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TÍTULO II 

Disposições fiscais 

CAPÍTULO I 

Impostos diretos 

SECÇÃO I 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

Artigo 204.º  

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

Os artigos 3.º, 10.º, 31.º, 68.º, 78.º-A, 99.º-F, 101.º e 102.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de 

novembro, na sua redação atual, adiante designado por Código do IRS, passam a ter a 

seguinte redação: 

«Artigo 3.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 
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9 - Para efeitos da alínea c) do n.º 2, não é considerada mais-valia a transferência 

para o património particular do empresário de bem imóvel habitacional que 

seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos da categoria F. 

Artigo 10.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 
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15 - Em caso de restituição ao património particular de imóvel habitacional que 

seja afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, não há lugar à 

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

rendimentos durante cinco anos consecutivos. 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) […] 

h) 0,50 aos rendimentos da exploração de estabelecimentos de 

alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, 

localizados em área de contenção. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 
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8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 -  […]. 

Artigo 68.º  

[…] 

1 - […]: 

Rendimento coletável  

(euros) 

Taxas  

(percentagem) 

Normal  

(A) 

Média 

(B) 

Até 7112 […] […]

De mais de 7112 até 10732 […] […]

De mais de 10732 até 20322 […] […]

De mais de 20322 até 25075 […] […]

De mais de 25075 até 36967 […] […]

De mais de 36967 até 80882 […] […]

Superior a 80882 […] - 
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2 - O quantitativo do rendimento coletável, quando superior a € 7 112, é dividido 

em duas partes, nos seguintes termos: uma, igual ao limite do maior dos 

escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da col. (B) correspondente a 

esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da col. (A) 

respeitante ao escalão imediatamente superior. 

Artigo 78.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, os montantes serão de 

€ 300 e € 150, respetivamente, a partir do segundo dependente, quando 

existam dois ou mais dependentes que não ultrapassem três anos de idade 

até 31 de dezembro do ano a que respeita o imposto. 

Artigo 99.º-F 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - As entidades que procedam à retenção na fonte dos rendimentos previstos 

no artigo 2.º-B, devem aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho 

previsto no n.º 1 para a totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, 

apenas à parte dos rendimentos que não esteja isenta, consoante se trate do 

primeiro, do segundo, ou do terceiro ano de rendimentos após a conclusão 

de um ciclo de estudos. 
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5 - Para efeitos do disposto no número anterior, é aplicável o n.º 2 do artigo 

99.º, com as necessárias adaptações, devendo os sujeitos passivos invocar, 

junto das entidades devedoras, a possibilidade de beneficiar do regime 

previsto no artigo 2.º-B, através da comprovação da conclusão de um ciclo 

de estudos. 

Artigo 101.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]. 

c) Às entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo 

que paguem ou coloquem à disposição rendimentos referidos no n.º 

1 do artigo 71.º e que tenham em território português a sua sede ou 

direção efetiva ou estabelecimento estável a que deva imputar-se o 

pagamento. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 
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11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

Artigo 102.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - Os titulares de rendimentos cujas entidades devedoras dos rendimentos não 

se encontrem abrangidas pela obrigação de retenção na fonte prevista neste 

código, podem, querendo, efetuar pagamentos por conta do imposto 

devido a final, desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior 

a € 50.» 

Artigo 205.º  

Aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  

É aditado ao Código do IRS, o artigo 2.º-B, com a seguinte redação: 
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«Artigo 2.º-B 

Isenção de rendimentos da categoria A 

1 - 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, mediante opção na declaração de rendimentos a 

que se refere o artigo 57.º. 

2 - O disposto no número anterior determina o englobamento dos 

rendimentos isentos, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º. 

3 - A isenção a que se refere o n.º 1 é aplicável a sujeitos passivos que tenham 

um rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos, igual ou 

inferior ao limite superior do quarto escalão do n.º 1 do artigo 68.º, sendo 

de 30% no primeiro ano, de 20% no segundo ano e de 10% no terceiro ano, 

com os limites de 7,5 x IAS, 5 x IAS e 2,5 x IAS, respetivamente. 

4 - A isenção prevista nos números anteriores só pode ser utilizada uma vez 

pelo mesmo sujeito passivo e depende da submissão através do Portal das 

Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte ao primeiro ano de 

rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos, de certificado 

comprovativo da referida conclusão.» 
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Artigo 206.º  

Consignação de receita de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ao 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 

1 - Constitui receita do IHRU, I. P., a parte proporcional da coleta do IRS que corresponder 

ao agravamento do coeficiente para determinação do rendimento tributável aplicável aos 

rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local localizados em área 

de contenção. 

2 - A parte da coleta proporcional do IRS referida no número anterior é determinada em 

função do peso do agravamento de coeficiente aplicável aos rendimentos da exploração 

de estabelecimentos de alojamento local localizados em área de contenção, no total de 

rendimentos líquidos auferidos pelo sujeito passivo. 

3 - Considerando que apenas em 2021 são efetuadas as primeiras liquidações de IRS com 

agravamento da tributação de rendimentos de alojamento local situados em zonas de 

contenção, a consignação prevista no número anterior é efetuada de forma faseada, nos 

termos previstos nos números seguintes. 

a) Em 2020, é transferido para o IHRU, I. P., o valor de € 7 000 000,00. 

b) Em 2021, é transferido para o IHRU, I. P., o valor de € 10 000 000,00. 

4 - Em 2022, é transferido para o IHRU, I. P., o valor que resultar do IRS liquidado 

relativamente aos rendimentos de 2020 e anos seguintes, nos termos previstos nos n.ºs 1 

e 2. 

Artigo 207.º  

Disposição transitória no âmbito do IRS 

O disposto no artigo 2.º-B do Código do IRS, na redação dada pela presente lei, é apenas 

aplicável aos sujeitos passivos cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos após a 

conclusão de um ciclo de estudos seja o ano de 2020 ou posterior. 
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Artigo 208.º  

Medidas transitórias sobre deduções à coleta a aplicar à declaração de rendimentos 

de IRS relativa ao ano de 2019 

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, no que 

se refere ao apuramento das deduções à coleta pela AT os sujeitos passivos de IRS 

podem, na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2019, declarar o valor das 

despesas a que se referem aqueles artigos. 

2 - O uso da faculdade prevista no número anterior determina, para efeitos do cálculo das 

deduções à coleta previstas nos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, a 

consideração dos valores declarados pelos sujeitos passivos, os quais substituem os que 

tenham sido comunicados à AT nos termos da lei. 

3 - O uso da faculdade prevista no n.º 1 não dispensa o cumprimento da obrigação de 

comprovar os montantes declarados referentes às despesas referidas nos artigos 78.º-C 

a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, relativamente à parte que exceda o valor que foi 

previamente comunicado à AT, bem como das despesas elegíveis que dependem de 

indicação pelos sujeitos passivos no Portal das Finanças, e nos termos gerais do artigo 

128.º do Código do IRS. 

4 - Relativamente ao ano de 2019, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B não é aplicável às 

deduções à coleta constantes dos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, sendo 

substituído pelo mecanismo previsto nos números anteriores. 
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Artigo 209.º  

Medidas transitórias sobre despesas e encargos relacionados com a atividade 

empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS a aplicar à declaração de 

rendimentos de IRS relativa ao ano de 2019 

1 - Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 15 do artigo 31.º do Código do IRS, no que 

se refere à afetação à atividade empresarial das despesas e encargos referidos nas alíneas 

c) e e) do n.º 13 daquele artigo, os sujeitos passivos de IRS, podem na declaração de 

rendimentos respeitante ao ano de 2019, declarar o valor das despesas e encargos a que 

se referem aquelas disposições legais. 

2 - O uso da faculdade prevista no número anterior determina, para efeitos do cálculo das 

despesas e encargos referidos nas alíneas b), c) e e) do n.º 13 do artigo 31.º do Código do 

IRS, a consideração dos valores declarados pelos sujeitos passivos, os quais substituem 

os que tenham sido comunicados à AT e afetos à atividade pelo sujeito passivo nos 

termos da lei. 

3 - O uso da faculdade prevista no n.º 1 não dispensa o cumprimento da obrigação de 

comprovar os montantes declarados referentes às despesas e encargos referidos nas 

alíneas b), c) e e) do artigo 31.º do Código do IRS, nos termos gerais do artigo 128.º do 

Código do IRS. 

4 - Relativamente ao ano de 2019, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B do Código do IRS  

não é aplicável às deduções ao rendimento constantes das alíneas c) e e) do n.º 13 do 

artigo 31.º do Código do IRS, sendo substituído pelo mecanismo previsto nos números 

anteriores. 
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Artigo 210.º  

Autorização legislativa no âmbito do IRS 

1 - Fica o Governo autorizado a criar deduções ambientais que incidam sobre as aquisições 

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

classe energética A ou superior, desde que afetas a utilização pessoal, para efeitos de, 

respetivamente, promoção e disseminação da produção descentralizada de energia a 

partir de fontes renováveis de energia e comunidades de energia e o fomento de 

equipamentos mais eficientes.  

2 - O sentido e a extensão da autorização legislativa prevista no número anterior consistem 

em permitir a dedução à coleta do IRS de cada sujeito passivo, num montante 

correspondente a uma parte do valor suportado a título daquelas despesas e que constem 

de faturas que titulem aquisições de bens e serviços a entidades com a classificação das 

atividades económicas apropriada, com o limite global máximo de € 1000. 

3 - A presente autorização legislativa tem a duração do ano económico a que respeita a 

presente lei. 

SECÇÃO II  

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

Artigo 211.º  

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

1 - Os artigos 43.º, 50.º-A, 86.º-B, 87.º e 88.º do Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, na 

sua redação atual, adiante designado por Código do IRC, passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 43.º 

[…] 

1 - […].  

2 - […]. 

3 - […].  

4 - […]. 

5 - […].  

6 - […].  

7 - […]. 

8 - […].  

9 - […].  

10 - […].  

11 - […].  

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […].  

15 - Consideram-se incluídos no n.º 1 os gastos suportados com a aquisição de 

passes sociais em benefício do pessoal do sujeito passivo, verificados os 

requisitos aí exigidos, os quais são considerados, para efeitos da 

determinação do lucro tributável, em valor correspondente a 130%. 
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Artigo 50.º-A 

Rendimentos de direitos de propriedade industrial ou intelectual 

1 - Concorrem 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 dos seguintes direitos de propriedade 

industrial ou intelectual quando registados:  

a) […];  

b) […]; 

c) Direitos de autor sobre programas de computador. 

2 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos rendimentos 

decorrentes da violação dos direitos de propriedade industrial ou intelectual 

aí referidos.  

3 - […]:  

a) […]; 

b) O cessionário utilize os direitos na prossecução de uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola;  

c) Os resultados da utilização dos direitos pelo cessionário não se 

materializem na entrega de bens ou prestações de serviços que 

originem gastos fiscalmente dedutíveis na entidade cedente, ou em 

sociedade que com esta esteja integrada num grupo de sociedades ao 

qual se aplique o regime especial previsto no artigo 69.º, sempre que 

entre uma ou outra e o cessionário existam relações especiais nos 

termos do n.º 4 do artigo 63.º;  

d) […]; 
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e) O sujeito passivo a cujos rendimentos seja aplicável o disposto no 

n.º 1 disponha de registos contabilísticos, organizados de modo a que 

esses rendimentos possam claramente distinguir-se dos restantes, que 

permitam identificar os gastos e perdas incorridos ou suportados para 

a realização das atividades de investigação e desenvolvimento 

diretamente imputáveis ao direito objeto de cessão ou utilização 

temporária.  

4 - O disposto no presente artigo não se aplica aos rendimentos decorrentes de 

prestações acessórias de serviços incluídas nos contratos referidos no n.º 1, 

os quais, para o efeito, devem ser autonomizados dos rendimentos 

provenientes da cessão ou da utilização temporária dos respetivos direitos.  

5 - […].  

