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Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020
(“PL OE 2020”)

Após algum suspense, foi finalmente apresentada na Assembleia da
República pelo Executivo a PL OE 2020 no passado dia 16 de dezembro
de 2019. Trata-se, assim, do primeiro Orçamento do Estado do XXII
Governo Constitucional, poucos meses volvidos após a respetiva
tomada de posse.

Após as eleições legislativas de 6 de outubro, o atual Executivo iniciou
logo um processo ambicioso em termos de timing, no sentido de
apresentar o documento da PL OE 2020 ainda no decurso do ano de
2019, isto tendo em conta que seria admissível, no plano legal, que a
mesma fosse só apresentada no início de 2020.

Numa perspetiva macro, constata-se que o contexto económico em que
a PL OE 2020 é apresentada ainda se apresenta como favorável, na
medida em que se estima que em 2020 Portugal irá registar um
crescimento de 1,9% do PIB (um pouco acima das previsões apontadas
por outras entidades oficiais, como por exemplo o FMI e a OCDE), onde
se irá verificar pela primeira vez nas últimas décadas um excedente
orçamental de 0,2% do PIB.

Muitas têm sido as vozes críticas que apontam que o aumento proposto
pelo Governo para a atualização salarial da funcionários públicos (0,3%)
é extremamente baixo, tendo em conta, por um lado, o excedente
orçamental previsto e, por outro lado, que o mesmo nem sequer
neutraliza os efeitos da inflação (a qual se estima num valor que poderá
oscilar entre 1,2% e 1,4%). Deste modo, poderemos vir a assistir a um
aumento da carga fiscal das famílias, sempre que existam atualizações
salariais acima ou iguais à taxa de inflação.

No entanto, a medida inovadora de isentar parcialmente os
rendimentos auferidos por jovens, com idades compreendidas entre os
18 e os 26 anos, nos três primeiros anos de obtenção de rendimentos
após o ano da conclusão de ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4
do Quadro Nacional de Qualificações, é algo que se saúda e que
certamente facilitará a inclusão de alguns jovens talentos no mercado
de trabalho.

Ao nível do IVA, a medida que mais destaque merece (a qual teve
bastante mediatização ao longo dos últimos dias) prende-se com a
eventual introdução de escalões de consumo de eletricidade com taxas
diferenciadas em face dos níveis de consumo. Trata-se, contudo, de
uma autorização legislativa que deverá ainda ser sujeita ao veredicto do
Comité do IVA da União Europeia.

Luis Marques
Country Tax Leader
EY Portugal
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Ao nível das empresas, constata-se (e à semelhança do já verificado no
ano anterior) que não se vislumbram medidas substantivas com
impacto material significativo derivadas da apresentação da PL OE
2020. Talvez uma das medidas mais mediáticas respeita à possibilidade
de as PME’s poderem vir a beneficiar da aplicação de uma taxa reduzida
de IRC de 17% para os primeiros €25.000 de matéria coletável, por
comparação ao valor de €15.000 atualmente em vigor. Merece ainda
algum destaque o facto de passarem a ser elegíveis para efeitos do
regime fiscal especial aplicável aos rendimentos derivados de
propriedade industrial (o denominado regime do “patent box”) os
direitos de autor sobre programas de computador e ainda uma ligeira
alteração ao regime de tributação autónoma dos encargos com viaturas
ligeiras de passageiros, nomeadamente o alargamento do 1º escalão, o
qual contempla a aplicação de uma taxa de 10%, para o valor de
aquisição até €27.500 (face ao valor de €25.000 atualmente em vigor).

Em suma, é razoável admitir que ao nível do IRC fica a ideia que todas
estas medidas, no seu cômputo global, ficaram aquém do esperado,
uma vez que existia a perceção que o Executivo talvez pudesse ter sido
mais ambicioso, no sentido de poder dotar o regime fiscal de um maior
nível de competitividade, tal como seria o desejo da maioria dos
contribuintes, o qual foi expresso recentemente no Survey realizado
pela EY.

Existem ainda algumas normas mais técnicas que foram contempladas,
e que detalhamos no presente documento, mas que ainda assim não
terão um impacto muito significativo.

Ao nível do Imposto do Selo merece um destaque especial a isenção que
passa a ser aplicável às operações que decorram de contratos de
gestão de tesouraria centralizada, medida esta que se saúda, pois era
algo que há muito o mercado e os agentes económicos aguardavam.
Seguindo ainda a tradição já verificada em anos anteriores, regista-se
novamente um agravamento fiscal significativo (50% em 2020) nas
taxas de imposto aplicáveis ao crédito ao consumo.

Nos impostos especiais, continua-se a assistir à tendência de agravar a
tributação incidente sobre o tabaco (agora com especial ênfase no
chamado “tabaco aquecido”) e sobre as bebidas açucaradas, sendo que
neste último caso se poderá constatar um valor de imposto de €6,02
por cada 100 litros no caso de bebidas cujo teor de açúcar esteja
compreendido entre as 25g e as 50g (€6 em 2019), sendo de €8,02
(€8 em 2019) nos casos em que o teor de açúcar varie entre 50g e 80g
e de €20,02 (€20 em 2019) no caso de bebidas em que o teor de
açúcar seja superior a 80g.

Finalmente, ao nível dos impostos sobre o património, destaca-se
apenas a introdução de uma nova taxa de 7,5% ao nível do IMT aplicável
a aquisições de imóveis para habitação, quando o respetivo valor de
aquisição seja superior a um milhão de euros.

Mas nada melhor do que analisar com detalhe o conteúdo da PL OE
2020, que é o que propomos de seguida!
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”)

Mais-valias decorrentes da transferência de imóvel afeto a atividade empresarial para o património
particular

A PL OE 2020 passa a prever que não deverá haver tributação quando se verifique a transferência ou a restituição,
para o património particular do sujeito passivo, de um bem imóvel habitacional afeto a uma atividade empresarial,
desde que o imóvel seja (imediatamente, no caso da transferência) destinado à obtenção de rendimentos prediais
e, no caso de restituição, tais rendimentos sejam efetivamente gerados durante os cinco anos consecutivos.

Rendimentos profissionais ou empresariais – regime simplificado

Em matéria de rendimentos profissionais (categoria B do IRS), no âmbito do regime simplificado e 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 PL OE 2020 prevê um
coeficiente de 0,50 (face ao atual coeficiente de 0,35), agravando a tributação deste tipo de rendimentos.

