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PROPOSTA DE LEI N.º 5/XIV (OE 2020) 
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

Foi recentemente entregue na Assembleia da República a Proposta de Lei que aprova o 
Orçamento do Estado para 2020, numa data que não é habitual, mas que foi ditada pelas 
recentes eleições e tomada de posse do Governo.
Das principais propostas de alterações legislativas se dá nota de forma sintética, sendo que, 
como se sabe, devem ainda passar pelo crivo da Assembleia da República onde o partido que 
suporta o Governo não tem maioria absoluta, podendo dar origem às designadas coligações 
negativas.
Relativamente  às  empresas  registam-se  algumas  medidas  positivas,  ainda  que  com uma 
projeção muito reduzida, que apontam para um ligeiro desagravamento fiscal.
1. IRS 
a) Isenção parcial, com progressividade, relativa a rendimentos da categoria A
Os rendimentos da categoria A, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, que 
não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS, 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.
b) Coeficiente para rendimentos de exploração de alojamento local
A nova redação do artigo aumenta para 0,50 (antes 0,35) o coeficiente aplicável aos rendi-
mentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia 
ou apartamento, localizados em área de contenção.
c) Medidas transitórias sobre deduções à coleta a aplicar à declaração de rendimen-
tos de IRS relativa ao ano de 2019
Mantém-se, para a declaração de IRS de 2019, a apresentar em 2020, a possibilidade de os 
contribuintes  substituírem as  despesas  pré-preenchidas  relativas  a  saúde,  encargos  com 
imóveis e encargos com lares.

2. IRC 
a) Realizações de utilidade social
São majorados os gastos suportados com a aquisição de passes sociais em benefício pessoal 
do sujeito passivo, para efeitos da determinação do lucro tributável, em valor correspon-
dente a 130%.
b) Rendimentos de direitos de propriedade industrial ou intelectual
É alargado aos direitos de autor sobre programas de computador o regime dos rendimentos 
de direitos de propriedade industrial ou intelectual, considerando-os para a determinação 
do lucro tributável em metade do seu valor.
c) Regime simplificado
É alterado de 0,35 para 0,50 o coeficiente aplicável aos rendimentos da exploração de esta-
belecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, localizados 
em área de contenção;
d) Taxas
É alterado de € 15 000 para 25 000 o montante da matéria coletável a que é aplicável a taxa 
de IRC de 17%.
e) Tributação autónoma
1.É alterado de € 25 000 para € 27 500 o limite a que é aplicável a taxa de 10% da tribu-
tação autónoma das viaturas ligeiras de passageiros.
2.O desagravamento  das  taxas  de  tributação  autónoma  até  aqui  previsto  para  viaturas 
ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV, passa a ser aplicável apenas a estas últimas.

3. IVA 
a) Exclusões do direito à dedução
Passa a ser dedutível o IVA relativo a despesas respeitantes a eletricidade utilizada em via-
turas elétricas ou híbridas plug-in.
b) Créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis:
b.1) Regularização a favor do sujeito passivo
É reduzido de 24 meses para 12 meses o prazo a partir do qual o crédito se considera como 
de cobrança duvidosa.
b.2) Procedimento de regularização
É reduzido de 8 meses para 4 meses o prazo máximo para a AT apreciar o pedido de regula-
rização, findo o qual se considera indeferido.
b.3) Documentação de suporte
Nos casos em que a regularização do imposto não exceda € 10 000 por declaração periódi-
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EDITORIAL

É o penúltimo dia de 2019. Vai iniciar-se a 
terceira década do século XXI. É tempo 
de avaliação. E deveria ser tempo de pro-
jetar o futuro.