6 - Para efeitos do presente artigo, considera-se rendimento proveniente de 

contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária de 

direitos, o saldo positivo entre os rendimentos e ganhos auferidos no 

período de tributação em causa e os gastos ou perdas incorridos ou 

suportados, nesse mesmo período de tributação, pelo sujeito passivo para a 

realização das atividades de investigação e desenvolvimento de que tenha 

resultado, ou que tenham beneficiado, o direito ao qual é imputável o 

rendimento.  

7 - O disposto nos n.ºs 1 e 2 apenas é aplicável à parte do rendimento, calculado 

nos termos do número anterior, que exceda o saldo negativo acumulado 

entre os rendimentos e ganhos relativos a cada direito e os gastos e perdas 

incorridos com a realização das atividades de investigação para o respetivo 

desenvolvimento, registados nos períodos de tributação anteriores.  

8 - […]:   
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DQ/DT x RT x 50 % 

em que: 

DQ = «Despesas qualificáveis incorridas para desenvolver o ativo 

protegido», as quais correspondem aos gastos e perdas incorridos ou 

suportados pelo sujeito passivo com atividades de investigação e 

desenvolvimento por si realizadas de que tenha resultado, ou que tenham 

beneficiado, o direito em causa, bem como os relativos à contratação de 

tais atividades com qualquer outra entidade com a qual não esteja em 

situação de relações especiais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º; 

DT = «Despesas totais incorridas para desenvolver o ativo protegido», as 

quais correspondem a todos os gastos ou perdas incorridos ou suportados 

pelo sujeito passivo para a realização das atividades de investigação e 

desenvolvimento de que tenha resultado, ou que tenham beneficiado, o 

direito em causa, incluindo os contratados com entidades com as quais 

esteja em situação de relações especiais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, 

bem como, quando aplicável, as despesas com a aquisição do direito; 

RT = «Rendimento total derivado do ativo», o qual corresponde ao 

montante apurado nos termos dos n.ºs 6 e 7. 

9 - […]:  

a) […]; 

b) O montante total das «Despesas qualificáveis incorridas para 

desenvolver o ativo protegido» é majorado em 30 %, tendo como 

limite o montante das «Despesas totais incorridas para desenvolver o 

ativo protegido. 
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Artigo 86.º-B 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) 0,50 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de 

alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, 

localizados em área de contenção; 

h) 0,35 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de 

alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento não 

previstos na alínea anterior. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 
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10 - […]. 

11 - […]. 

Artigo 87.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - No caso de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, 

uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, que 

sejam qualificados como pequena ou média empresa, nos termos previstos 

no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação 

atual, a taxa de IRC aplicável aos primeiros € 25 000 de matéria coletável é 

de 17%, aplicando-se a taxa prevista no número anterior ao excedente.  

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 88.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) 10 % no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 

€ 27 500;  
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b) 27,5 % no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou 

superior a € 27 500 e inferior a € 35 000;  

c) […]. 

4 - […].  

5 - […].  

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […].  

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […].  

15 - O disposto no número anterior não é aplicável no período de tributação de 

início de atividade e no seguinte. 

16 - [Anterior n.º 15]. 

17 - [Anterior n.º 16]. 

18 - [Anterior n.º 17]. 

19 - No caso de viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV, as taxas 

referidas nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 são, respetivamente, de 7,5 %, 15 % 

e 27,5 %. 
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20 - [Anterior n.º 19]. 

21 - [Anterior n.º 20]. 

22 - [Anterior n.º 21].» 

2 - A subsecção VIII-A do Código do IRC passa a denominar-se por «Rendimentos de 

direitos de propriedade industrial ou intelectual. 

Artigo 212.º  

Consignação de receita de IRC ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança 

Social 

1 - Constitui receita do FEFSS, integrado no sistema previdencial de capitalização da 

segurança social, o valor correspondente a 2 pontos percentuais das taxas previstas no 

capítulo IV do Código do IRC. 

2 - A consignação prevista no número anterior é efetuada de forma faseada nos seguintes 

termos: 

a) 1,5 pontos percentuais em 2020; 

b) 2 pontos percentuais em 2021 e anos seguintes. 

3 - Em 2020, é transferido para o FEFSS: 

a) O valor apurado da liquidação de IRC, relativo ao ano de 2019, nos termos do 

n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 267.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, 

deduzido da transferência efetuada naquele ano; 

b) 50 % da receita de IRC consignada na alínea a) do número anterior, tendo por 

referência a receita de IRC inscrita no mapa I anexo à presente lei. 

4 - Em 2021, é transferido para o FEFSS: 

a) O valor apurado da liquidação de IRC, relativo ao ano de 2020, nos termos do 

n.º 1 e da alínea a) do n.º 2, deduzido da transferência efetuada naquele ano; 
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b) 50 % da receita de IRC consignada na alínea b) do n.º 2, tendo por referência a 

receita de IRC inscrita no mapa I anexo à Lei do Orçamento do Estado para o 

ano de 2021. 

5 - Nos anos 2022 e seguintes, as transferências a que se refere o presente artigo são 

realizadas nos termos dos números anteriores, com as devidas adaptações. 

CAPÍTULO II 

Impostos indiretos 

SECÇÃO I 

Imposto sobre o valor acrescentado 

Artigo 213.º  

Alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Os artigos 21.º, 78.º-A, 78.º-B e 78.º-D do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, na sua redação atual, adiante 

designado por Código do IVA, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 21.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 
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f) […]; 

g) […]; 

h) Despesas respeitantes a eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou 

híbridas plug-in. 

3 - […]. 

Artigo 78.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

a) O crédito esteja em mora há mais de 12 meses desde a data do 

respetivo vencimento e existam provas objetivas de imparidade e de 

terem sido efetuadas diligências para o seu recebimento; 

b) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 
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Artigo 78.º-B 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o pedido de autorização prévia deve ser 

apreciado pela Autoridade Tributária e Aduaneira no prazo máximo de 

quatro meses, findo o qual se considera indeferido. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

Artigo 78.º-D 

[…] 

1 - A identificação da fatura relativa a cada crédito de cobrança duvidosa, a 

identificação do adquirente, o valor da fatura e o imposto liquidado, a 

realização de diligências de cobrança por parte do credor e o insucesso, total 

ou parcial, de tais diligências, bem como outros elementos que evidenciem 

a realização das operações em causa, devem encontrar-se documentalmente 

comprovados e ser certificados nos seguintes termos: 
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a) Por revisor oficial de contas ou contabilista certificado independente, 

nas situações em que a regularização de imposto não exceda € 10 000 

por declaração periódica; 

b) Exclusivamente por revisor oficial de contas, nas restantes situações. 

2 - A certificação por revisor oficial de contas ou por contabilista certificado 

independente prevista no número anterior é efetuada para cada um dos 

documentos e períodos a que se refere a regularização e até à entrega do 

correspondente pedido, sob pena de o pedido de autorização prévia não se 

considerar apresentado, devendo a certificação ser feita, no caso da 

regularização dos créditos não depender de pedido de autorização prévia, 

até ao termo do prazo estabelecido para a entrega da declaração periódica 

ou até à data de entrega da mesma, quando esta ocorra fora do prazo. 

3 - O revisor oficial de contas ou o contabilista certificado independente 

devem, ainda, certificar que se encontram verificados os requisitos legais 

para a dedução do imposto respeitante a créditos considerados incobráveis, 

atento o disposto no n.º 4 do artigo 78.º-A.» 

Artigo 214.º  

Alteração à Lista I anexa ao Código do IVA  

As verbas 1.7, 2.10 e 2.32 da Lista I anexa ao Código do IVA, passam a ter a seguinte 

redação: 

«1.7 - Água, incluindo águas residuais tratadas, com exceção das águas de 

nascente, minerais, medicinais e de mesa, águas gaseificadas ou adicionadas de 

gás carbónico ou de outras substâncias. 
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2.10 – Utensílios e outros equipamentos exclusiva ou principalmente destinados 

a operações de socorro e salvamento adquiridos por associações humanitárias e 

corpos de bombeiros, bem como pelo Instituto de Socorros a Náufragos, pelo 

SANAS – Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos e pelo Instituto Nacional 

de Emergência Médica, I. P.. 

2.32 - Entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, circo e 

entradas em jardins zoológicos, botânicos e aquários públicos, desde que não 

beneficiem da isenção prevista no n.º 13 do artigo 9.º do Código do IVA. 

Excetuam-se as entradas em espetáculos de caráter pornográfico ou obsceno, 

como tal considerados na legislação sobre a matéria.» 

Artigo 215.º  

Aditamento à Lista I anexa ao Código do IVA 

É aditada à Lista I anexa ao Código do IVA a verba 2.34, com a seguinte redação: 

«2.34 - As 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 do IVA.». 

Artigo 216.º  

Alteração ao Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho 

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho, na sua redação atual, 

passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 1.º 

[…] 

O presente decreto-lei 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, 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.), através da 

restituição total ou parcial do montante equivalente ao imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) suportado em determinadas aquisições de bens e serviços. 

Artigo 2.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […];  

b) O ICNF, I. P., as associações humanitárias de bombeiros e os 

municípios, relativamente a corpos de bombeiros, quanto aos bens 

móveis de equipamento diretamente destinados à prossecução dos 

respetivos fins, incluindo os serviços necessários à conservação, 

reparação e manutenção desse equipamento;  

c) […]; 

d) As entidades sem fins lucrativos do sistema nacional de ciência e 

tecnologia inscritas no Inquérito ao Potencial Científico e 

Tecnológico Nacional (IPTCN), quanto aos instrumentos, 

equipamentos e reagentes adquiridos no âmbito da sua atividade de 

investigação e desenvolvimento (I&D), desde que o IVA das despesas 

não se encontre excluído do direito à dedução nos termos do artigo 

21.º do Código do IVA. 
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2 - […]. 

Artigo 3.º 

[…] 

[…]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Sem qualquer limite para os bens previstos na alínea d) do n.º 1 do 

artigo anterior. 

Artigo 6.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […];  

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) Quanto ao ICNF, I. P., pelo presidente do conselho diretivo desta 

entidade; 

f) Quanto às entidades sem fins lucrativos do sistema nacional de 

ciência e tecnologia, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que 

deve ser apoiada pela Agência Nacional de Inovação, S. A., 

relativamente a projetos de I&D da sua competência. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - […]. 

5 - […].» 

Artigo 217.º  

Transferência de IVA para o desenvolvimento do turismo regional 

1 - A transferência a título de IVA destinada às entidades regionais de turismo é de 

€ 16 403 270.  

2 - O montante referido no número anterior é transferido do orçamento do subsetor 

Estado para o Turismo de Portugal, I. P.. 

3 - A receita a transferir para as entidades regionais de turismo ao abrigo do número anterior 

é distribuída com base nos critérios definidos na Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, que 

estabelece o regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal continental, a sua 

delimitação e características, bem como o regime jurídico da organização e 

funcionamento das entidades regionais de turismo.   

Artigo 218.º  

Autorização legislativa no âmbito do IVA 

1 - Fica o Governo autorizado a alterar a verba 3.1 da Lista II do Código do IVA, com o 

sentido de ampliar a sua aplicação a outras prestações de serviços de bebidas, 

estendendo-a a bebidas que se encontram excluídas.  

2 - Nas alterações a introduzir nos termos do número anterior devem ser tidas em conta as 

conclusões do grupo de trabalho interministerial criado pelo Despacho 

n.º 8591-C/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 1 de julho. 

3 - Fica igualmente o Governo autorizado a proceder à alteração das verbas 2.6, 2.8, 2.9 e 

2.30 da Lista I anexa ao Código do IVA, relativa a bens e serviços sujeitos a taxa 

reduzida.  
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4 - O sentido e extensão das alterações a introduzir no Código do IVA, nos termos da 

autorização legislativa prevista no número anterior, são os seguintes: 

a) Alargar o âmbito da verba 2.9 da Lista I anexa ao Código do IVA, mediante revisão 

da lista aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área 

das finanças, pela área da solidariedade e segurança social e pela área da saúde para 

a qual esta remete, nela acolhendo produtos, aparelhos e objetos de apoio que 

constem da lista homologada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., 

aprovada nos termos da Norma ISO 9999:2007, cuja utilização seja exclusiva de 

pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade temporária; 

b) Adequar as verbas 2.6, 2.8 e 2.30 à nova redação da verba 2.9. 