Alteração dos limites do rendimento coletável de cada escalão de IRS

A PL OE 2020 prevê um ligeiro aumento de 0,3% nos limites dos escalões de rendimento coletável, inferior à
inflação esperada, como se observa nas tabelas infra:

IRS 2019 OE 2020
Rendimento coletável Rendimento coletável

Limites Taxa Parcela a
abater Limites Taxa Parcela a

abater
Até €7.091 14,50 €- Até €7.112 14,50 € -
De mais de €7.091 até
€10.700 23,00 €602,74 De mais de €7.112 até

€10.732 23,00 €604,52

De mais de €10.700 até
€20.261 28,50 €1.191,24 De mais de €10.732 até

€20.322 28,50 €1.194,78

De mais de €20.261 até
€25.000 35,00 €2.508,20 De mais de €20.322 até

€25.075 35,00 €2.515,71

De mais de €25.000 até
€36.856 37,00 €3.008,20 De mais de €25.075 até

€36.967 37,00 €3.017,21

De mais de €36.856 até
€80.640 45,00 €5.956,68 De mais de €36.967 até

€80.882 45,00 €5.974,57

Superior a €80.640 48,00 €8.375,88 Superior a €80.882 48,00 €8.401,03
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Dedução à coleta referente a descendentes

O texto da PL OE 2020 contempla uma dedução adicional à coleta do IRS, no que respeita a dependentes, no
montante de €174 (€300 em vez de €126), ou de €87 (€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, a partir do segundo dependente, no caso de agregados familiares com dois ou mais dependentes com idade
igual ou inferior a 3 anos até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto.

Isenção de rendimentos do trabalho dependente para jovens

A PL OE de 2020 prevê a isenção parcial (com progressividade) de rendimentos do trabalho dependente obtidos
por contribuintes que, cumulativamente, observem as seguintes condições:

► Tenham entre 18 a 26 anos no período fiscal a que respeitam os rendimentos, desde que não sejam
considerados dependentes;

► Tenham concluído o ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4, conforme estrutura fixada pelo Quadro
Nacional de Qualificações (ensino secundário);

► Aufiram rendimento coletável igual ou inferior a €25.075 no ano fiscal de 2020 ou anos subsequentes.

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, no primeiro ano, a
30% do rendimento, no segundo ano, a 20% do rendimento, e, no terceiro ano, a 10% do rendimento, com o limite
de €3.268,20, €2.178,80 e €1.089,40, respetivamente.

A referida isenção só pode ser utilizada uma vez pelo contribuinte e depende, também, de apresentação, junto da
AT e através do Portal das Finanças, até ao dia 15 de fevereiro do ano seguinte à conclusão dos estudos, de
certificado comprovativo da referida conclusão.

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 pagadora dos rendimentos, que poderá beneficiar da referida
isenção mediante a entrega de um certificado comprovativo da conclusão do ciclo de estudos.

Retenção na fonte sobre rendimentos de capitais sujeitos à taxa liberatória

Em sede de pagamento do imposto, a PL OE 2020 estende a obrigação de retenção na fonte às entidades gestoras
de plataformas de financiamento colaborativo, com domicílio fiscal em Portugal, que procedam ao pagamento, ou
coloquem à disposição, rendimentos de capitais sujeitos à taxa liberatória.
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Pagamentos por conta voluntários fora do âmbito da categoria B

De acordo com a PL OE 2020, prevê-se a possibilidade de os sujeitos passivos que aufiram rendimentos devidos por
entidades não sujeitas à obrigação de retenção na fonte, voluntariamente, efetuarem pagamentos por conta (de
montante igual ou superior a €50). Esta possibilidade já existia para os titulares de rendimentos das categorias A e
H, propondo-se agora que seja alargada aos rendimentos das restantes categorias de rendimentos previstas no
Código do IRS.

Medidas transitórias sobre deduções à coleta a aplicar às declarações de rendimentos relativas ao ano
de 2019

À semelhança de anos anteriores, a PL OE 2020 contempla a possibilidade de os sujeitos passivos indicarem, na
respetiva Declaração de IRS – Modelo 3 referente a 2019, os montantes correspondentes às despesas suportadas
com saúde, formação e educação, encargos com imóveis e com lares. Esta opção implica, por um lado, a
substituição dos valores declarados pelos sujeitos passivos por aqueles entretanto conhecidos pela AT e, por outro,
a comprovação da parte que exceda os montantes conhecidos pela AT. A PL OE 2020 prevê, ainda, a
impossibilidade de serem deduzidas pelos sujeitos passivos reclamações contra o cálculo do montante das
deduções à coleta, decorrentes de comunicações que eles próprios tenham realizado à AT.

Medidas transitórias sobre despesas e encargos relacionados com a atividade empresarial ou
profissional de sujeitos passivos de IRS

A PL OE 2020 estabelece a possibilidade de se proceder à declaração de despesas e encargos relacionados
exclusiva ou parcialmente com a sua atividade profissional na declaração de rendimentos de 2019, substituindo os
montantes previamente comunicados à AT (sem prejuízo de necessidade de comprovação dos mesmos perante a
mesma). Em caso de introdução dos referidos valores na declaração de rendimentos de 2019, não haverá
possibilidade de reclamação do cálculo do montante de deduções até dia 31 de março do ano seguinte.

Autorizações legislativas

O Governo fica autorizado a criar deduções ambientais sobre as aquisições de unidades de produção renovável para
autoconsumo, bem como bombas de calor com classe energética A ou superior, permitindo uma dedução à coleta
de IRS de cada sujeito passivo relativamente a parte da despesa efetuada e devidamente comprovada, com o limite
global máximo de €1.000.
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Segurança Social

Subsídio de desemprego

Nos termos da PL OE 2020, continuará a ser aplicável, em 2020, a majoração de 10% dos subsídios de desemprego
e do subsídio por cessação de atividade para agregados familiares com filhos em que ambos os cônjuges ou unidos
de facto, ou parente único no caso de famílias monoparentais, são titulares do referido subsídio.

Despenalização da infração relativa a trabalhadores independentes

A PL OE 2020 vem prever a despenalização relativamente ao incumprimento, em 2019, da obrigação de entrega da
declaração trimestral de rendimentos por parte dos trabalhadores independentes.

Proteção de pensionistas e combate à pobreza entre idosos

É intenção do Governo, em conformidade com a PL OE 2020, reforçar as pensões de modo a aumentar os
rendimentos dos pensionistas com pensões mais baixas e assim combater a pobreza entre os mais idosos. Assim,
durante o ano de 2020, o Governo irá avaliar as regras de atribuição do Complemente Solidário para Idosos,
alargando até ao segundo escalão a eliminação do impacto dos rendimentos dos filhos considerados na avaliação.

Regime contributivo de trabalhadores independentes com atividade sazonal

De acordo com a PL OE 2020, o Governo irá legislar durante o ano de 2020 no sentido de adequar o regime
contributivo dos trabalhadores independentes às atividades com forte componente sazonal e elevada flutuação dos
momentos de faturação (como, por exemplo, empregados do sector turístico e da restauração), designadamente no
que respeita às respetivas obrigações declarativas.

Condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente

Para efeitos de reconhecimento do direito ao subsídio social de desemprego subsequente, a PL 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 para pensionistas

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 ISS, I.P..
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Execução de dívidas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores

A PL OE 2020 vem colocar sobre a alçada da Segurança Social a execução de dívidas da Caixa de Providência dos
Advogados e Solicitadores (CPAS). Assim, passa o processo de execução de dívidas à Segurança Social a aplicar-se
igualmente a todos os montantes devidos à CPAS, sendo a CPAS, para o efeito, equiparada a instituição da
segurança social.