No plano interno, o acontecimento mais 
relevante foi  a  realização de eleições  le-
gislativas.  Delas  resultou  uma  fragmen-
tação  parlamentar  que  nos  começou  a 
colocar  em  situação  idêntica  a  outros 
países  europeus.  Não  se  sabe  se  é  um 
fenómeno passageiro ou se veio para ficar. 
Só  o  tempo nos  poderá  dar  a  resposta. 
Certo é que a ausência, na próxima legis-
latura,  de  uma maioria  parlamentar  for-
mal  irá  provocar  uma  imprevisibilidade 
política a que já não estávamos habitua-
dos há muito tempo, cujas consequências 
também ninguém consegue prever.

No plano  externo  e  considerando  o  es-
paço  politico  e  económico  em que  nos 
inserimos  -  naturalmente  a  União  Eu-
ropeia -  houve igualmente eleições.  For-
mou-se  um novo Parlamento Europeu e 
constituiu-se  uma  nova  Comissão  Eu-
ropeia.  Tornando-se  óbvio que é  precisa 
uma nova estratégia para a UE, todos nos 
interrogamos sobre se as renovadas estru-
turas de governo do espaço europeu serão 
capazes de a delinear.

A já assegurada consumação do “brexit”, 
situação jamais prevista na construção da 
União, traduz-se noutra pertinente expe-
tativa.  Que  integra  as  consequências 
políticas colaterais para o próprio Reino 
Unido, que poderá deixar de sê-lo.

De tudo resulta  que  a  um ano de  tran-
sição,  de  que  se  não esperavam grandes 
surpresas,  se  segue  um  ano  de  impon-
deráveis. Temos, talvez, de nos habituar.

Feliz  Ano  Novo  para  todos  os  nossos 
Clientes e Amigos.

CIRCULAR 
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda. 
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ca a regularização passa a poder ser certificada também por contabilista certificado inde-
pendente, quando antes tinha de ser por revisor oficial de contas.
c) Alterações à Lista I anexa ao CIVA
São feitas algumas alterações à lista I, realçando-se pelo aspeto mediático a exclusão dos 
espetáculos de tauromaquia, que passam a ficar sujeitos à taxa normal.

4. SELO 
a)Isenções em empréstimos destinados à carência de tesouraria
Deixam de estar abrangidos pela isenção os empréstimos desta natureza feitos em benefí-
cio de sociedade com a qual se encontre em relação de domínio ou de grupo. Deixarão, 
ainda de beneficiar de isenção estes empréstimos quando sejam efetuados por detentores 
de capital que não sejam sociedades.
Passa a exigir-se, para além da participação de pelo menos 10% ou cujo custo de aquisição 
não seja inferior a € 5.000.000, que a participação tenha permanecido na sua titularidade 
durante um ano consecutivo ou desde a constituição da entidade participada, contanto 
que, neste último caso, a participação seja mantida durante aquele período.
b) Contrato de gestão centralizada de tesouraria
Prevê-se  a  concessão  de  isenção relativamente  a  empréstimos,  incluindo os  respetivos 
juros, por prazo não superior a um ano, quando concedidos por sociedades, no âmbito de 
um contrato de gestão centralizada de tesouraria, a favor de sociedades com a qual estejam 
em relação de domínio ou de grupo.

5. IMI 
Prédios devolutos localizados em zonas de pressão urbanística
É alargada aos prédios em ruínas e aos terrenos para construção inseridos no solo urbano 
e cuja qualificação em plano municipal de ordenamento do território atribua aptidão para 
o uso habitacional,  a  taxa agravada prevista para os prédios devolutos localizados em 
zonas de pressão urbanística

6. IMT 
Taxas
Aumenta de 6% para 7,5% a taxa incidente sobre a transmissão de prédios destinados 
exclusivamente a habitação própria e permanente ou habitação de valor superior      a     
€ 1 000 000,00. 

7. ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 
Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios do Interior e às Regiões Autónomas
A redução da taxa do IRC para 12,5% passa a aplicar-se aos primeiros € 25.000 (antes, 
15.000) de matéria coletável para as empresas que exerçam, diretamente e a título princi-
pal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação 
de serviços em territórios do interior e que sejam qualificadas como micro, pequena ou 
média empresa.