5 - Fica ainda o Governo autorizado a criar escalões de consumo de eletricidade baseados 

na estrutura de potência contratada existente no mercado elétrico, aplicando aos 

fornecimentos de eletricidade de reduzido valor as taxas previstas nas alíneas a) e b) do 

n.º 1 e no n.º 3 do artigo 18.º do Código do IVA. 

6 - O sentido e extensão da autorização legislativa prevista no número anterior são os 

seguintes: 

a) Alterar as Listas I e II anexas ao Código do IVA no sentido de criar escalões de 

consumo, permitindo a tributação à taxa reduzida ou intermédia de IVA dos 

fornecimentos de eletricidade relativos a uma potência contratada de baixo 

consumo;  

b) Delimitar a aplicação das taxas previstas na alínea anterior de modo a reduzir os 

custos associados ao consumo da energia, protegendo os consumos finais, e 

mitigando os impactos ambientais adversos que decorrem de consumos excessivos 

de eletricidade. 
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7 - A medida prevista nos n.ºs 5 e 6 é previamente sujeita ao procedimento de consulta do 

Comité do IVA, nos termos previstos no artigo 102.º da Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o 

valor acrescentado. 

8 - As presentes autorizações legislativas têm a duração do ano económico a que respeita a 

presente lei. 

SECÇÃO II 

Imposto do selo 

Artigo 219.º  

Alteração ao Código do Imposto do Selo 

Os artigos 5.º, 7.º, 53.º e 70.º-A do Código do Imposto do Selo, aprovado em anexo à Lei 

n.º 150/99, de 11 de setembro, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:  

«Artigo 5.º  

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […];  

d) […];  

e) […];  

f) […];  

g) […];  
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h) Nas operações realizadas por ou com intermediação de instituições 

de crédito, sociedades financeiras ou outras entidades a elas 

legalmente equiparadas, no momento da cobrança dos juros, prémios, 

comissões e outras contraprestações, considerando-se efetivamente 

cobrados os juros e comissões debitados em contas correntes à ordem 

de quem a eles tiver direito;  

i) […];  

j) […];  

l) […]; 

m) […];  

n) […]; 

o) […];  

p) […]; 

q) […]; 

r) […]; 

s) […]; 

t) […];  

u) […];  

v) […];  

w) […]. 

2 - […]. 
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Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

a) […];  

b) […];  

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não 

superior a um ano, desde que exclusivamente destinados à cobertura 

de carência de tesouraria, quando concedidos por sociedades a favor 

de sociedades por elas dominadas ou a favor de sociedades nas quais 

detenham uma participação no capital não inferior a 10% do capital 

ou cujo valor de aquisição não seja inferior a € 5 000 000, de acordo 

com o último balanço acordado, desde que, em qualquer dos casos, 

este 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; 

h) Os 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; 

i) […]; 
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j) […]; 

l) […]; 

m) […]; 

n) […]; 

o) […]; 

p) […]; 

q) […]; 

r) […]; 

s) […]; 

t) […]; 

u) […]; 

v) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 
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8 - Sem prejuízo do estabelecido nos n.ºs 2 e 3, para efeitos do disposto na 

alínea h) do n.º 1, existe relação de domínio ou grupo, quando uma 

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

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

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

direitos de voto. 

Artigo 53.º 

[…]. 

1 - […].  

2 - […].  

3 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […];   

d) As alterações efetuadas através da apresentação da declaração prevista 

no n.º 3 do artigo 52.º-A. 

4 - […].  

5 - […]. 

Artigo 70.º-A 

[…] 

Relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2020, as 

taxas previstas nas verbas 17.2.1 a 17.2.4 são agravadas em 50%.» 
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Artigo 220.º  

Alteração à Tabela Geral do Imposto do Selo 

As verbas 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3 e 17.2.4 da Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada em 

anexo à Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, na sua redação atual, passam a ter a seguinte 

redação: 

«17.2.1 — Crédito de prazo inferior a um ano — por cada mês ou fração — 

0,141 %; 

17.2.2 — Crédito de prazo igual ou superior a um ano — 1,76 %; 

17.2.3 — Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos — 1,76 %; 

17.2.4 — Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário 

ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou 

determinável, sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida 

apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30 — 0,141 %.» 

SECÇÃO III 

Impostos especiais de consumo 

Artigo 221.º  

Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 

1 - Os artigos 78.º, 87.º-C, 93.º, 94.º, 103.º, 104.º, 104.º-A, 104.º-C, 105.º e 105.º-A do 

Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 73/2010, de 21 de junho, na sua redação atual, adiante designado por Código dos 

IEC, passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 78.º 

[…] 

1 - A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas declaradas para 

consumo na Região Autónoma da Madeira é de € 1 241,29/hectolitro. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 87.º-C 

[…] 

1 - […]. 

2 - As taxas do imposto dos produtos previstos no n.º 1 do artigo 87.º-A são 

as seguintes:  

a) As bebidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 87.º-A cujo 

teor de açúcar seja inferior a 25 gramas por litro: €1 por hectolitro;  

b) As bebidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 87.º-A cujo 

teor de açúcar seja inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior a 

25 gramas por litro: €6,02 por hectolitro;  

c) As bebidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 87.º-A cujo 

teor de açúcar seja inferior a 80 gramas por litro e igual ou superior a 

50 gramas por litro: €8,02 por hectolitro;  

d) As bebidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 87.º-A cujo 

teor de açúcar seja igual ou superior a 80 gramas por litro: €20,06 por 

hectolitro;  
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e) Concentrados previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 87.º-A:  

i)  Na forma líquida: € 6,02/hectolitro, € 36,11/hectolitro, € 

48,14/hectolitro e € 120,36/hectolitro, consoante o teor de 

açúcar seja, respetivamente, inferior a 25 gramas por litro, 

inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior 25 gramas por 

litro, inferior a 80 gramas por litro e igual ou superior a 50 gramas 

por litro, ou igual ou superior a 80 gramas por litro; 

ii)  Apresentados sob a forma de pó, grânulos ou outras formas 

sólidas: € 10,03/ hectolitro, € 60,18/ hectolitro, € 80,24/ 

hectolitro e € 200,60/ hectolitro por 100 quilogramas de peso 

líquido, consoante o teor de açúcar seja, respetivamente,  inferior 

a 25 gramas por litro, inferior a 50 gramas por litro e igual ou 

superior 25 gramas por litro, inferior a 80 gramas por litro e igual 

ou superior 50 gramas por litro, ou igual ou superior a 80 gramas 

por litro. 

Artigo 93.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 
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c) Equipamentos utilizados nas atividades agrícola, florestal, aquícola e 

na pesca com a arte-xávega, aprovados por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da agricultura e do 

mar;  

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […].   

9 - […]. 

Artigo 94.º  

[…] 

1 - […].  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]:  
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Produto Código NC 

Taxa do imposto 

(em euros) 

Mínima Máxima 

[…] […] 700 700 

[…] […] […] 700 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] 460 

[…] […] […] […] 

[…] […] 0 50 

[…] […] 0 45 

[…] […] […] […] 

 

Artigo 103.º  

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

a) Elemento específico - € 101;  

b) Elemento ad valorem – 14 %.  

5 - […]. 
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6 - O imposto mínimo total de referência, para efeitos do número anterior, 

corresponde a 102% do somatório dos montantes que resultarem da 

aplicação das taxas do imposto sobre o tabaco previstas no n.º 4 e da taxa 

do imposto sobre o valor acrescentado aos cigarros pertencentes à classe de 

preços mais vendida do ano a que corresponda a estampilha especial em 

vigor. 

Artigo 104.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) Charutos - €412,10 por milheiro; 

b) Cigarrilhas - €61,81 por milheiro. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 104.º-A 

Tabacos de fumar, rapé e tabaco de mascar 

1 - O imposto incidente sobre o tabaco de corte fino destinado a cigarros de 

enrolar e sobre os restantes tabacos de fumar, o rapé e o tabaco de mascar 

tem dois elementos: um específico e outro ad valorem. 

2 - […]. 
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3 - O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos 

preços de venda ao público de todos os tipos de tabaco de corte fino 

destinado a cigarros de enrolar e restantes tabacos de fumar, de rapé e de 

tabaco de mascar. 

4 - […]. 

5 - O imposto relativo ao tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, 

e restantes tabacos de fumar, ao rapé e ao tabaco de mascar, resultante da 

aplicação do número anterior, não pode ser inferior a € 0,175/g. 

6 - […]. 

Artigo 104.º-C  

[…] 

1 - […].  

2 - A taxa do imposto é de € 0,32/ml.  

3 - […]. 

Artigo 105.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 78 % do montante do imposto que 

resulte da aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 103.º. 

Artigo 105.º-A 

[…] 

1 - […]: 

a) Elemento específico - € 60,94;  
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b) Elemento ad valorem - 9%.  

2 - Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 89% do montante do imposto que 

resulta da aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 103.º. 

3 - […]: 

a) Elemento específico - € 21,40;  

b) Elemento ad valorem – 9%.» 

2 - As alterações introduzidas pela presente lei ao artigo 93.º-A do Código dos IEC apenas 

produzem efeitos após a regulamentação dos procedimentos necessários à sua 

implementação, aplicação e execução. 

Artigo 222.º  

Aditamento ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 

É aditado ao Código dos IEC, o artigo 103.º-A, com a seguinte redação: 

«Artigo 103.º-A 

Tabaco aquecido 

1 - O imposto incidente sobre o tabaco aquecido, tem dois elementos: um 

específico e outro ad valorem.  

2 - A unidade tributável do elemento específico é o grama.  

3 - O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos 

preços de venda ao público do tabaco aquecido.  

4 - As taxas dos elementos específico e ad valorem são as seguintes: 

a) Elemento específico - 0.0837 €/g;  

b) Elemento ad valorem - 15 %.  

b)  
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5 - O imposto relativo ao tabaco aquecido resultante da aplicação do número 

anterior, não pode ser inferior a € 0,180/g. 

6 - Para efeitos de determinação do imposto aplicável, caso o peso das 

embalagens individuais, expresso em gramas, constitua um número decimal, 

esse peso é arredondado:  

a) Por excesso, para o número inteiro imediatamente superior, quando o 

algarismo da primeira casa decimal for igual ou superior a cinco;  

b) Por defeito, para o número inteiro imediatamente inferior, nos 

restantes casos.» 

Artigo 223.º  

Consignação da receita ao setor da saúde 

1 - Nos termos do disposto nos artigos 10.º e 12.º da Lei de Enquadramento Orçamental, 

aprovada em anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, a receita 

fiscal prevista no presente artigo reverte integralmente para o Orçamento do Estado, 

sem prejuízo da afetação às regiões autónomas das receitas fiscais nelas cobradas ou 

geradas.  

2 - A receita obtida com o imposto sobre as bebidas não alcoólicas previsto no artigo 87.º-A 

do Código dos IEC, é consignada à sustentabilidade do SNS e dos Serviços Regionais 

de Saúde das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, conforme a circunscrição 

onde sejam introduzidas no consumo.  

3 - Para efeitos do n.º 1, a afetação às regiões autónomas das receitas fiscais nelas cobradas 

ou geradas efetua-se através do regime de capitação, aprovado por portaria do membro 

do Governo responsável pela área das finanças, ouvidos os Governos Regionais.  
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4 - Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela AT são compensados através da 

retenção de uma percentagem de 3 % do produto do imposto, a qual constitui receita 

própria.   