Medidas de transparência contributiva e partilha de informação

A PL OE 2020 volta a reiterar 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 e a Caixa Geral de Aposentações, com a AT. Em contrapartida, a AT deve enviar à
Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações os valores relativos aos rendimentos apresentados nas
declarações de IRS.

Acordos de regularização voluntária de contribuições

A PL OE 2020 vem alterar os acordos de regularização voluntária de contribuições. Assim, o Instituto de Segurança
Social (ISS) pode, através da celebração de acordos de regularização voluntária, autorizar o pagamento diferido das
contribuições dos trabalhadores independentes, quando resultem do apuramento de contribuições com base em
correção trimestral efetuada em janeiro ou da revisão anual da base de incidência contributiva.

O ISS pode igualmente autorizar acordos às pessoas coletivas e pessoas singulares com atividade empresarial,
quando o pagamento em causa resulte do apuramento como entidade contratante ou do apuramento de
contribuição adicional por rotatividade excessiva.

Estes acordos abrangem as contribuições apuradas no processo de qualificação das entidades imediatamente
anterior ao da data do requerimento, bem como os respetivos juros de mora vencidos e vincendos até integral
pagamento.

Atribuição de subsídios ou prestações

A PL OE 2020 prevê uma redução do montante, de €5.000 para €3.000, líquido de IVA, relativamente aos subsídios
e pagamentos que o Estado, as outras pessoas coletivas de direito público e as entidades de capitais exclusiva ou
maioritariamente relativamente públicos, possam efetuar sem que seja necessária a apresentação de declaração
comprovativa da situação contributiva 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 (e não até ao termo do 3.º mês imediatamente anterior ao do evento
determinante da atribuição da prestação, como se verifica atualmente).
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”)

Realizações de utilidade social

A PL OE 2020 estabelece que os gastos suportados com a aquisição de passes sociais em benefício do pessoal do
sujeito passivo passem a ser relevantes para efeitos da determinação do lucro tributável em 130% do seu valor
(atualmente, são apenas aceites como gasto fiscal).

Rendimentos de direitos de propriedade industrial ou intelectual

Para além dos direitos de propriedade industrial sujeitos a registo relativos a patentes, desenhos ou modelos
industriais, a PL OE 2020 prevê que passem também a concorrer para a determinação do lucro tributável, em
apenas metade do seu valor, os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a
utilização temporária de direitos de propriedade intelectual registados, especificamente, direitos de autor sobre
programas de computador.

Prevê-se que o correspondente artigo 50.º-A do Código do IRC seja adaptado no sentido de passar a aplicar-se na
íntegra aos referidos direitos de propriedade intelectual, nos mesmos moldes já aplicáveis aos direitos de
propriedade industrial anteriormente abrangidos.

Regime simplificado de determinação da matéria coletável

Para efeitos de determinação da matéria coletável relevante do regime simplificado de IRC, a PL OE 2020 propõe a
aplicação de um coeficiente de 0,50 aos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na
modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de contenção, mantendo o coeficiente atual de 0,35
para os demais rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou
apartamento.

Taxa de IRC

A PL OE 2020 prevê que a taxa reduzida de IRC de 17% aplicável aos sujeitos passivos que sejam qualificados como
pequena ou média empresa passe a aplicar-se aos primeiros €25.000 (atualmente €15.000) de matéria coletável.

Tributação autónoma

Relativamente à tributação autónoma aplicável aos encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros,
viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto sobre Veículos,
motos ou motociclos, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, a PL OE 2020 prevê que os
primeiros dois escalões de tributação passem a ser os seguintes (i) 10% para viaturas com custo de aquisição inferior
a €27.500 (atualmente €25.000) e (ii) 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a
€27.500 (atualmente €25.000) e inferior a €35.000.
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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.

A PL OE 2020 prevê que as viaturas ligeiras de passageiros movidas a Gases de Petróleo Liquefeito (“GPL“) deixem
de beneficiar de taxas reduzidas de tributação autónoma (atualmente de 7,5%, 15% e 27,5%) passando a estar
sujeitas às taxas de tributação autónoma gerais de 10%, 27,5% e 35%.

Isenção de IRS/IRC sobre os juros decorrentes de contratos de empréstimos sob a forma de
obrigações denominadas em renminbi

A PL OE 2020 prevê uma isenção de IRS ou de IRC aplicável aos juros decorrentes de contratos de empréstimo
celebrados pela IGCP, E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, sob a forma de obrigações
denominadas em renminbi colocadas no mercado doméstico de dívida da República Popular da China, desde que
subscritos ou detidos por não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual o
empréstimo seja imputado, com exceção de residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área
das finanças.

Para efeitos da aplicação desta isenção, encontram-se previstos na PL OE 2020 os elementos de comprovação da
qualidade de não residente que devem ser detidos pela IGCP, E.P.E..

Adicionalmente, sempre que os valores mobiliários abrangidos pela isenção sejam adquiridos em mercado
secundário por sujeitos passivos residentes ou não residentes com estabelecimento estável no território português
ao qual seja imputada a respetiva titularidade, os rendimentos auferidos devem ser incluídos na respetiva
declaração periódica de rendimentos.
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”)

Deduções

A PL OE 2020 prevê a possibilidade de dedução do IVA relativa a despesas respeitantes à eletricidade utilizada em
viaturas elétricas ou híbridas plug-in.

Créditos de cobrança duvidosa

A PL OE 2020 prevê que os sujeitos passivos poderão deduzir o imposto de créditos de cobrança duvidosa, nas
seguintes situações:

► O crédito se encontre em mora há mais de 12 meses, ao invés dos atuais 24 meses;

► O pedido de autorização prévia de valor superior a €150.000 deve ser apreciado pela AT no prazo máximo de
quatro meses, em vez de oito, findo o qual se considera indeferido;

► A certificação poderá adicionalmente ser efetuada por contabilista certificado independente, nas situações
em que a regularização do imposto não exceda €10.000 por declaração periódica.

Taxas de IVA

A PL OE 2020 vem alargar o âmbito de aplicação da taxa reduzida do IVA (na verba 1.7 da Lista I anexa ao Código
do IVA) às águas residuais tratadas.

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 aos restantes espetáculos só
será aplicável caso não beneficie 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.

Autorizações legislativas no âmbito do IVA

A PL OE 2020 prevê um conjunto de autorizações legislativas no âmbito do IVA, a saber:

► Introdução de alterações à verba 3.1 da Lista II do Código do IVA, de forma a ampliar a sua aplicação a outras
prestações de serviços de bebidas, alargando-a a bebidas que se encontram atualmente excluídas. A
oportunidade e a extensão das alterações a introduzir dependem das conclusões do já criado grupo de
trabalho interministerial;
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► Introdução de alterações das verbas 2.6, 2.8, 2.9 e 2.30 da Lista I do Código do IVA, referente a produtos,
aparelhos e objetos de apoio que constem da lista homologada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação,
cuja utilização seja exclusiva de pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade temporária;

► Criação de escalões de consumo, para efeitos de eletricidade e aplicação da taxa reduzida e intermédia aos
fornecimentos de eletricidade que não ultrapassem um escalão fixado em potência contratada de baixo
consumo. A aplicação das taxas visa reduzir os custos associados ao consumo de energia, protegendo os
consumos finais e mitigando os impactos ambientais adversos que decorrem de consumos excessivos de
eletricidade. Esta medida está sujeita, previamente, ao procedimento de consulta do Comité do IVA da União
Europeia.

