do

sujeito passivo que venha a ser afecto a

arrendamento por cinco anos consecutivos, não

gera uma mais-valia tributável em sede de IRS.

Direito real de habitação duradoura

Foram emitidas notas no sentido de esclarecer

que a redução de taxas apenas são aplicáveis a

contratos de arrendamento habitacional.

A taxa reduzida aplicável aos rendimentos

relativos a tais contratos é de 18%.
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Alojamento Local em zonas de contenção –

Regime simplificado

O novo coeficiente de 0,50 é aplicável na

determinação da matéria colectável no âmbito

da tributação de acordo com o regime

simplificado do IRC relativamente a rendimentos

resultantes da exploração de estabelecimentos

de alojamento local inseridos em zonas de

contenção.

O já existente coeficiente de 0,35 mantém-se

aplicável aos rendimentos provenientes de

estabelecimentos de alojamento local fora das

mencionadas zonas de contenção.

Relembramos que as zonas de contenção são

definidas pelas autarquias locais que estipulam

um número limite de licenças de AL a atribuir.

Incentivos à reabilitação urbana e ao

arrendamento

Pelo OE2020 dá-se a extensão do prazo (de 2

para 4 anos) para realização das obras a

considerar como acções de reabilitação.

Adita-se a isenção em sede de IRS e IRC de

rendimentos obtidos no âmbito de programas

municipais de arrendamento acessível.

Em caso de opção pelo englobamento, este tipo

de rendimentos, embora isentos, relevam para

efeitos de determinação da taxa aplicável de

IRS.

SOCIEDADES / EMPRESAS

Ainda que não preveja medidas de grande

impacto, o OE2020 apresenta algumas

alterações que permitem que algumas

Empresas beneficiem de pequenas poupanças.

De entre essas alterações, umas reflectem-se

de forma mais imediata nas Empresas (redução

de taxas nominais ou aumento dos limites

isentos ou uma percepção mais imediata da

poupança fiscal associada) enquanto outras

exigem ponderações e decisões de investimento

(opções de gestão de médio/longo-prazo).

Aquisição de passes sociais – Qualificação

como realização de utilidade social | Dedução

majorada em 30%

Os gastos incorridos no período de tributação

com a aquisição de passes sociais em benefício

dos trabalhadores da Empresa passam a ser

dedutíveis em 130%.

Relembramos que a lógica das realizações de

utilidade social pressupõe que os benefícios

atribuídos sejam de caráter geral e não

qualifiquem como rendimento do trabalho

(dependente) ou, revestindo-o, sejam de difícil

ou complexa individualização relativamente a

cada um dos beneficiários, no caso, os

trabalhadores e respectivos familiares.

Patent Box – Aplicação da norma fiscal a direitos

de autor sobre programas informáticos

A norma fiscal que determina que, na

determinação do lucro tributável se considera

apenas 50% dos rendimentos derivados de

contratos que tenham por objeto a cessão ou a

utilização temporária de direitos de propriedade

industrial passa a ser aplicável aos rendimentos

derivados de direitos de propriedade intelectual

(direitos de autor) sobre programas informáticos.

Note-se que passou a exigir-se o registo efectivo

dos direitos de propriedade industrial e/ou

intelectual de que derivem os rendimentos a

tributar nos moldes acima descritos.
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Alojamento local em zonas de contenção –

Regime simplificado

O novo coeficiente de 0,50 é aplicável na

determinação da matéria colectável no âmbito

da tributação de acordo com o regime

simplificado do IRC relativamente a rendimentos

resultantes da exploração de estabelecimentos

de alojamento local inseridos em zonas de

contenção.

O já existente coeficiente de 0,35 mantém-se

aplicável aos rendimentos provenientes de

estabelecimentos de alojamento local fora das

referidas zonas de contenção.

Relembramos que as zonas de contenção são

definidas pelas autarquias locais que estipulam

um número limite de licenças de AL a atribuir.

Taxa reduzida de IRC para PMEs

O montante de matéria colectável de IRC sujeito

à taxa reduzida de 17% (12,5%, se em território

do interior) é aumentado de 15.000€ para

25.000€, resultando num benefício superior ao

atribuído anteriormente.

Esta alteração gerará uma poupança fiscal

directa superior à que resultava da redacção

anterior.

Viaturas

Encargos sujeitos a tributação autónoma

i. Viaturas ligeiras de passageiros, motos ou

motociclos

Os dois mais baixos patamares de custo de

aquisição das viaturas cujos encargos ficam

sujeitos a tributação autónoma foram alterados.

O mais baixo, a que é a aplicável a taxa de 10%,

passou a abranger viaturas com um custo de

aquisição inferior a 27.500€.

O segundo patamar, sujeito à taxa de 27,5%

abrange as viaturas com um custo de aquisição

igual ou superior a 27.500€ e inferior a 35.000€.

Os patamares acima mencionados servem para

enquadrar as viaturas movidas a GPL cujos

encargos suportados passam a estar sujeitos às

taxas gerais, deixando de beneficiar de taxas

reduzidas.

ii. Agravamento da taxa em caso de prejuízo

fiscal

Note-se ainda que o agravamento em 10% das

taxas de tributação autónoma em caso de se

verificar prejuízo fiscal não é aplicável nos dois

primeiros períodos de tributação.

iii. Despesas com viaturas GPL – Aplicação

das taxas gerais de tributação autónoma

Às despesas com viaturas movidas a GPL

passam a ser aplicadas as taxas gerais de

tributação autónoma, deixando de beneficiar de

taxas reduzidas.