Artigo 224.º  

Introdução no consumo e comercialização de produtos do tabaco 

1 - As embalagens individuais de produtos do tabaco que sejam introduzidas no consumo, 

nos termos do artigo 9.º do Código dos IEC, a partir da data de entrada em vigor da 

presente lei, devem ostentar uma nova estampilha especial, cuja cor e preço são 

regulados por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

2 - O prazo para a comercialização das embalagens individuais de produtos do tabaco que 

tenham aposta a primeira estampilha de 2020, é definido na portaria referida no número 

anterior. 

3 - O prazo para a introdução no consumo das embalagens individuais de produtos do 

tabaco que tenham aposta a primeira estampilha especial de 2020 pode ser prorrogado, 

nos termos a definir na portaria referida no n.º 1.  

Artigo 225.º  

Disposição transitória em matéria de produtos petrolíferos e energéticos utilizados 

na produção de eletricidade, eletricidade e calor ou gás de cidade 

1 - Durante o ano de 2020, os produtos classificados pelos códigos NC 2701, 2702 e 2704, 

que sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou 

de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades como sua atividade 

principal, são tributados com uma taxa correspondente a 50 % da taxa de imposto sobre 

produtos petrolíferos e energéticos e com uma taxa correspondente a 50 % do 

adicionamento sobre as emissões de CO2 previstas, respetivamente, nos artigos 92.º e 

92.º-A do Código dos IEC. 
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2 - O cálculo da taxa prevista na parte final do número anterior é feito com base num preço 

que resulta da diferença entre o preço de referência para o CO2 estabelecido em 

€ 25/tCO2 e o preço resultante da aplicação do n.º 2 do artigo 92.º-A do Código dos 

IEC, com o limite máximo de € 5/tCO2.  

3 - Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no n.º 1 são alteradas a partir de 1 de 

janeiro de cada ano, nos seguintes termos: 

a) 75 % em 2021; 

b) 100 % em 2022. 

4 - Durante o ano de 2020, os produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 61 a 

2710 19 69  utilizados na produção de eletricidade, com exceção dos usados nas regiões 

autónomas, e na produção de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, são 

tributados com uma taxa correspondente a 25 % da taxa de imposto sobre produtos 

petrolíferos e energéticos (ISP) e com uma taxa correspondente a 25% da taxa de 

adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2), previstas, respetivamente, nos artigos 

92.º e 92.º-A do Código dos IEC.  

5 - Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no número anterior são alteradas a 

partir de 1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos: 

a) 50 % em 2021; 

b) 75% em 2022; 

c) 100 % em 2023. 

6 - Durante o ano de 2020, os produtos classificados pelos códigos NC 2711 , utilizados na 

produção de eletricidade , com exceção dos usados nas regiões autónomas, são 

tributados com uma taxa correspondente a 10% da taxa de ISP e com uma taxa 

correspondente a 10% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2), 

previstas, respetivamente, nos artigos 92.º e 92.º-A do Código dos IEC 
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7 - Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no número anterior são alteradas a 

partir de 1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos: 

a) 20 % em 2021; 

b) 30% em 2022; 

c) 40% em 2023. 

8 - Aos produtos previstos nos n.ºs 4 e 6 utilizados em instalações abrangidas pelo 

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), incluindo as abrangidas pela 

Exclusão Opcional prevista no CELE, não se aplica a taxa de adicionamento sobre as 

emissões de CO2.  

9 - O disposto nos n.ºs 4 a 7 não é aplicável aos biocombustíveis, ao biometano, hidrogénio 

verde e outros gases renováveis. 

10 - A receita decorrente da aplicação dos números anteriores é consignada nos seguintes 

termos: 

a) 50 % para o Sistema Elétrico Nacional ou para a redução do défice tarifário do 

setor elétrico, no mesmo exercício da sua cobrança, a afetar ao Fundo para a 

Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético; 

b) 50 % para o Fundo Ambiental. 

11 - A transferência das receitas previstas na alínea a) do número anterior opera nos termos 

e condições a estabelecer por despacho dos membros do Governo responsáveis pela 

área das finanças e pela área do ambiente e da ação climática. 

12 - As receitas previstas na alínea b) do n.º 10 devem ser aplicadas em medidas de apoio à 

ação climática. 
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Artigo 226.º  

Reavaliação das isenções aos produtos petrolíferos e energéticos no âmbito do 

Código dos Impostos Especiais de Consumo 

Durante o ano de 2020, deve o Governo proceder à reavaliação das isenções atribuídas às 

instalações incluídas no regime CELE e no Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de 

Energia ao abrigo da alínea f) do n.º 1.º do artigo 89.º do Código dos IEC no sentido da sua 

eliminação progressiva. 

SECÇÃO IV 

Imposto sobre veículos 

Artigo 227.º  

Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos 

Os artigos 7.º, 8.º, 10.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º e 57.º-A do Código do Imposto sobre Veículos, 

aprovado em anexo à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, na sua redação atual, adiante 

designado por Código do ISV, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 7. º  

[…] 

1 - […]. 
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TABELA A 

Componente cilindrada 

Escalão de cilindrada 

(em centímetros 

cúbicos) 

Taxas por 

centímetros cúbicos 

(em euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 1000 0,99 769,80 

Entre 1001 e 1250 1,07 771,31 

Mais de 1250 5,08 5 616,80 

 

Componente ambiental 

Aplicável a veículos com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao 

abrigo do “Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado” (New European 

Driving Cycle –NEDC) 

Veículos a gasolina 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas (em 

euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 99   4,19 387,16 

De 100 a 115  7,33 680,91 

De 116 a 145   47,65 5353,01 

De 146 a 175   55,52 6473,88 

De 176 a 195   141,42 21422,47 

Mais de 195  186,47 30274,29 
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Veículos a gasóleo 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas (em 

euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 99   5,24 398,07 

De 100 a 115  21,26 1676,08 

De 116 a 145   71,83 6524,16 

De 146 a 175   159,33 17158,92 

De 176 a 195   177,19 19694,01 

Mais de 195  243,38 30326,67 

 

Componente ambiental 

Aplicável a veículos com emissões de CO2 resultantes dos testes realizados ao 

abrigo do “Procedimento  Global de Testes Harmonizados de Veículos 

Ligeiros” (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure - WLTP) 
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Veículos a gasolina 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas      

(em euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 110 0,40 39,00 

De 111 a 115 1,00 105,00 

De 116 a 120 1,25 134,00 

De 121 a 130 4,78 561,40 

De 131 a 145 5,79 691,55 

De 146 a 175 37,66 5 276,50 

De 176 a 195 46,58 6 571,10 

De 196 a 235 175,00 31 000,00 

Mais de 235 212,00 38 000,00 
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Veículos a gasóleo 

Escalão de CO2 (em 

gramas por quilómetro) 

Taxas      

(em euros) 

Parcela a abater 

(em euros) 

Até 110   1,56 10,43 

De 111 a 120   17,20 1 728,32 

De 121 a 140   58,97 6 673,96 

De 141 a 150   115,50 14 580,00 

De 151 a 160  145,80 19 200,00 

De 161 a 170  201,00 26 500,00 

De 171 a 190  248,50 33 536,42 

Mais de 190  256,00 34 700,00 

 

2 - […]. 

TABELA B 

Componente cilindrada 

Escalão de 

cilindrada (em 

centímetros cúbicos) 

Taxas por 

centímetros 

cúbicos (em 

euros) 

Parcela a 

abater 

Até 1 250  4,81 3 020,78 

Mais de 1 250   11,41 11 005,76 
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3 - Os veículos ligeiros, equipados com sistema de propulsão a gasóleo ficam 

sujeitos a um agravamento de € 500 no total do montante do imposto a 

pagar, sendo esse valor reduzido para € 250 relativamente aos veículos 

ligeiros de mercadorias referidos no n.º 2 do artigo 9.º, com exceção dos 

veículos que apresentarem nos respetivos certificados de conformidade ou, 

na sua inexistência, nas homologações técnicas, um valor de emissão de 

partículas inferior a 0,001 g/km. 

4 - […]. 

5 - […].  

6 - […]. 

7 - […].  

8 - […]. 

9 - […]. 

Artigo 8. º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) 40%, aos automóveis ligeiros de utilização mista, com peso bruto 

superior a 2500 kg, lotação mínima de sete lugares, incluindo o do 

condutor, e que não apresentem tração às quatro rodas, permanente 

ou adaptável; 

c) 40%, aos automóveis ligeiros de passageiros que utilizem 

exclusivamente como combustível gás natural; 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

216 
 

d) […]. 

2 - […]. 

3 - […].  

Artigo 10. º 

[…] 

[…]:  

TABELA C 

Escalão de Cilindrada 

(em centímetros 

cúbicos) 

Valor (em 

euros) 

De 120 até 250 66,90 

De 251 até 350  83,08 

De 351 até 500  111,13 

De 501 até 750 167,24 

Mais de 750 222,27 

 

Artigo 51.º 

[…] 

1 - […]: 
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a) Os veículos identificados no Despacho n.º 7316/2016, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 3 de junho, com as classes L, 

M ou S, adquiridos para funções operacionais pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ou pelas associações 

humanitárias ou câmaras municipais para o conjunto das missões de 

proteção, socorro, assistência, apoio e combate aos incêndios, 

atribuídas aos seus corpos de bombeiros; 

b) […];  

c) […]; 

d) […];  

e) Os veículos adquiridos para o exercício de funções operacionais das 

equipas de sapadores florestais e da força de sapadores bombeiros 

florestais pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

I. P., bem como os veículos adquiridos pelas corporações de 

bombeiros para o cumprimento das missões de proteção civil, 

nomeadamente socorro, assistência, apoio e combate a incêndios; 

f) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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Artigo 52.º 

[…] 

1 - Estão isentos do imposto os veículos para transporte coletivo dos utentes 

com lotação de nove lugares, incluindo o do condutor, adquiridos em estado 

novo, por instituições particulares de solidariedade social, cooperativas e 

associações de e para pessoas com deficiência às quais tenha sido atribuído 

o estatuto de organização não governamental das pessoas com deficiência 

(ONGPD), que se destinem ao transporte em atividades de interesse 

público e que se mostrem adequados à sua natureza e finalidades, desde que, 

em qualquer caso, possuam um nível de emissão de CO2 NEDC até 180 

g/km ou emissão de CO2 WLTP até 207g/Km. 

2 - […]. 

3 - […]. 

Artigo 53.º 

[…] 

1 - Os automóveis ligeiros de passageiros e de utilização mista que se destinem 

ao serviço de aluguer com condutor – táxis, letra ‘A’ e letra ‘T’, introduzidos 

no consumo e que apresentem até quatro anos de uso, contados desde a 

atribuição da primeira matrícula e respetivos documentos, e não tenham 

níveis de emissão de CO2 NEDC superiores a 160 g/km ou níveis de 

emissão de CO2  WLTP superiores a 184 g/km, confirmados pelo respetivo 

certificado de conformidade, beneficiam de uma isenção correspondente a 

70 % do montante do imposto.  
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2 - Os veículos referidos no número anterior que se encontrem equipados com 

motores preparados para o consumo exclusivo, no seu sistema de 

propulsão, de gás natural ou de energia elétrica, ou com motores híbridos, 

preparados para o consumo, no seu sistema de propulsão, quer de energia 

elétrica ou solar quer de gasolina ou gasóleo, ficam integralmente isentos de 

imposto. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]: 

a) Os veículos devem possuir um nível de emissão de CO2 NEDC até 

120 g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 138g/km ou, no 

caso dos veículos previstos no n.º 3 do artigo 9.º, um nível de emissão 

de CO2 NEDC até 165g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 

190g/km, desde que, em qualquer caso, os níveis de emissões sejam 

confirmados pelo respetivo certificado de conformidade; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

Artigo 54.º 

[…] 

1 - […]. 
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2 - A isenção é válida apenas para os veículos que possuam nível de emissão de 

CO2 NEDC até 160 g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 184 g/km, 

não podendo a isenção ultrapassar o montante de € 7 800.  