Outros

A PL OE 2020 prevê ainda a alteração ao Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho que regula o benefício concedido
às Forças Armadas, às forças e serviços de segurança, aos bombeiros, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, às
instituições particulares de solidariedade social, através da restituição total ou parcial do montante equivalente de
IVA suportado em determinadas aquisições de bens e serviços. Esta alteração prevê o alargamento do âmbito do
diploma 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.). Para as primeiras, o diploma prevê a não existência de quaisquer
limites para a restituição do IVA.
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Impostos Especiais de Consumo (“IEC”)

Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros
edulcorantes (“IABA”)

No que respeita ao “Sugar Drink Tax”, aplicável a bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes, a PL OE
2020 vem alterar os escalões de tributação no que respeita às bebidas abrangidas por este imposto:

► Bebidas cujo teor de açúcar é inferior a 25g/l - €1/hl (mantém-se);

► Bebidas cujo teor de açúcar varia entre 25g e 50g/l - €6,02/hl;

► Bebidas cujo teor de açúcar varia entre as 50g e 80g/l - €8,02/hl; e,

► Bebidas cujo teor de açúcar é superior a 80g/l - €20,06/hl.

A PL OE 2020 prevê ainda o aumento das taxas aplicáveis a concentrados de bebidas adicionadas de açúcar ou
outros edulcorantes:

► Concentrado de bebidas, na forma líquida, cujo teor de açúcar é inferior a 25g/l - €6,02/hl;

► Concentrado de bebidas, na forma líquida, cujo teor de açúcar varia entre 25g e 50g/l - €36,11/hl;

► Concentrado de bebidas, na forma líquida, cujo teor de açúcar varia entre 50g e 80g/l - €48,14/hl; e,

► Concentrado de bebidas, na forma líquida, cujo teor de açúcar é superior a 80g/l - €120,36/hl.

Relativamente às bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes que se apresentem sob a forma de pó,
grânulos ou outras formas sólidas, a PL OE 2020 prevê, também, um aumento das taxas:

► Bebidas que se apresentem na forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas, cujo teor de açúcar é inferior
a 25g/l - €10,03/hl;

► Bebidas que se apresentem na forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas, cujo teor de açúcar varia
entre 25g e 50g/l - €60,18/hl;

► Bebidas que se apresentem na forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas, cujo teor de açúcar varia
entre 50g e 80g/l - €80,24/hl; e,

► Bebidas que se apresentem na forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas, cujo teor de açúcar é superior
a 80g/l - €200,60/hl.

A receita obtida com este imposto será consignada ao Serviço Nacional de Saúde e aos Serviços Regionais de Saúde
das Regiões Autónomas.

Relativamente ao nível das bebidas espirituosas apenas se verifica uma alteração nos produtos declarados para
consumo na Região Autónoma da Madeira, passando de €1.237,58/hl para €1.241,29/hl.
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Imposto sobre o Tabaco (“IST”)

Relativamente às taxas de IST, a PL OE 2020 prevê a alteração do elemento específico dos cigarros, o qual
aumenta de €96,12 para €101 (i.e., 1,5%, perto do nível da taxa de inflação prevista para 2020), diminuindo o
elemento ad valorem de 15% para 14%.

Prevê-se ainda uma diminuição do limite mínimo de imposto que passa de 104% para 102%.

Por outro lado, com a PL OE 2020, o limite mínimo de imposto, na Região Autónomas dos Açores, passa de 75%
para 78%.

A PL OE 2020 prevê uma alteração do elemento específico aplicável aos cigarros fabricados na Região Autónoma
da Madeira, o qual aumenta de €58 para €60,94, diminuindo o elemento ad valorem que passa 10% para 9%, tal
como o limite mínimo de imposto que passa de 90% para 89%.

Adicionalmente, no que respeita aos cigarros consumidos na Região Autónoma da Madeira, as taxas de elemento
específico que se devem adicionar, passam de €20,37 para €21,40, diminuindo o elemento ad valorem de 10% para
9%.

Prevê-se ainda a alteração do limiar mínimo de aplicação de IST incidente sobre o tabaco de corte fino destinado a
cigarros de enrolar, e restantes tabacos de fumar, ao rapé e ao tabaco de mascar, o qual aumenta de €0,174/g
para €0,175/g.

Nos charutos e cigarrilhas o valor da imposição mínima passa para €412,10 e €61,81 por milheiro, respetivamente.

Verifica-se um ligeiro aumento, de €0,31/ml para €0,32/ml, da taxa de IST incidente sobre o líquido contendo
nicotina, em recipientes utilizados para a carga e recarga de cigarros eletrónicos.

A PL OE 2020 prevê o aditamento do artigo 103.º-A ao Código dos IEC, relativamente à incidência do IST sobre o
tabaco aquecido. Neste âmbito, prevê-se que o elemento específico se cifre no montante de €0,0837/g, o elemento
ad valorem em 15% e o valor da imposição mínima em €0,180/g.

As embalagens individuais de produtos do tabaco que sejam introduzidas no consumo devem, a partir da entrada
em vigor da Lei do OE, ostentar uma nova estampilha especial, cuja cor e preço serão regulados por portaria do
Governo responsável pela área das finanças.

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (“ISPE”)

A PL OE 2020 mantém uma norma transitória relativamente aos produtos petrolíferos e energéticos, a vigorar
durante o ano de 2020, quanto aos produtos classificados e abrangidos pelos códigos NC 2701, NC 2702 e NC
2704 utilizados em sede de processos de cogeração ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas
atividades como a sua atividade principal, sendo tributados com uma taxa correspondente a 50% da taxa de ISPE e
com uma taxa correspondente a 50% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2.
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Mantendo a ótica de descarbonização da sociedade num programa a 4 anos, iniciado com o OE 2018, a PL OE 2020
vem manter a alteração das percentagens aplicáveis nesta sede, com aumentos sucessivos de 25%/ano até 2022
(ou seja, 50% em 2020; 75% em 2021 e 100% em 2022).

A taxa de 50% resultará da diferença entre um preço de referência para o CO2 estabelecido em €25/tCO2 e o preço
resultante da aplicação da média aritmética do preço resultante dos leilões de licenças de emissão de gases de
efeito de estufa, com o limite máximo de €5/tCO².

Prevê-se que durante o ano de 2020, os produtos classificados e abrangidos pelos códigos NC 2710 19 61 a 2710
19 69 utilizados na produção de eletricidade, em sede de processos de cogeração ou de gás de cidade, sejam
tributados com uma taxa correspondente a 25% da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 25% da taxa de
adicionamento sobre as emissões de CO2.

As percentagens aplicáveis nesta sede devem ter aumentos sucessivos de 25%/ano até 2023 (ou seja, 50% em
2021; 75% em 2022 e 100% em 2023).