Gasolina – dedução de IVA

Aceita-se a dedução do IVA suportado na

aquisição de gasolina para abastecimento de

veículos pesados de passageiros, licenciados

para transportes públicos, tractores afectos à

actividade agricola e transporte pesado de

mercadorias.

Electricidade – dedução de IVA

Passa a ser dedutível o IVA suportado com a

aquisição de energia (electricidade) para

carregamento de baterias para viaturas

eléctricas ou híbridas plug-in.
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Regime de Isenção de Iva

Volume de Negócios – Aumento do limite

A isenção subjectiva de IVA em função do

Volume de Negócios passa a ser aplicável a

sujeitos passivos que não ultrapassem, no ano

civil anterior, os seguintes limites:

2020 – 11.000€;

2021 – 12.500€.

Relembramos que o limite era de 10.000€.

Regularização de Iva de Créditos de 

Cobrança Duvidosa 

Reduz-se para metade (de 24 para 12 meses) o

período de mora dos exigido para fundamentar a

dedução de IVA liquidado em créditos de

cobrança duvidosa.

Também para metade foi reduzido o prazo de

apreciação pela AT do pedido de autorização

prévia.

A certificação da verificação dos requisitos para

a dedução do mencionado IVA cujo montante

não exceda 10.000€ poderá ser emitida por

Contabilista Certificado independente.

Investimento

DLRR – Dedução de Lucros Retidos e

Reinvestidos

A DLRR, sistema de benefícios que permite a

dedução à colecta de montantes

correspondentes até 10% dos lucros apurados

em períodos anteriores e retidos que sejam

reinvestidos em aplicações relevantes pode

agora ser realizada em 4 anos (face aos 3 anos

previsto no regime anterior).

Esta regra aplica-se aos prazos já em curso a 1

de Janeiro de 2020.

A par da extensão do prazo prevê-se também

um aumento do montante máximo do benefício

que se fixa em 12.000€ e da inclusão na lista de

activos considerados como relevantes o

reinvestimento em activos intangíveis como seja

a aquisição de licenças e patentes assim como

de conhecimentos técnicos não registados no

pressuposto de que sujeitos a amortizações

para efeitos fiscais e não hajam/sejam alienados

por entidades relacionadas.

Com o OE2020, foi também estendido o prazo –

de 5 para 7 anos – para exercício da opção de

compra de activos adquiridos em regime de

locação financeira.

Não sendo uma medida que gere impacto

imediato no tecido empresarial português,

entendemos ser relevante referir que o OE2020

confere autorização legislativa no sentido de se

alargar o elenco de beneficiários bem como o

leque de aplicações relevantes neste âmbito,

designadamente:

i. Incluir no elenco de aplicações relevantes

neste âmbito a aquisição de participações

sociais de sociedades cujos objectos

sociais sejam consideravelmente

coincidentes;

ii. Condicionar o alargamento das aplicações

relevantes à obtenção da maioria do capital

com direito de voto e à concretização, num

prazo máximo de três anos, de uma

operação de concentração empresarial

como seja a fusão de sociedades ou

entrada de ativos;

iii. Aplicar às empresas de pequena-média

capitalização (Small Mid Cap), este regime

(DLRR) em semelhantes condições que

PMEs.

www.legalmca.com



SIFIDE II – Sistema de incentivos fiscais em

investigação e desenvolvimento empresarial

O período de vigência do SIFIDE II foi

estendido até ao período de tributação de

2025.

Vem esclarecer-se que as UPs em fundos de

investimento associados à I&D como forma

de realização das “relevantes aplicações”

devem ser mantidas por um período mínimo

de 5 anos. O não cumprimento de

mencionado período acarretará a obrigação

de entrega do IRC respeitante ao período em

falta, a que acrescem os correspondentes

juros compensatórios.

As entidades gestoras dos “fundos de

investimento devem atestar a realização do

investimento, enviando até 30 de Junho de

cada ano, o último relatório auditado assim

como uma apresentação dos investimentos

efectuados pelo fundo durante o período

transacto (portefólio).

Imposto do Selo 

Operações de reestruturação e acordos de

cooperação – Isenção de Imposto do Selo

Os benefícios fiscais já previstos no âmbito

de operações de reestruturação ou de

acordos de cooperação passam a incluir a

isenção em sede de Imposto do Selo no que

respeita à transmissão de estabelecimentos

comerciais, industriais ou agrícolas,

passando também a ser aplicável a outras

entidades para além das sociedades e

empresas públicas e cooperativas.

Acerto de contas

As PMEs que detenham créditos tributários

poderão usá-los para compensar obrigações

tributárias, medida que permitirá conferir

maior liquidez ao tecido empresarial

dominante em Portugal.

6

www.legalmca.com

Toda a informação presente neste documento é de carácter geral, não devendo ser entendida como um parecer legal ou qualquer forma de publicidade.

Este conteúdo não pode ser reproduzido sem autorização. A MC&A Internacional é uma rede multinacional que presta serviços jurídicos, através de

advogados autorizados, em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Brasil.