3 - […]. 

4 - O limite relativo ao nível de emissão de CO2 estabelecido no n.º 2 não é 

aplicável aos veículos especialmente adaptados ao transporte de pessoas 

com deficiência que se movam apoiadas em cadeira de rodas, tal como estas 

são definidas pelo artigo seguinte, sendo as emissões de CO2 NEDC 

aumentadas para 180 g/km ou para 207 g/km de emissões de CO2 WLTP 

quando, por imposição da declaração de incapacidade, o veículo a adquirir 

deva possuir mudanças automáticas. 

Artigo 57.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, só são considerados os 

automóveis ligeiros de passageiros com emissões específicas de CO2 NEDC 

iguais ou inferiores a 150 g/km ou emissões específicas iguais ou inferiores 

a 173 g/km de CO2 WLTP, não podendo a isenção ultrapassar o montante 

de € 7 800. 

3 - […].» 
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CAPÍTULO III 

Impostos locais 

SECÇÃO I 

Imposto municipal sobre imóveis 

Artigo 228.º  

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

Os artigos 46.º, 79.º, 112.º e 112.º-B do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual, 

adiante designado por Código do IMI, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 46.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Nos casos de prédios dotados de autonomia económica nos termos do n.º 1 

do artigo 2.º, o terreno a considerar para efeitos da aplicação do número 

anterior corresponde apenas à área efetivamente ocupada com a 

implantação.  

4 - [Anterior n.º 3]. 

5 - [Anterior n.º 4]. 

Artigo 79.º 

[…] 

1 - […]. 
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2 - Se o prédio for rústico ou urbano e não vedado, é inscrito na freguesia onde 

esteja situada a maior área ou o maior número de construções, 

respetivamente.  

3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 112.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 
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16 - A identificação dos prédios ou frações autónomas devolutos, os prédios em 

ruínas e os terrenos para construção referidos no artigo 112.º-B, deve ser 

comunicada pelos municípios à Autoridade Tributária e Aduaneira, por 

transmissão eletrónica de dados, nos termos e prazos referidos no n.º 14 e 

divulgada por estes no respetivo sítio na Internet, bem como no boletim 

municipal, quando este exista. 

17 - […]. 

18 - […]. 

Artigo 112.º-B 

[…] 

1 - Os prédios urbanos ou frações autónomas que se encontrem devolutos há 

mais de dois anos, os prédios em ruínas, bem como os terrenos para 

construção inseridos no solo urbano e cuja qualificação em plano municipal 

de ordenamento do território atribua aptidão para o uso habitacional, 

sempre que se localizem em zonas de pressão urbanística, como tal 

definidas em diploma próprio, estão sujeitos ao seguinte agravamento, em 

substituição do previsto no n.º 3 do artigo 112.º: 

a) […]; 

b) […]. 

2 - […].» 
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SECÇÃO II 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

Artigo 229.º  

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis 

Os artigos 11.º e 17.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua 

redação atual, adiante designado por Código do IMT, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 11.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […].  

3 - […]. 

4 - […].  

5 - […].. 

6 - Deixam de beneficiar de isenção as aquisições a que se refere o artigo 8.º, se 

os prédios não forem alienados no prazo de cinco anos a contar da data da 

aquisição ou o adquirente seja uma entidade com relações especiais, nos 

termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC.  

7 - […]. 

8 - […]. 

 

 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

225 
 

 

 

Artigo 17.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]: 

 

Valor sobre que incide o IMT 

(em euros) 

Taxas percentuais  

Marginal Média (*) 

Até 92 407  0 0 

De mais de 92 407 e até 126 403  2 0,537 9 

De mais de 126 403 e até 172 348 5 1,727 4 

De mais de 172 348 e até 287 213 7 3,836 1 

De mais de 287 213 e até 574 323 8 - 

Superior a 574 323 e até 1000 000 6 (taxa única)  

Superior a 1 000 000  7,5 (taxa única) 

(*) No limite superior do escalão 
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b) […]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

No 

limite superior do escalão 

c) […]. 

d) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […].» 

 

Valor sobre que incide o IMT 

(em euros) 

Taxas percentuais  

Marginal Média (*) 

Até 92 407  1 1 

De mais de 92 407 e até 126 403  2 1,268 9 

De mais de 126 403 e até 172 348 5 2,263 6 

De mais de 172 348 e até 287 213 7 4,157 8 

De mais de 287 213 e até 550 836 8 - 

Superior a 574 323 e até 1000 000 6 (taxa única)  

Superior a 1 000 000 7,5 (taxa única) 
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SECÇÃO III 

Imposto único de circulação 

Artigo 230.º  

Alteração ao Código do Imposto Único de Circulação 

Os artigos 5.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º e 15.º do Código do Imposto Único de Circulação, 

aprovado em anexo à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, na sua redação atual, adiante 

designado por Código do IUC, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 5.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) Automóveis e motociclos que, tendo mais de 30 anos e constituindo 

peças de museus públicos, só ocasionalmente sejam objeto de uso e 

não efetuem deslocações anuais superiores a 500 quilómetros; 

d) Veículos das categorias A, C, D e E que, tendo mais de 30 anos e sendo 

considerados de interesse histórico pelas entidades competentes, só 

ocasionalmente sejam objeto de uso e não efetuem deslocações anuais 

superiores a 500 quilómetros; 

e) [Anterior alínea d)]; 

f) Veículos da categoria B que possuam um nível de emissão de CO2 

NEDC até 180 g/km ou um nível de emissão de CO2 WLTP até 205 

g/km e veículos da categoria A, que se destinem ao serviço de aluguer 

com condutor (letra «T») ou ao transporte em táxi; 
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g) [Anterior alínea f)]; 

h) [Anterior alínea g)]; 

i) [Anterior alínea h)]; 

j) [Anterior alínea i)]. 

2 - […]: 

a) Pessoas com deficiência cujo grau de incapacidade seja igual ou 

superior a 60%, em relação a veículos da categoria B que possuam um 

nível de emissão de CO2 NEDC até 180 g/km ou um nível de emissão 

de CO2 WLTP até 205 g/km ou a veículos das categorias A e E, e nas 

condições previstas nos n.ºs 5 e 6; 

b) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

Artigo 9.º  

[…] 

[…]: 
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Combustível Utilizado Eletricidade 

Voltagem 

Total 

Imposto anual segundo o ano da 

matrícula (em euros) 

Gasolina 

Cilindrada (cm3) 

Outros Produtos 

Cilindrada (cm3) 

Posterior a 

1995 

De 1990 a 

1995 

De 1981 a 

1989 

Até 1000 Até 1500 Até 100 18,42 11,61 8,14 

Mais de 1001 até 

1300 

Mais de 1500 até 

2000 
Mais de 100 36,96 20,77 11,61 

Mais de 1300 até 

1750 

Mais de 2000 até 

3000 
  57,73 32,27 16,19 

Mais de 1750 até 

2600 
Mais de 3000   146,47 77,25 33,39 

Mais de 2600 até 

3500 
    265,98 144,83 73,75 

Mais de 3500     473,9 243,43 111,85 

Artigo 10.º  

[…] 

1 - […]: 

Escalão de Cilindrada 

(centímetros cúbicos) 

Taxas 

(euros) 

Escalão de CO2 (gramas por 

quilómetro) 
Taxas 

(euros) 
NEDC WLTP 

Até 1 250 29,39 Até 120 Até 140 60,28 

Mais de 1 250 até 1 750 58,97 
Mais de 120 até 

180 

Mais de 140 até 

205 
90,33 

Mais de 1 750 até 2 500 117,82 
Mais de 180 até 

250 

Mais de 205 até 

260 
196,18 

Mais de 2 500 403,23 Mais de 250 Mais de 260 336,07 
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2 - […]: 

Escalão de CO2(gramas por 

quilómetro) 
Taxas 

(euros) 
NEDC WLTP 

Mais de 180 

até 250 

Mais de 205 

até 260 
29,39 

Mais de 250 Mais de 260 58,97 

 

3 - […]. 

Artigo 11.º 

[…] 

[…]: 

Veículos de peso bruto inferior a 12 t 

Escalões de peso bruto 

(quilogramas) 

Taxas Anuais 

(euros) 

Até 2500  32,52 

De 2501 a 3500  53,85 

De 3501 a 7500  129,04 

De 7501 a 11999 209,31 
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Veículos a motor de peso bruto igual ou superior a 12 t 

Escalões de 

peso bruto 

(quilogramas)  

Ano da 1ª matrícula 

Até 1990 (inclusive) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após 

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente 

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) 

2 EIXOS                      

< 12000 227 235 210 220 199 209 192 199 190 197 

De 12001 a 

12999  
322 379 299 350 286 335 275 323 272 321 

De 13000 a 

14999  
325 384 301 356 289 339 278 327 276 325 

De 15000 a 

17999  
362 403 336 377 322 359 308 344 306 341 

>= 18000  459 512 426 474 408 453 393 434 390 429 

3 EIXOS                      

< 15000  227 322 210 298 199 285 191 275 190 272 

De 15000 a 

16999  
319 360 296 334 283 321 271 306 269 303 

De 17000 a 

17999  
319 368 296 341 283 326 271 313 269 310 

De 18000 a 

18999  
414 457 385 424 368 406 351 391 348 387 

De 19000 a 

20999  
415 457 387 424 370 410 354 391 350 392 
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De 21000 a 

22999  
417 463 388 428 373 461 356 394 351 438 

>= 23000  466 519 433 483 415 461 397 441 395 438 

>= 4 EIXOS                      

< 23000  320 358 297 332 283 319 272 303 269 301 

De 23000 a 

24999  
403 454 377 422 359 403 344 388 341 385 

De 25000 a 

25999  
414 457 385 424 368 406 351 391 348 387 

De 26000 a 

26999  
759 860 706 801 673 763 647 732 642 725 

De 27000 a 

28999  
769 880 715 819 682 782 657 753 651 746 

>= 29000  792 893 734 830 702 795 673 762 668 757 

 

 

Veículos articulados e conjuntos de veículos 

Escalões de 

peso bruto 

(quilogramas)  

Ano da 1ª matrícula 

Até 1990 (inclusive) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após 

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente 

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Taxas anuais (euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) 

2+1 EIXOS                      

< 12000 226 228 209 211 198 201 191 193 189 192 

De 12001 a 312 384 293 356 281 338 271 326 269 324 
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17999  

De 18000 a 

24999  
414 487 388 453 373 432 359 416 355 413 

De 25000 a 

25999  
447 499 420 465 401 442 388 425 386 422 

>= 26000  833 918 782 853 747 814 719 781 715 774 

2+2 EIXOS                      

< 23000  308 354 291 329 278 313 268 301 267 299 

De 23000 a 

25999  
398 450 376 420 356 401 345 386 343 383 

De 26000 a 

30999  
760 866 712 806 678 769 658 739 652 732 

De 31000 a 

32999  
821 889 770 827 734 792 711 759 706 753 

>= 33000  874 1054 821 982 783 936 759 901 753 891 

2+3 EIXOS                      

< 36000  773 871 724 810 693 773 671 744 665 735 

De 36000 a 

37999  
854 927 803 868 766 829 740 803 733 797 

>= 38000  885 1043 829 979 794 933 767 904 761 896 

3+2 EIXOS                      

< 36000  767 847 719 786 688 753 665 720 660 719 

De 36000 a 

37999  
786 896 739 833 706 797 679 763 674 762 

De 38000 a 

39999  
788 953 740 885 707 846 682 811 675 809 

>= 40000  918 1179 861 1097 821 1048 797 1006 789 1005 

>= 3+3 

EIXOS  
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< 36000  717 850 672 792 643 754 622 723 615 718 

De 36000 a 

37999  
846 939 795 873 758 845 732 802 725 795 

De 38000 a 

39999  
854 956 802 887 765 849 739 814 732 808 

>= 40000  873 970 818 904 782 861 758 827 750 821 

 

 

Artigo 12.º 

[…] 