Relativamente aos produtos classificados pelos códigos NC 2711, utilizados na produção de eletricidade, com
exceção dos usados nas regiões autónomas, devem ser tributados com uma taxa correspondente a 10% da taxa de
adicionamento sobre as emissões de CO2. As percentagens aplicáveis nesta sede devem ter aumentos sucessivos de
10%/ano até 2023 (ou seja, 20% em 2021; 30% em 2022 e 40% em 2023).

As receitas obtidas serão consignadas 50% ao sistema elétrico nacional, ou à redução do défice tarifário do sector
energético e a outros Fundos, e 50% ao Fundo Ambiental.

Com a PL OE 2020 são elevadas de €650 para €700, as taxas máximas do imposto relativas à gasolina com
chumbo e sem chumbo, bem como as taxas de imposto máximo aplicáveis ao gasóleo, que passa de €400 para
€460 e do fuelóleo de teor de enxofre inferior ou igual e superior a 1%, de €39,93 e €44,92 para €50 e €45,
respetivamente, e todos na Região Autónoma dos Açores.

Mantém-se em vigor em 2020 o adicional às taxas do ISPE (o montante de €0,007/l para a gasolina e no montante
de €0,0035/l para o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado, até ao limite de €30.000.000 anuais).

Imposto sobre Veículos (“ISV”)

A PL OE 2020 mantém o paradigma de aumento generalizado das taxas de ISV aplicáveis aos automóveis
(componente cilindrada e ambiental dos veículos sujeitos às Tabelas A e B) ou aos motociclos, triciclos e
quadriciclos.

Os veículos ligeiros equipados com sistema de propulsão a gasóleo, bem como os automóveis ligeiros de
mercadorias de caixa aberta, fechada ou sem caixa, com lotação máxima de 3 lugares permanecem sujeitos a um
agravamento de ISV, de €500 e €250, respetivamente, exceto se apresentarem um valor de emissão de partículas
inferior a 0,001g/km. Ou seja, o atual limiar para aproveitamento desta exceção ao agravamento do ISV foi
reduzido de 0,002g/km para 0,001g/km.
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Relativamente ao ISV, prevê-se igualmente um aumento das parcelas a abater para os vários escalões, no que
respeita às Tabelas A e B.

No que concerne aos escalões de CO2 de componente ambiental aplicáveis ao gasóleo prevê-se uma equiparação
destes face aos escalões utilizados para os veículos a gasolina.

Prevê-se a uma diminuição para 40% da taxa média aplicável aos automóveis de utilização mista, com peso bruto
superior a 2.500 kg, lotação mínima de sete lugares (atualmente de 50%) e aos automóveis ligeiros de passageiros
que utilizem exclusivamente combustível gás natural (sendo neste último caso excluídos os que utilizem como
combustível gases de petróleo liquefeito - GPL).

No que se refere aos motociclos, triciclos e quadriciclos prevê-se um aumento das taxas de imposto a aplicar, no
que respeita à Tabela C.

Em sede das isenções aplicáveis no âmbito do ISV, a PL OE 2020 prevê o alargamento da isenção de ISV aos
veículos adquiridos para as funções operacionais pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelo
Instituto da Natureza e das Florestas, I.P. e os veículos adquiridos para o exercício de funções operacionais das
equipas da força de sapadores bombeiros florestais pelo Instituto da Natureza e das Florestas, I.P..

Imposto único de Circulação (“IUC”)

A PL OE 2020 mantém o paradigma de aumento generalizado das taxas de IUC aplicáveis a todos os veículos
(categorias A, B, C, D, E, F e G).

A PL OE 2020 prevê que os automóveis e motociclos que tendo mais de 30 anos (anteriormente 20) que
constituam peças de museus públicos e que só ocasionalmente sejam objeto de uso e não efetuem deslocações
superiores a 500 km beneficiem da isenção de IUC. Esta isenção é estendida aos veículos das categorias A, C, D e E
que tenham as mesmas características.

A PL OE 2020 prevê a manutenção do adicional de IUC para os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e
B.
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Imposto Especial de Jogo Online (“IEJO”)

Jogos de fortuna ou azar

A PL 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 à cota

A PL OE 2020 prevê o aumento da taxa de IEJO de 8% para 25%. Nos casos em que as comissões cobradas pela
entidade exploradora são o único rendimento diretamente resultante da exploração das apostas hípicas à cota em
que os apostadores jogam uns contra os outros, o IEJO incide sobre o montante dessas comissões, à taxa de 35%.
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Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”)

Valor patrimonial tributário dos prédios da espécie «Outros»

A PL OE 2020 passa a prever que, para efeitos do cálculo do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos da
espécie “outros” (i.e., que não correspondam a prédios habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços ou a
terrenos para construção) que tenham autonomia económica em relação ao terreno em que se encontram
implantados, quando deva ser utilizado o método do custo adicionado do valor do terreno, o terreno a considerar
deverá corresponder apenas à área efetivamente ocupada com a implantação.

Inscrição de prédio situado em mais de uma freguesia

Com a PL OE 2020, o Código do IMI passa a prever que os prédios rústicos ou urbanos não vedados (i.e.,
circunscritos por cerca, muro ou outro meio de vedação) e situados em mais do que uma freguesia, deverão ser
inscritos na freguesia onde esteja situada a maior área (aplicável parar prédios rústicos) ou o maior número de
construções (aplicável a prédios urbanos).

Comunicação da identificação de prédios à AT

A PL OE 2020 vem alargar a tipologia de prédios ou frações autónomas cuja identificação deve ser comunicada
pelos municípios à AT, atualmente limitada aos prédios ou frações autónomas em ruínas, aos prédios ou frações
autónomas devolutas e aos terrenos para construção aptos para uso habitacional localizados em zonas de pressão
urbanística.

Adicionalmente, a identificação dos prédios referidos deverá ser divulgada pelos municípios no respetivo sítio na
Internet, bem como no boletim municipal, caso exista.

Prédios urbanos ou frações autónomas localizados em zonas de pressão urbanística

A PL 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 elevadas ao sêxtuplo, sendo agravadas em cada ano subsequente, em mais
10%, tendo como limite máximo 12 vezes a taxa normal aplicável. Este agravamento é atualmente aplicável apenas
a prédios urbanos ou frações autónomas que se encontrem devolutos há mais de 2 anos.

Prevê-se assim uma clarificação relativamente às várias regras de agravamento existentes no Código do IMI e
alarga-se o referido agravamento aos terrenos para construção com aptidão habitacional localizados em zonas de
pressão urbanística, atualmente não sujeitos a agravamento.

Monumentos nacionais e prédios classificados como de interesse público ou de interesse municipal

A PL OE 2020 prevê a revogação da isenção de IMI aplicável aos prédios classificados como monumentos nacionais
e aos prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse municipal.
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Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (“IMT”)

Caducidade da isenção pela aquisição de imóveis por instituições de crédito

A PL OE 2020 prevê o alargamento das situações de caducidade das isenções de IMT aplicáveis à aquisição de
imóveis por instituições de crédito (designadamente no âmbito de processos de execução, de falência ou de
insolvência ou dações em cumprimento), atualmente limitada aos casos em que os imóveis não sejam alienados no
prazo de 5 anos a contar da data da aquisição, às situações em que o adquirente do imóvel seja uma entidade com a
qual existam relações especiais.