8. CÓDIGO FISCAL AO INVESTIMENTO 
Dedução por lucros retidos e reinvestidos
Este benefício consiste na dedução à coleta do IRC, de 10 % dos lucros retidos que sejam 
reinvestidos em aplicações relevantes no prazo de três anos contado a partir do final do 
período de tributação a que correspondam os lucros retidos.
O limite máximo da dedução em cada período de tributação, de € 10.000.000 passa para 
€ 12.000.000. O prazo para o reinvestimento é alargado de 3 para 4 anos.
Além disso, propõe-se que passem a qualificar como aplicações relevantes os ativos in-
tangíveis  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 cumpridos cumulativamente os seguintes 
requisitos:
3.Estejam sujeitas a amortizações ou depreciações para efeitos fiscais;
4.Não sejam adquiridos a entidades com as quais existam relações especiais nos termos 
do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC.

9. SIFIDE II 
Despesas de investigação e desenvolvimento
São  prorrogados  os  benefícios  concedidos  ao  abrigo  deste  sistema  relativamente  às   
despesas de investigação e desenvolvimento que sejam realizadas, na parte que não seja 
objeto de comparticipação financeira do Estado a fundo perdido, até 31 de dezembro de 
2025.

10.  AUTORIZAÇÃO  LEGISLATIVA  NO  ÂMBITO  DE  UMA  CON-
TRIBUIÇÃO SOBRE AS EMBALAGENS DE USO ÚNICO 
Fica o Governo autorizado a criar uma contribuição que incida sobre as embalagens de 
uso único, considerando-se como tais as embalagens utilizadas em refeições prontas a 
consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio.
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  Novas Fiscais

Portaria n.º 409/2019, de 27/12 - Procede 
à  fixação  do  valor  do  fator  de  correção  do 
Indexante  Contributivo  previsto  no  artigo 
79.º-A do Regulamento da Caixa de Previdên-
cia dos Advogados e Solicitadores.

Portaria n.º 406/2019, de 20/12 - Aprova o 
modelo da participação de rendas previsto no 
n.º  3  do  artigo  15.º-N  do Decreto-Lei  n.º 
287/2003, de 12 de novembro, na sua redação 
atual,  e  as  correspondentes  instruções  de 
preenchimento.

Decreto-Lei n.º 174/2019, de 13/12 -  Pro-
cede à criação de juízos de competência espe-
cializada,  nos  termos  do  Estatuto  dos  Tri-
bunais Administrativos e Fiscais. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
189/2019,  6/12  -  Aprova  as  minutas  dos 
contratos fiscais de investimento e do adita-
mento  a  contrato  fiscal  de  investimento  a 
celebrar entre o Estado Português e diversas 
sociedades comerciais.

Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4/12 -  Pro-
cede à décima primeira alteração ao Código 
dos Contratos Públicos, aprovado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
e  à  segunda  alteração  ao Decreto-Lei  n.º 
111/2012, de 23 de maio. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
184/2019,  de  3/12   -  Aprova  o  Código  de 
Conduta do Governo.

Decreto-Lei  n.º  169-B/2019,  de  3/12  - 
Aprova o regime da organização e funciona-
mento do XXII Governo Constitucional.

Ofício-circulado n.º 30217/2019, de 23/12 
- IVA - Autoliquidação do IVA relativamente 
a  certas  transmissões  de  bens  da  produção 
silvícola.

Despacho  n.º  66/2019-XXII-SEAF,  de 
13/12 -  Comunicação de informação relativa 
aos  inventários  -  artigo 41.º  do Decreto-Lei 
n.º  28/2019,  de 15  de fevereiro,  que altera  a 
redação do n.º 1 do artigo 3º-A do Decreto-
Lei n.º198/2012 de 24 de agosto.

.