[…]: 

Veículos de peso bruto inferior a 12 t 

Escalões de peso bruto (em 

quilogramas) 

Taxas Anuais (em 

euros) 

Até 2500 17,27 

De 2501 a 3500  29,47 

De 3501 a 7500 67,06 

De 7501 a 11999  111,76 
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Veículos a motor de peso bruto >= 12 t 

Escalões de 

peso bruto 

(em 

quilogramas)  

Ano da 1ª matrícula 

Até 1990 (inclusive) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após 

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente 

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) 

2 EIXOS                      

12000 131 135 123 127 115 121 111 114 110 113 

De 12001 a 

12999 
152 198 143 186 137 178 133 173 132 172 

De 13000 a 

14999 
154 199 145 187 139 179 135 174 134 172 

De 15000 a 

17999 
189 275 178 255 171 245 163 237 161 236 

>=18000 223 345 208 326 199 311 192 300 190 298 

3 eixos                     

< 15.000 130 155 122 146 114 140 110 136 109 135 

De 15000 a 

16999 
154 201 145 188 139 180 135 175 134 174 

De 17000 a 

17999 
154 201 145 188 139 180 135 175 134 174 

De 18000 a 

18999 
186 265 176 247 166 237 161 230 159 228 

De 19000 a 

20999 
186 265 176 247 166 237 161 230 159 228 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

236 
 

De 21000 a 

22999 
188 283 177 266 170 252 162 244 161 242 

>=23000 282 351 265 331 251 317 244 304 242 302 

>= 4 eixos                     

< 23.000 154 197 145 185 139 135 135 172 134 171 

De 23000 a 

24999 
219 262 204 246 194 235 189 228 187 227 

De 25000 a 

25999 
248 289 234 271 224 256 217 249 216 247 

De 26000 a 

26999 
403 505 379 472 362 453 348 436 345 433 

De 27000 a 

28999 
406 506 381 475 363 454 349 437 347 434 

>=29000 457 680 427 640 410 611 395 592 392 585 

 

Veículos articulados e conjuntos de veículos 

Escalões de 

peso bruto 

(em 

quilogramas)  

Ano da 1ª matrícula 

Até 1990 (inclusive) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000 e após 

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente  

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Com 

suspensão 

pneumática 

ou 

equivalente 

Com outro 

tipo de 

suspensão  

Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) Taxas anuais (Euros ) 

2 + 1 eixos                     

12000 129 130 121 121 113 113 110 110 109 109 

De12001 a 

17999 
152 195 143 184 137 176 133 171 132 170 

De 18000 a 197 257 185 242 172 232 172 225 171 223 
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24999 

De 25000 a 

25999 
248 367 234 343 218 328 218 319 216 316 

>=26000 377 504 351 472 326 450 326 435 324 432 

2 + 2 eixos                     

< 23.000 152 195 143 184 137 177 133 171 132 170 

De 23000 a 

24999 
185 246 175 232 165 222 159 216 158 214 

De 25000 a 

25999 
217 260 202 244 193 234 187 227 185 225 

De 26000 a 

28999 
311 434 291 408 278 390 269 377 267 375 

De 29000 a 

30999 
374 496 348 466 333 444 323 429 321 426 

De 31000 a 

32999 
440 583 414 549 395 522 383 505 380 502 

>=33000 587 684 551 643 525 614 508 594 504 590 

2 + 3 eixos                     

< 36.000 431 495 405 465 386 442 375 428 372 425 

De 36000 a 

37999 
462 650 433 610 413 582 400 564 396 559 

>=38000 636 704 598 660 569 630 552 610 548 606 

3 + 2 eixos                     

< 36.000 366 426 342 401 328 383 318 370 316 367 

De 36000 a 

37999 
438 573 412 538 393 514 382 496 379 491 

De 38000 a 

39999 
575 674 542 633 516 606 499 585 494 580 

>=40000 797 929 748 871 713 832 691 804 684 798 
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>= 3 + 3 

eixos 
                    

< 36.000 304 396 286 373 273 355 265 342 262 340 

De 36000 a 

37999 
400 496 377 466 359 444 345 429 343 426 

De 38000 a 

39999 
466 503 437 470 417 449 405 434 401 431 

>=40000 479 678 449 638 428 609 415 590 412 584 

Artigo 13.º 

[…] 

[…]: 

Escalão de 

Cilindrada 
Taxa Anual em euros 

(em centímetros 

cúbicos) 

(segundo o ano da matrícula 

do veículo) 

Posterior a 

1996 

Entre 1992 e 

1996 

De 120 até 250 5,73 0 

Mais de 250 até 

350 
8,1 5,73 

Mais de 350 até 

500 
19,59 11,59 

Mais de 500 até 

750 
58,86 34,66 

Mais de 750 127,82 62,69 
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Artigo 14.º 

[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de € 2,73/kW. 

Artigo 15.º 

[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de € 0,69€/ kg, tendo o imposto 

o limite de €12.679,93. » 

CAPÍTULO IV 

Benefícios Fiscais 

SECÇÃO I 

Estatuto dos Benefícios Fiscais 

Artigo 231.º  

Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais 

Os artigos 41.º-B, 44.º, 59.º-A, 60.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na sua redação atual, adiante designado por EBF, 

passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 41.º-B 

[…] 

1 - Às empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade 

económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de 

serviços em territórios do interior, que sejam qualificados como micro, 

pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei 

n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, é aplicável a taxa de 

IRC de 12,5 % aos primeiros € 25 000 de matéria coletável. 
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2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

Artigo 44.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […];  

e) […];  

f) […];  

g) […];  

h) […];  

i) […];  

j) […];  

l) […];  
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m) […];  

n) [Revogada.];  

o) […]; 

p) […]; 

q) […]. 

2 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) [Revogada]; 

e) […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - A isenção a que se refere a alínea q) do n.º 1 é de caráter automático, 

operando mediante comunicação do reconhecimento pelo município como 

estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local, a efetuar 

pelas câmaras municipais, vigorando enquanto os prédios estiverem 

reconhecidos e integrados, mesmo que estes venham a ser transmitidos. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 
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10 - Os benefícios constantes das alíneas b) a m), o) e p) do n.º 1 cessam logo que 

deixem de verificar-se os pressupostos que os determinaram, devendo os 

proprietários, usufrutuários ou superficiários dar cumprimento ao disposto 

na alínea g) do n.º 1 do artigo 13.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, e o constante da alínea q) do n.º 1 cessa no ano, inclusive, em que 

os prédios deixem de estar reconhecidos pelo município e integrados no 

inventário nacional de estabelecimentos e entidades com interesse histórico 

e cultural ou social local, ou sejam considerados devolutos ou em ruínas, 

nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis. 

11 - […]. 

12 - […]. 

Artigo 59.º-A 

[…] 

Os gastos suportados com a aquisição, em território português, de eletricidade e 

gás natural veicular (GNV) para abastecimento de veículos são dedutíveis em 

valor correspondente a 130 %, no caso de eletricidade, e a 120 %, no caso de 

GNV, do respetivo montante, para efeitos da determinação do lucro tributável 

em sede de IRC e da categoria B do IRS, neste último caso havendo opção pelo 

regime da contabilidade organizada, quando se trate de: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

 

 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

243 
 

Artigo 60.º 

Reorganização de entidades em resultado de operações de restruturação ou de 

acordos de cooperação 

1 - Às entidades que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade 

económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de 

serviços, e que se reorganizem, em resultado de operações de reestruturação 

ou acordos de cooperação, são aplicáveis os seguintes benefícios: 

a) […]; 

b) Isenção do imposto do selo, relativamente à transmissão dos imóveis 

referidos na alínea anterior ou de estabelecimento comercial, 

industrial ou agrícola, necessários às operações de reestruturação ou 

aos acordos de cooperação; 

c) […]. 

2 - O regime previsto no presente artigo é aplicável às operações de 

reestruturação ou aos acordos de cooperação que envolvam entidades com 

sede, direção efetiva ou domicílio em território português, noutro Estado 

membro da União Europeia ou, ainda, no Estado em relação ao qual vigore 

uma convenção para evitar a dupla tributação sobre o rendimento e o capital 

celebrada com Portugal, com exceção das entidades domiciliadas em países, 

territórios ou regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente 

mais favoráveis, constantes de lista aprovada por portaria do membro do 

Governo responsável pela área das finanças. 

3 - […]: 

a) A fusão de sociedades, empresas públicas, cooperativas ou outras 

entidades. 
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b) A incorporação por uma entidade do conjunto ou de um ou mais ramos 

de atividade de outra entidade; 

c) A cisão de entidade, através da qual: 

i)  Uma entidade destaque um ou mais ramos da sua atividade para 

com eles constituir outras entidades ou para os fundir com 

entidades já existentes, mantendo, pelo menos, um dos ramos de 

atividade; ou 

ii)  Uma entidade se dissolva, dividindo o seu património em duas 

ou mais partes que constituam, cada uma delas, pelo menos, um 

ramo de atividade, sendo cada uma delas destinada a constituir 

uma nova entidade ou a ser fundida com entidades já existentes 

ou com partes do património de outras entidades, separadas por 

idênticos processos e com igual finalidade. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 
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15 - […]. 

Artigo 71.º 

Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento habitacional a custos acessíveis 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - […]. 

18 - […]. 

19 - […]. 
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20 - […]. 

21 - […]. 

22 - […]. 

23 - […]: 

a) […]: 

i)  […]; 

ii)  Um nível de conservação mínimo 'bom' em resultado de obras 

realizadas nos quatro anos anteriores à data do requerimento para 

a correspondente avaliação, desde que o custo das obras, 

incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo 

menos, a 25 % do valor patrimonial tributário do imóvel e este 

se destine a arrendamento para habitação permanente; 

b) […]; 

c) […]. 

24 - […]. 

25 - […]. 

26 - […]. 

27 - Ficam isentos de tributação em IRS e em IRC, os rendimentos prediais 

obtidos no âmbito dos Programas Municipais de oferta para arrendamento 

habitacional a custos acessíveis, sendo os rendimentos isentos 

obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa a aplicar 

aos restantes rendimentos, quando o sujeito passivo opte pelo 

englobamento dos rendimentos prediais. 
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28 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se Programas 

Municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis os 

programas de iniciativa municipal que tenham por objeto contratos de 

arrendamento e subarrendamento habitacional por um prazo mínimo de 

arrendamento não inferior a cinco anos e cujo limite geral de preço de renda 

por tipologia não exceda o definido nas Tabelas 1 e 2 do anexo I à Portaria 

n.º 176/2019, de 6 de junho. 

29 - Em tudo o que não esteja previsto nos n.ºs 27 a 29 aplica-se o regime 

constante do Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, com as necessárias 

adaptações.  

30 - A isenção prevista nos n.ºs 27 a 29 depende de reconhecimento pelo 

membro do Governo responsável pela área das finanças.» 

Artigo 232.º  

Prorrogação no âmbito do EBF 

1 - Considerando a avaliação resultante do relatório elaborado nos termos e para os efeitos 

do artigo 15.º-A do EBF, a vigência dos artigos 20.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 52.º, 53.º, 54.º, 

59.º, 59.º-A, 59.º-B; 59.º-C; 62.º-B, 63.º e 64.º e da alínea b) do artigo 51.º do EBF, é 

prorrogada até 31 de dezembro de 2020. 

2 - Durante o ano de 2020, os benefícios fiscais prorrogados no número anterior são objeto 

de nova avaliação de acordo com a metodologia inovatória introduzida pelo referido 

relatório. 

Artigo 233.º  

Norma revogatória no âmbito do EBF 

São revogadas a alínea n) do n.º 1 e a alínea d) do n.º 2 do artigo 44.º do EBF. 
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Artigo 234.º  

Autorização legislativa no âmbito do EBF 

1 - Fica o Governo autorizado a criar um regime de benefícios fiscais no âmbito do 

Programa de Valorização do Interior aplicável a sujeitos passivos de IRC em função dos 

gastos resultantes de criação de postos de trabalho em territórios do interior. 