Taxas

A PL OE para 2020 prevê a introdução de uma 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.
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Imposto do Selo (“IS”)

Outras isenções de IS relativas a empréstimos

A PL OE 2020 prevê as seguintes alterações à isenção aplicável às operações financeiras, incluindo os respetivos
juros, com prazo não inferior a um ano e destinadas à cobertura de carências de tesouraria:

► O âmbito objetivo da isenção é limitado a empréstimos (atualmente aplicável a operações financeiras em
geral);

► A isenção deixa de aplicar-se a empréstimos concedidos por sociedades em benefício de outras sociedades
com as quais se encontrem em relação de domínio ou de grupo, os quais passam a poder beneficiar apenas da
isenção aplicável a contratos de gestão centralizada de tesouraria (conforme abaixo);

► No que diz respeito às condições para aplicação da isenção, deixa de ser exigido que a participação de capital
mínima de 10% corresponda a uma participação do capital com direito de voto, passando a ser exigível que
esta participação na sociedade mutuária tenha permanecido na titularidade da sociedade mutuante durante
um ano consecutivo ou desde a constituição da sociedade participada, desde que, neste último caso, a
participação seja mantida durante aquele período (o mesmo se aplicando ao critério alternativo do valor de
aquisição não inferior a €5.000.000);

► As sociedades de capital de risco passam a estar sujeitas aos mesmos requisitos previstos para as demais
sociedades.

É ainda prevista a introdução de uma isenção de IS aplicável a empréstimos de prazo não superior a um ano quando
concedidos por sociedades no âmbito de contratos de gestão centralizada de tesouraria, a favor de outras
sociedades com as quais estejam em relação de domínio ou de grupo. Nos termos da PL OE 2020, para efeitos do
Código do IS, considerar-se-á existir uma relação de domínio ou de grupo quando a sociedade dominante, detenha,
por um período superior a um ano, direta ou indiretamente, pelo menos 75 % do capital das sociedades dominadas,
desde que a participação lhe confira mais de 50 % dos direitos de voto.

Obrigações contabilísticas

As entidades obrigadas a possuir contabilidade organizada nos termos dos Códigos do IRS e do IRC devem manter
um registo das operações e atos realizados sujeitos a IS, o qual passa a dever evidenciar as alterações aos elementos
declarados e efetuadas através de declaração de IS de substituição.

Manutenção das medidas de desincentivo ao crédito ao consumo

A PL OE 2020 mantém o agravamento em 50% das taxas que visam a tributação do crédito ao consumo para os
factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2020.
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Por sua vez, as taxas normais de tributação do crédito ao consumo são agravadas nos seguintes termos:

Prazo do crédito concedido
Taxas em

vigor
Taxas resultantes

da PL OE 2020

Crédito de prazo inferior a um ano - por cada
mês ou fração

0,128% 0,141%

Crédito de prazo igual ou superior a um ano 1,600% 1,760%

Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos 1,600% 1,760%

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%
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Código Fiscal do Investimento (CFI)

Dedução por lucros retidos e reinvestidos

De acordo com a PL OE 2020, as empresas qualificadas como micro, pequena ou média empresa que preencham os
requisitos para beneficiar deste incentivo, passam a poder deduzir à coleta de IRC um montante máximo de 10€ dos
lucros retidos e reinvestidos até €12.000.000 (ao invés de €10.000.000), por sujeito passivo.

Adicionalmente, o período de dedução dos lucros retidos e reinvestidos em aplicações relevantes, é estendido de
três para quatro anos.

No âmbito deste regime, passam a qualificar como aplicações relevantes, os ativos intangíveis constituídos por
despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças,
«know-how» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente, desde que (i) estejam sujeitas a amortizações
ou depreciações para efeitos fiscais; e (ii) Não sejam adquiridos a entidades com as quais existam relações especiais.

Relativamente a ativos adquiridos em regime de locação financeira, a dedução dos lucros retidos e reinvestidos
passa a estar condicionada ao exercício da opção de compra pelo sujeito passivo no prazo de sete anos
(anteriormente cinco) contados da data da aquisição.

A alteração dos prazos acima referidos, será aplicável aos prazos em curso a 1 de janeiro de 2020.

Autorização legislativa no âmbito do CFI

Fica o Governo autorizado a alargar o elenco dos beneficiários e as aplicações relevantes no âmbito do regime da
dedução por lucros retidos e reinvestidos. O sentido e a extensão desta autorização é a seguinte: (i) alterar o artigo
30.º do CFI, passando a prever como aplicação relevante as aquisições de participações sociais de sociedades cujo
objeto social principal seja substancialmente idêntico ao da sociedade adquirente, (ii) condicionar o alargamento 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, e (iii) aplicar às empresas de pequena-média capitalização o regime dos
lucros retidos e reinvestidos nos termos e condições do regime já aplicável às micro, pequenas e médias empresas.

Sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial (“SIFIDE”)

Foi alterado o período em que vigora este sistema de incentivos, passando a aplicar-se até 2025.

São elegíveis as despesas 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. (“ANI”).

Caso as unidades de participação nos referidos fundos de investimento sejam alienadas, antes de decorrido o prazo
de cinco anos, ao IRC do período da alienação é adicionado o montante que tenha sido deduzido à coleta, na
proporção correspondente ao período em falta, acrescido dos correspondentes juros compensatórios.
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As entidades gestoras dos fundos de investimento devem enviar à ANI, até 30 de junho de cada ano, o último
relatório anual auditado bem como documento (portefólio ou outro) que evidencie os investimentos realizados pelo
fundo no ano anterior.

As entidades gestoras dos fundos podem solicitar à ANI a emissão de declaração de conformidade da política de
investimento prevista no regulamento de gestão do fundo, não tendo esta declaração carácter vinculativo quanto à
elegibilidade futura da despesa a que se refere esta disposição.
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Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”)

Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior

De acordo com a PL OE 2020, é elevado de €15.000 para €25.000 o montante da matéria coletável apurada por
empresas qualificadas como PME que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de
natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em territórios do interior, ao qual é aplicável a
taxa de IRC de 12,5%.

Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias

É proposta a exclusão da majoração dos gastos suportados com a aquisição de gases de petróleo liquefeito (“GPL”)
para abastecimento de veículos afetos ao transporte público de passageiros e mercadorias para efeitos da
determinação do lucro tributável em sede de IRC e da categoria B do IRS em caso de opção pelo regime da
contabilidade organizada.

Reorganização de entidades em resultado de operações de restruturação ou de acordos de cooperação

A PL OE 2020 vem prever que passam a estar isentas de IS as transmissões de estabelecimento comercial,
industrial ou agrícola no âmbito de operações de reestruturação ou acordos de cooperação.

Adicionalmente, o regime é alargado a outras entidades, deixando de estar limitado a sociedades e empresas
públicas.