2 - O sentido e a extensão das alterações a introduzir, nos termos da autorização legislativa 

referida no número anterior, são os seguintes: 

a) Consagrar a dedução à coleta, nos termos do n.º 2 do artigo 90.º do Código do 

IRC, correspondente a 20% dos gastos do período incorridos, que excederem o 

valor da retribuição mínima nacional garantida, com a criação de postos de 

trabalho nos territórios do interior, tendo como limite máximo a coleta do período 

de tributação; 

b) Prever que os territórios do interior relevantes para aplicação deste benefício 

sejam definidos por portaria dos membros do Governo responsáveis pela área das 

finanças e pela área da coesão territorial. 

3 - A autorização legislativa referida no n.º 1 é concretizada pelo Governo após aprovação 

da União Europeia para alargar o regime de auxílios de base regional. 

4 - Fica ainda o Governo autorizado a criar um regime de benefícios fiscais no âmbito dos 

Planos de Poupança Florestal (PPF) que sejam regulamentados ao abrigo do Programa 

para Estímulo ao Financiamento da Floresta a que se refere a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro. 

5 -  O sentido e a extensão das alterações a introduzir, nos termos da autorização legislativa 

referida no número anterior, são os seguintes: 

a) Aditar ao EBF uma norma que estabeleça uma isenção em sede de IRS aplicável 

aos juros obtidos provenientes de PPF; 
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b) Consagrar uma dedução à coleta, nos termos do artigo 78.º do Código do IRS, 

correspondente a 30 % dos valores em dinheiro aplicados no respetivo ano por 

cada sujeito passivo, mediante entradas em PPF, tendo como limite máximo € 450 

por sujeito passivo. 

6 - A autorização legislativa prevista no n.º 4 é concretizada pelo Governo de forma 

integrada no âmbito da aprovação de legislação específica com vista à criação e 

regulamentação dos PPF previstos na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 157-A/2017, de 27 de outubro. 

7 - As presentes autorizações legislativas têm a duração do ano económico a que respeita a 

presente lei. 

CAPÍTULO V 

Código Fiscal do Investimento 

Artigo 235.º  

 Alteração ao Código Fiscal do Investimento  

Os artigos 29.º, 30.º, 34.º, 35.º, 37.º, 37.º-A, 38.º e 40.º do Código Fiscal do Investimento, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, na sua redação atual, 

adiante designado por CFI, passam a ter a seguinte redação:  

«Artigo 29.º 

[…] 

1 - Os sujeitos passivos referidos no artigo anterior podem deduzir à coleta do 

IRC, nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 

2014, até 10 % dos lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações 

relevantes nos termos do artigo 30.º, no prazo de quatro anos contado a 

partir do final do período de tributação a que correspondam os lucros 

retidos.  
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2 - Para efeitos da dedução prevista no número anterior, o montante máximo 

dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de tributação, é de 

€12 000 000, por sujeito passivo.   

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

Artigo 30.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Consideram-se ainda aplicações relevantes, para efeitos do presente regime, 

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 cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Estejam sujeitas a amortizações ou depreciações para efeitos fiscais; 

b) 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. 

3 - Considera-se investimento realizado em aplicações relevantes o 

correspondente às adições, verificadas em cada período de tributação, de 

ativos fixos tangíveis ou ativos intangíveis e bem assim o que, tendo a 

natureza de ativo fixo tangível e não dizendo respeito a adiantamentos, se 

traduza em adições aos investimentos em curso. 

4 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, não se consideram as 

adições de ativos que resultem de transferências de investimentos em curso. 
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5 - No caso de ativos adquiridos em regime de locação financeira, a dedução a 

que se refere o n.º 1 do artigo anterior é condicionada ao exercício da opção 

de compra pelo sujeito passivo no prazo de sete anos contado da data da 

aquisição. 

6 - [Anterior n.º 5]. 

7 - [Anterior n.º 6]. 

Artigo 34.º 

[…] 

[…]: 

a) […]; 

b) O incumprimento do disposto nos n.ºs 4, 6 ou 7 do artigo 30.º, 

implica a devolução do montante de imposto que deixou de ser 

liquidado na parte correspondente aos ativos relativamente aos quais 

não seja exercida a opção de compra ou que sejam transmitidos antes 

de decorrido o prazo de cinco anos, o qual é adicionado ao montante 

de imposto a pagar relativo ao período em que se verifiquem esses 

factos, acrescido dos correspondentes juros compensatórios 

majorados em 15 pontos percentuais; 

c) […]; 

d) […]. 

Artigo 35.º 

[…] 

O SIFIDE II, a vigorar nos períodos de tributação de 2014 a 2025, processa-se 

nos termos dos artigos seguintes. 
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Artigo 37.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) Participação no capital de instituições de investigação e 

desenvolvimento e contribuições para fundos de investimentos, 

públicos ou privados, destinados a financiar empresas dedicadas 

sobretudo a investigação e desenvolvimento, 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., nos termos do n.º 1 do artigo 

37.º-A; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

Artigo 37.º- A 

Reconhecimento da idoneidade e do caráter de investigação e desenvolvimento das 

entidades 

1 - Cabe à Agência Nacional de Inovação, S. A., o reconhecimento da 

idoneidade da entidade em matéria de investigação e desenvolvimento a que 

se referem as alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 37.º. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - [Revogado]. 

10 - [Revogado]. 

 

 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

254 
 

Artigo 38.º 

[…] 

1 - Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que exerçam, 

a título principal, uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e 

de serviços e os não residentes com estabelecimento estável nesse território 

podem deduzir ao montante da coleta do IRC apurado nos termos da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 90.º do Código do IRC, e até à sua concorrência, o 

valor correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento, na 

parte que não tenha sido objeto de comparticipação financeira do Estado a 

fundo perdido, realizadas nos períodos de tributação com início entre 1 de 

janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2025, numa dupla percentagem: 

a) […]; 

b) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo, caso as unidades de 

participação nos fundos de investimento referidos na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 37.º 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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Artigo 40.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - [Revogado]. 

10 - [Revogado]. 

11 - […]. 

12 - Para efeitos de verificação do investimento realizado, as entidades gestoras 

dos fundos de investimento a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º 

enviam à Agência Nacional de Inovação, S. A., 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 período 

anterior nas entidades previstas naquela disposição.  
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13 - As entidades gestoras dos fundos de investimento podem solicitar à Agência 

Nacional de Inovação, S. A., a emissão de declaração de conformidade da 

política de investimento prevista no regulamento de gestão do fundo face 

ao requisito da destinação do investimento referido na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 37.º, não tendo esta declaração caráter vinculativo quanto à 

elegibilidade futura da despesa a que se refere esta disposição.» 

Artigo 236.º  

Norma transitória no âmbito do CFI 

As alterações dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 29.º e do n.º 5 do artigo 30.º do CFI, 

são aplicáveis aos prazos em curso em 1 de janeiro de 2020. 

Artigo 237.º  

Norma revogatória no âmbito do CFI 

São revogados os n.ºs 9 e 10 do artigo 37.º-A e os n.ºs 9 e 10 do artigo 40.º do CFI.   

Artigo 238.º  

Autorização legislativa no âmbito do CFI 

1 - Fica o Governo autorizado a alargar o elenco de beneficiários e as aplicações relevantes 

do regime de Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR). 

2 - O sentido e a extensão das alterações a introduzir, nos termos da autorização legislativa 

referida no número anterior, são os seguintes: 

a) Alterar o artigo 30.º do CFI no sentido de prever como aplicação relevante do 

regime da DLRR as aquisições de participações sociais de sociedades cujo objeto 

social principal seja substancialmente idêntico ao da sociedade adquirente; 
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b) 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, designadamente de fusão de 

sociedades ou entrada de ativos; 

c) Aplicar às empresas de pequena-média capitalização (Small Mid Cap), conforme 

classificação estabelecida pelo n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 

6 de novembro, na sua redação atual, o regime da DLRR nos mesmos termos e 

condições dos sujeitos passivos referidos no artigo 28.º do CFI. 

3 - A autorização legislativa referida nos números anteriores é concretizada pelo Governo 

após aprovação da União Europeia para alargar o regime de auxílios de estado. 

4 - A presente autorização legislativa tem a duração do ano económico a que respeita a 

presente lei. 

CAPÍTULO VI 

Procedimento e processo tributário 

Artigo 239.º  

 Alteração ao Código de Procedimento e de Processo Tributário  

O artigo 104.º do Código do Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, na sua redação atual, adiante designado por CPPT, passa 

a ter a seguinte redação: 

«Artigo 104.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - Ao processo impugnatório é igualmente aplicável o disposto no artigo 57.º 

do Código do Processo nos Tribunais Administrativos.» 

CAPÍTULO VII 

 Outras disposições de caráter fiscal  

Artigo 240.º  

Alteração ao Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais 

O artigo 18.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, passa a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 18.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 
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12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - A deliberação a que se refere o n.º 1 deve ser comunicada por via eletrónica 

pela câmara municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do respetivo período 

de tributação por parte dos serviços competentes do Estado. 

18 - […]. 

19 - […]. 

20 - […]. 

21 - […]. 

22 - […]. 

23 - […]. 

24 - […]. 

25 - […]. 

26 - […].» 

Artigo 241.º  

Aditamento ao Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais 

São aditados ao Regime Financeiro das Autarquias e Entidades Intermunicipais, aprovado 

pela Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação atual, os artigos 18.º-A e 19.º-A, com 

a seguinte redação: 
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«Artigo 18.º-A 

Repartição da receita de IMI 

1 - Quando um prédio urbano não vedado se localize em mais do que um 

município, a receita de IMI é distribuída proporcionalmente em função do 

valor de construção existente em cada município.  

2 - Para efeitos do disposto no número anterior: 

a) Após a inscrição ou a atualização da matriz nos termos do artigo 13.º 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a AT comunica, 

através do portal das finanças, a identificação matricial do prédio 

urbano não vedado aos municípios onde se localizem as construções; 

b) Os municípios interessados deverão comunicar à AT o valor de 

construção existente em cada município, iniciando-se um 

procedimento de audição dos restantes municípios interessados. 

3 - Após audição de todos os municípios interessados, a AT fixa, no prazo de 

90 dias, a repartição da receita de IMI. 

Artigo 19.º-A 

Faseamento da retenção das transferências de receita aos municípios 

1 - Quando, na sequência de mudança de entendimento administrativo ou 

jurisprudência reiterada dos tribunais superiores em sentido favorável aos 

sujeitos passivos, possa resultar retenção da transferência de receita fiscal 

aos municípios em montante igual ou superior a 20% da média de receita 

fiscal do mesmo imposto transferida para município nos últimos três anos, 

pode proceder-se ao faseamento daquelas retenções. 

 

 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

261 
 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, os municípios interessados são 

ouvidos previamente à decisão de aplicação do mecanismo de faseamento 

da retenção da transferência de receita fiscal. 

3 - O direito de audição previsto no número anterior é exercido no prazo de 

15 dias a contar da notificação emitida para esse efeito. 

4 - O faseamento da retenção das transferências de receita aos municípios deve 

ter por base um princípio de estabilidade de tesouraria dos municípios, 

sendo determinado em função da situação de emergência financeira do 

município apurada com base na informação transmitida em sede de direito 

de audição, sem que possa ultrapassar em cada mês 30% do valor total do 

imposto a transferir para o município. 

5 - O disposto no presente artigo também se aplica, com as necessárias 

adaptações, a situações de erro imputável aos serviços nas transferências de 

receita para os municípios. 

6 - O regime de funcionamento do mecanismo de faseamento da retenção da 

transferência de receita fiscal é estabelecido por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pela área das finanças e pela área da modernização 

do Estado e da Administração Pública.» 