Incentivos à reabilitação urbana

Prevê-se que o conceito de “ações de reabilitação”, relevante para efeitos de aplicação do regime de incentivos à
reabilitação urbana, seja alargado aos casos de intervenções de reabilitação de edifícios elegíveis realizadas nos 4
anos anteriores à data do requerimento para a avaliação do estado de conservação resultante das mesmas.
Atualmente, são apenas classificadas como ações de reabilitação para efeitos deste regime as intervenções
realizadas nos 2 anos anteriores à data daquele requerimento.

Adicionalmente, é prevista uma isenção de IRS e IRC aplicável aos rendimentos prediais obtidos no âmbito dos
Programas Municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis, devendo os rendimentos
isentos ser obrigatoriamente englobados para efeitos da determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos,
quando o sujeito passivo opte pelo englobamento dos rendimentos prediais. As referidas isenções são aplicáveis
aos programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento
habitacional por um prazo mínimo de arrendamento não inferior a 5 anos e cujo limite geral de renda não exceda o
definido em função do concelho onde se localiza o imóvel, previsto na Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho. Estas
isenções dependem de reconhecimento pelo membro do Governo responsável pela área das finanças.
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Majoração de donativos

Prevê-se que os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da Estrutura de Missão para as
Comissões do V Centenário da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães
(2019-2022) beneficiem do regime previsto para o mecenato cultural.

Prevê-se que os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da Estrutura de Missão para a
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia assim como os donativos atribuídos por pessoas singulares
ou coletivas a favor da Embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos para efeitos da participação portuguesa
na Exposição Mundial do Dubai em 2020, beneficiem do disposto no artigo 62.º do EBF.

Os donativos, em dinheiro ou em espécie, concedidos à Fundação JMJ-Lisboa2022, entidade incumbida legalmente
de assegurar a preparação, organização e coordenação da Jornada Mundial da Juventude a realizar em 2022 em
Lisboa, são considerados gasto do período para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em valor correspondente a
140 % do respetivo total. Prevê-se ainda a dedução à coleta do IRS do ano a que dizem respeito 30 % dos donativos,
em dinheiro ou em espécie, concedidos à entidade referida anteriormente por pessoas singulares residentes em
território nacional, desde que não tenham sido contabilizados como gasto do período.

Prorrogação da vigência de benefícios fiscais até 31 de dezembro de 2020

Tendo em consideração o relatório anual de quantificação de benefícios fiscais e a respetiva avaliação, a PL OE
2020 propõe a prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, dos benefícios fiscais relativos a (i) conta poupança-
reformados, (ii)  empréstimos externos e rendas de locação de equipamentos importados, (iii) serviços financeiros
de entidades públicas, (iv) swaps e empréstimos de instituições financeiras não residentes,  (v) depósitos de
instituições de crédito não residentes, (vi) comissões vitivinícolas regionais, (vii) entidades gestoras de sistemas
integrados de gestão de fluxos específicos de resíduos, (viii) coletividades desportivas, de cultura e recreio, (ix)
baldios, (x) medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias (xi) despesas com sistemas
de car-sharing e bike-sharing (xii) despesas com frotas de velocípedes, (xiii) mecenato cultural, (xiv)  deduções à
coleta do IRS, (xv) IVA – transmissão de bens e prestações de serviços a título gratuito e (xvi) isenção de IS nas
operações de financiamento externo para aquisição de navios, contentores e outro equipamento para navios.

Adicionalmente, é previsto que os benefícios fiscais agora prorrogados sejam objeto de nova avaliação durante o
ano de 2020.
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Autorização legislativa no âmbito do EBF

A PL OE 2020 prevê a atribuição de uma autorização legislativa ao Governo no sentido da criação um regime de
benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização do Interior aplicável a sujeitos passivos de IRC, em função
dos gastos resultantes da criação de posto de trabalho em territórios do interior. Nos termos desta autorização
legislativa, é previsto que este regime contemple uma dedução à coleta, até ao respetivo limite, correspondente a
20% dos gastos do período incorridos com a criação de postos de trabalho, que excedam o valor da retribuição
mínima nacional garantida. Adicionalmente, os territórios do interior relevantes para a aplicação deste regime
deverão ser definidos por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da coesão
territorial. Este regime ficará, no entanto, dependente da aprovação por parte das instituições competentes da
União Europeia para alargar o regime de auxílios de base regional.

Nos termos da PL OE 2020 fica ainda o Governo autorizado a criar um regime de benefícios fiscais no âmbito dos
Planos de Poupança Florestal que sejam regulamentados ao abrigo do Programa para Estímulo ao Financiamento da
Floresta. Nos termos desta autorização legislativa, é previsto que este regime contemple:

► Uma isenção em sede de IRS aplicável aos juros obtidos provenientes de Planos Poupança Florestal; e

► Uma dedução à coleta de IRS correspondente a 30% dos valores em dinheiro aplicados no respetivo ano por
cada sujeito passivo, mediante entradas realizadas em Plano Poupança Florestal, tendo como limite máximo
€450 por sujeito passivo.

Autorização legislativa para incentivos à internacionalização

Fica o Governo autorizado a criar, no decurso de 2020, novos benefícios fiscais que constituam um incentivo à
exportação por parte das empresas portuguesas, através de isenções de IS sobre os prémios e comissões relativos
a apólices de seguros de créditos à exportação, com ou sem garantia do Estado, com possível inclusão de outras
formas de garantias de financiamento à exportação. Ao nível do IRC, o Governo deverá enquadrar as atividades de
promoção de micro, pequenas e médias empresas, com vista à internacionalização dos seus produtos e atividades,
acesso a mercados e valorização da oferta nacional.

Esta autorização legislativa será concretizada pelo Governo após a aprovação da UE para alargar o regime de
auxílios de estado.
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Setor Financeiro

Contribuição sobre o setor bancário

A PL OE 2020 contempla a prorrogação do regime da contribuição sobre o setor bancário, introduzida pela Lei do
OE para 2011, mantendo-se em vigor durante o ano de 2020 nos mesmos moldes que no ano transato (2019).
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Contribuições e Taxas

Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica

A PL OE 2020 contempla a prorrogação do regime desta contribuição, mantendo-se em vigor durante o ano de
2020 nos mesmos termos do que no ano anterior (2019).

O disposto nos artigos 6.º a 9.º do regime da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica (regras de
liquidação, pagamento, infrações e direito subsidiário), estabelecidos pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31
de dezembro, na sua redação atual, é aplicável à contribuição extraordinária dos fornecedores do Serviço Nacional
de Saúde (“SNS”) de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.

Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS

A PL OE 2020 vem criar uma nova contribuição extraordinária sobre os fornecedores do SNS de dispositivos
médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, sendo a mesma estabelecida com vista a garantir, em
paralelo com a Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica, a sustentabilidade do SNS.

Esta contribuição incide sobre os fornecedores – fabricantes, mandatários ou representantes, intermediários,
distribuidores por grosso ou comercializadores - , que faturem às entidades do SNS o fornecimento de dispositivos
médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e respetivos acessórios.

Encontram-se, no entanto, excluídos desta contribuição os dispositivos médicos e os dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro de grande porte destinados ao tratamento e diagnóstico, sendo considerados como tal os
equipamentos destinados a ser instalados, fixados ou acoplados a uma localização específica numa unidade de
saúde, não podendo ser deslocados dessa localização ou removidos sem recorrer a instrumentos ou aparelhos, e
que não sejam especificamente destinados a ser utilizados no âmbito de uma unidade de cuidados de saúde móvel.

O montante da contribuição é definido tendo por base o valor das aquisições de dispositivos médicos e dispositivos
médicos para diagnóstico in vitro, deduzido de IVA, sendo este valor determinado com base nos dados reportados
pelos serviços e estabelecimentos do SNS.

As taxas aplicáveis são as seguintes:

► 4% - valor anual superior ou igual a €10.000.000;

► 2,5% - valor anual superior ou igual a €5.000.000;

► 1,5% - valor anual superior ou igual a €1.000.000.

À semelhança do previsto para a Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica, também neste caso as
entidades aderentes ao acordo a celebrar com o Estado Português tendo em vista a sustentabilidade do SNS, em
concreto, à cobertura da despesa pública com a compra de dispositivos médicos e reagentes, ficam isentas desta
contribuição.
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A receita arrecadada através desta contribuição é consignada a um Fundo a ser criado para apoio à aquisição de
tecnologias da saúde inovadoras pelo SNS, sendo este objeto de avaliação no âmbito do Sistema Nacional de
Avaliação de Tecnologias de Saúde.

Do total da receita arrecadada através da contribuição, 3% constitui receita da AT em contrapartida pelos encargos
de liquidação e cobrança incorridos.

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (“CESE”)

A PL OE 2020 vem prorrogar o regime da CESE, clarificando que se consideram feitas ao ano de 2020 todas as
referências ao ano de 2015 (com exceção das que constam do n.º 1 do anexo I a que se referem os n.ºs 6 e 7 do
artigo 3.º do regime da CESE) e considera-se feita ao ano de 2020 a referência ao ano de 2017 constante no n.º 4
do artigo 7.º daquele regime.

Contribuição sobre o audiovisual

De acordo com a PL OE 2020, o valor mensal da contribuição sobre o audiovisual para 2020 mantém-se novamente
em €2,85 e €1,00, neste último caso de consumidores que se encontrem em situações específicas previstas na Lei.

Autorização legislativa para alteração do regime da CESE

No âmbito da PL OE 2020, o Governo fica autorizado, num período de 90 dias, a alterar as regras de incidência ou
reduzir as respetivas taxas em função da redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e correspondente
redução da necessidade de financiamento de políticas sociais e ambientais do setor energético. A alteração
fundamenta-se no disposto no n.º 3 do artigo 313.º da Lei do OE 2019 segundo o qual «Atendendo ao seu caráter
transitório, as necessidades da contribuição extraordinária para o setor energético acompanham a evolução da
dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e a consequente necessidade de financiamento de políticas sociais e
ambientais do setor energético.»

A redução das taxas da CESE tem como limite a percentagem de redução da dívida tarifária prevista na proposta de
tarifas e preços para a energia elétrica em 2020 apresentada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
(“ERSE”).

A autorização legislativa prevê ainda:

► A redução das taxas relativas ao setor do petróleo, nomeadamente sobre os operadores de refinação de
petróleo bruto e de tratamento de produtos de petróleo, os operadores de armazenamento de petróleo bruto
e de produtos de petróleo, os operadores de transporte de petróleo bruto e de produtos de petróleo, e os
operadores de distribuição de produtos de petróleo. Esta redução de taxas deverá ter em conta as
necessidades de financiamento de políticas sociais e ambientais do setor energético e a existência de outras
medidas substitutivas destas receitas, tendo como limite a eliminação das mesmas.



EY | Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020 31

► A revisão das regras de incidência relativas ao setor de comercialização do Sistema Nacional de Gás Natural
(“SNGN”) no sentido de permitir outra atualização do valor económico equivalente dos contratos de
aprovisionamento de longo prazo em regime de take-or-pay tendo em conta a informação sobre o seu real
valor.

► A isenção da CESE para produção de eletricidade por intermédio de centros eletroprodutores que utilize
fontes de energias renováveis, a partir de resíduos urbanos, pelas entidades que prosseguem a atividade de
prestação dos serviços de gestão de resíduos urbanos.

Autorização Legislativa para criação da Contribuição sobre as embalagens de uso único

No âmbito da PL OE 2020, o Governo fica autorizado a, durante o ano económico de 2020, criar uma contribuição
que incida sobre as embalagens de uso único.

Neste sentido, deverá o Governo sujeitar a esta contribuição as embalagens de uso único adquiridas em refeições
prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio, definindo-se que:

► Os sujeitos passivos desta contribuição são os produtores ou importadores das embalagens utilizadas na
prestação de serviços de pronto a comer ou entrega ao domicílio, com sede ou estabelecimento estável no
território de Portugal continental, bem ainda como os adquirentes a fornecedores de embalagens, com sede
ou estabelecimento estável noutros Estados-Membros da União Europeia ou nas Regiões Autónomas;

► No âmbito da autorização legislativa, prevê-se a repercussão do encargo suportado com a contribuição sobre
o adquirente final no respetivo preço, devendo o referido valor ser obrigatoriamente discriminado na fatura;

► O valor da contribuição deverá ser fixado em Euros e poderá variar de acordo com as características da
embalagem;

► A utilização de embalagens que incorporem material reciclado poderá ser positivamente discriminada no
âmbito da contribuição;

► O produto da contribuição é consignado total ou parcialmente ao Fundo Ambiental o qual deverá,
preferencialmente, ser aplicado em medidas no âmbito da economia circular.

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais

A PL OE 2020 vem alterar a data limite de comunicação pela câmara municipal à AT relativamente à deliberação de
lançamento de derrama, de 30 de novembro para 31 de dezembro do respetivo período de tributação.

A PL OE 2020 vem prever o aditamento de uma norma de repartição da receita de IMI para os casos de prédios
urbanos não vedados localizados em mais do que um município, sendo definida uma distribuição com base no valor
de construção existente em cada município.
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Através do portal das finanças, a AT deverá comunicar aos municípios onde se localizem as construções, a
respetiva identificação matricial do prédio urbano não vedado.

Cabe aos municípios interessados comunicar à AT o valor de construção existente em cada município.

Posteriormente, é iniciado um processo de audição dos municípios interessados após o qual a AT deverá, no prazo
de 90 dias, fixar a respetiva repartição da receita de IMI.

Taxas Ambientais

Verifica-se a atualização de várias taxas ambientais, por aplicação do Índice de Preços no Consumidor.
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Contencioso tributário

Código de Procedimento e de Processo Tributário (“CPPT”)

A PL OE 2020 introduz no processo tributário de impugnação judicial a obrigatoriedade do contrainteressado ser
chamado. Assim, para além da entidade que praticou o ato tributário impugnado, passam a ser obrigatoriamente
demandados no processo de impugnação judicial os contrainteressados a quem a procedência do processo possa
diretamente prejudicar ou que tenham legítimo interesse na manutenção do ato impugnado e que possam ser
identificados em função da relação material em causa ou dos documentos contidos no processo administrativo.
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