Artigo 242.º  

Aditamento à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho 

É aditado à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho, na sua redação atual, o artigo 3.º-A, com a 

seguinte redação: 
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«Artigo 3.º-A 

Obrigações específicas dos locadores de veículos 

Para efeitos do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 3.º, as entidades que 

procedam à locação operacional ou ao aluguer de longa duração de veículos 

ficam obrigadas a fornecer à Autoridade Tributária e Aduaneira os dados 

relativos à identificação fiscal dos utilizadores dos veículos locados, no prazo e 

nas condições a regulamentar por portaria  dos membros do Governo 

responsáveis pela área das finanças e pela  área da modernização do Estado e da 

Administração Pública.» 

Artigo 243.º  

Adicional em sede de imposto único de circulação 

Mantém-se em vigor em 2020 o adicional de IUC previsto no artigo 216.º da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, na sua redação atual, aplicável sobre os veículos a gasóleo 

enquadráveis nas categorias A e B previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código 

do IUC.   

Artigo 244.º  

Adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

1 - Mantém-se em vigor em 2020 o adicional às taxas do imposto sobre os produtos 

petrolíferos e energéticos, no 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, que é consignado 

ao fundo financeiro de caráter permanente previsto no Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 

de março, na sua redação atual, até ao limite máximo de € 30 000 000 anuais, devendo 

esta verba ser transferida do orçamento do subsetor Estado para aquele fundo.  

2 - O adicional a que se refere o número anterior integra os valores das taxas unitárias 

fixados nos termos do n.º 1 do artigo 92.º do Código dos IEC.  
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3 - Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela AT são compensados através da 

retenção de 3 % do produto do adicional, a qual constitui sua receita própria.   

Artigo 245.º  

Não atualização da contribuição para o audiovisual 

Em 2020, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da Lei 

n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento 

do serviço público de radiodifusão e de televisão.   

Artigo 246.º  

 Contribuição sobre o setor bancário  

Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi 

aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atual.   

Artigo 247.º  

Contribuição sobre a indústria farmacêutica 

Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, 

cujo regime foi aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, na sua 

redação atual.   

Artigo 248.º  

Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos 

médicos do Serviço Nacional de Saúde 

É aprovado o regime que cria uma contribuição extraordinária dos fornecedores do SNS de 

dispositivos médicos, com a seguinte redação:  
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«Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente regime cria uma contribuição extraordinária dos fornecedores 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de dispositivos médicos e dispositivos 

médicos para diagnóstico in vitro, doravante designada por contribuição, e 

determina as condições da sua aplicação.  

2 - O valor da contribuição é aferida em função do montante das aquisições de 

dispositivos médicos e tem por objetivo garantir a sustentabilidade do SNS.  

Artigo 2.º 

Incidência subjetiva 

1 - Estão sujeitos à contribuição os fornecedores, sejam fabricantes, seus 

mandatários ou representantes, intermediários, distribuidores por grosso ou 

apenas comercializadores,  que faturem às entidades do SNS o 

fornecimento de dispositivos médicos e dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro e seus acessórios abrangidos pelo Decreto-Lei 

n.º 145/2009, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 189/2000, de 12 de 

agosto, ambos na sua redação atual.  

2 - Estão excluídos do regime de contribuição os dispositivos médicos e os 

dispositivos médicos para diagnóstico in vitro de grande porte destinados ao 

tratamento e diagnóstico, ou seja, os equipamentos destinados a ser 

instalados, fixados ou de outro modo acoplados a uma localização específica 

numa unidade de saúde, para que não possam 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.   
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Artigo 3.º 

Incidência objetiva 

1 - A contribuição incide sobre o valor total das aquisições de dispositivos 

médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro às entidades do 

SNS, deduzido do imposto sobre o valor acrescentado.  

2 - O valor é determinado com base nos dados de aquisições reportados pelos 

serviços e estabelecimentos do SNS, no âmbito do Despacho 

n.º 2945/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 19 de 

março. 

Artigo 4.º 

Taxas 

As taxas da contribuição são as seguintes: 

a) Valor anual maior ou igual a 10M€ - 4 %; 

b) Valor anual maior ou igual a 5M€ e inferior a 10M - 2,5%; 

c) Valor anual maior ou igual a 1M€ e inferior a 5M€ - 1,5 %. 

Artigo 5.º 

Acordo para sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde  

1 - Podem ser celebrados acordos entre o Estado Português, representado 

pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

saúde, e as associações de fornecedores visando a sustentabilidade do SNS, 

nos quais são fixados objetivos para os valores máximos da despesa pública 

com a compra dispositivos médicos e reagentes.  
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2 - Ficam isentas da contribuição as entidades que venham a aderir, 

individualmente e sem reservas, ao acordo a que se refere o número anterior 

e nos termos do número seguinte, mediante declaração da entidade entregue 

no INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.). 

3 - A isenção prevista no presente artigo produz efeitos a partir da data em que 

as entidades subscrevam a adesão ao acordo acima referido e durante o 

período em que este se aplicar em função do seu cumprimento, nos termos 

e condições nele previstos. 

4 - O texto do acordo previsto no n.º 1 deve ser publicitado no sítio na Internet 

do INFARMED, I. P.. 

Artigo 6.º 

Consignação 

1 - A receita obtida com a contribuição é consignada a um Fundo de apoio à 

aquisição de tecnologias da saúde inovadoras pelo SNS, objeto de avaliação 

no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, a ser 

criado e regulado nos termos da lei pelos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. 

2 - Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela Autoridade Tributária 

e Aduaneira (AT) são compensados através da retenção de uma 

percentagem de 3% do produto da contribuição, a qual constitui receita 

própria. 

3 - Em função da adesão ao acordo a que se refere o artigo 5.º é ainda 

determinada uma compensação adicional à AT mediante protocolo com a 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 
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Artigo 7.º 

Disposição final 

O disposto nos artigos 6.º a 9.º do regime da contribuição extraordinária sobre 

a indústria farmacêutica, estabelecido 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 SNS de dispositivos médicos e dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro.» 

Artigo 249.º  

 Contribuição extraordinária sobre o setor energético 

Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição extraordinária sobre o setor energético, cujo 

regime foi aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, na sua 

redação atual, com as seguintes alterações: 

a) Consideram -se 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 daquele regime; 

b) Considera -se feita ao ano de 2020 a referência ao ano de 2017 constante no n.º 4 

do artigo 7.º daquele regime. 
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Artigo 250.º  

Autorização legislativa no âmbito da Contribuição extraordinária sobre o setor 

energético 

1 - Fica o Governo autorizado a alterar o regime da contribuição extraordinária sobre o setor 

energético, aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, na 

redação dada pela presente lei, com o objetivo de concretizar o disposto no n.º 3 do artigo 

313.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, na sua redação atual, alterando as regras de 

incidência ou reduzindo 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. 

2 - O sentido e a extensão das alterações a introduzir, nos termos da autorização legislativa 

referida no número anterior, são os seguintes: 

a) Reduzir as diversas taxas da contribuição extraordinária sobre o setor energético 

tendo como limite a percentagem de redução da dívida tarifária prevista na 

proposta de tarifas e preços para a energia elétrica em 2020 da Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE); 

b) Reduzir as diversas taxas da contribuição extraordinária sobre o setor energético 

relativas aos setores do petróleo previstos nas alíneas f), g), h) e i) do artigo 2.º do 

regime da contribuição extraordinária sobre o setor energético tendo como limite 

a sua eliminação, em função da necessidade de financiamento de políticas sociais 

e ambientais do setor energético e da existência de outras medidas substitutivas 

destas receitas; 
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c) Rever as regras de incidência objetiva relativas ao setor de comercialização do 

Sistema Nacional de Gás Natural previsto na alínea m) do artigo 2.º do regime da 

contribuição extraordinária sobre o setor energético, 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; 

d) Consagrar uma isenção de contribuição extraordinária sobre o setor energético na 

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. 

3 - Na concretização da presente autorização legislativa, o Governo procede à audição da 

ERSE e da Direção-Geral de Energia e Geologia, nos termos do artigo 72.º do 

Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro. 

4 - A presente autorização legislativa tem a duração de 90 dias. 

Artigo 251.º  

Alteração ao Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online 

1 - Os artigos 89.º a 91.º do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril, na sua redação atual, passam a ter a 

seguinte redação: 

«Artigo 89.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A taxa do IEJO nos jogos de fortuna ou azar é de 25%. 

3 - [Revogado]. 

4 - [Revogado]. 
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5 - [Revogado]. 

6 - Para efeitos do disposto no presente artigo, as comissões cobradas ao 

jogador pela entidade exploradora integram a receita bruta. 

7 - [Revogado]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

Artigo 90.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - [Revogado]. 

5 - [Revogado]. 

6 - [Revogado]. 

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

único rendimento diretamente resultante da exploração das apostas 

desportivas à cota em que os apostadores jogam uns contra os outros, o 

IEJO incide sobre o montante dessas comissões à taxa de 35%. 

8 - [Revogado]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 
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Artigo 91.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - A taxa do IEJO nas apostas referidas no número anterior é de 25%. 

3 - [Revogado]. 

4 - [Revogado]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - [Revogado]. 

8 - [Revogado]. 

9 - [Revogado]. 

10 - 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%. 

11 - [Revogado]. 

12 - […]. 

13 - […].» 

2 - São revogados os n.ºs 3, 4, 5 e 7 do artigo 89.º, os n.ºs 4, 5, 6 e 8 do artigo 90.º e os n.ºs 3, 

4, 7, 8, 9 e 11 do artigo 91.º do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril, na sua redação atual. 
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3 - No prazo máximo de dois anos, a contar da data da entrada em vigor das presentes 

alterações, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I. P. 

procede à reavaliação do regime fiscal dos jogos e apostas abrangidos pelo RJO e envia o 

correspondente relatório ao membro do Governo responsável pela área do turismo. 

Artigo 252.º  

Alteração ao Decreto-Lei n.º 68/2015, de 29 de abril, que aprova os Regimes 

Jurídicos da Exploração e Prática das Apostas Hípicas Mútuas de Base Territorial 

1 - Os artigos 1.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 13.º e 14.º do Regime Jurídico da Exploração e 

Prática das Apostas Hípicas Mútuas de Base Territorial, publicado no anexo I a que se 

refere o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 68/2015, de 29 de abril, na sua redação atual, 

passam a ter a seguinte redação:  

«Artigo 1.º 

[…] 

O regime jurídico da exploração e prática das apostas hípicas mútuas de base 

territorial, abreviadamente designado regime jurídico, regula a exploração e 

prática do jogo social do Estado designado por apostas hípicas mútuas de base 

territorial.  

Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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4 - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pode explorar as apostas hípicas 

mútuas de base territorial em liquidez partilhada, nos termos que venham a 

ser estabelecidos no regulamento das apostas hípicas mútuas de base 

territorial. 

Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Os mediadores são responsáveis pelo cumprimento dos deveres e 

obrigações estabelecidos no presente regime jurídico, no regulamento das 

apostas hípicas mútuas de base territorial e no regulamento dos mediadores 

dos jogos sociais do Estado. 

Artigo 9.º 

[…] 

1 - A participação nas apostas hípicas mútuas de base territorial processa-se 

pela inscrição das apostas em bilhetes de modelos adotados pelo 

departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou por 

digitação nos terminais de jogo existentes nos mediadores dos jogos sociais 

do Estado e pelo pagamento do preço correspondente e registo e validação 

das apostas no sistema informático do departamento de jogos. 

2 - As apostas e o respetivo preço são entregues diretamente ao departamento 

de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou a mediadores 

autorizados por este departamento, nos termos do regulamento dos 

mediadores dos jogos sociais do Estado. 
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3 - […]. 

4 - […]. 

Artigo 10.º 

[…] 

1 - Os valores apostados são pagos, pela totalidade do montante apostado, em 

numerário, mediante cartão bancário de débito ou por qualquer outro meio 

que venha a ser aprovado por portaria do membro do Governo responsável 

pela área do trabalho, solidariedade e da segurança social. 

2 - […]. 

Artigo 11.º 

[…] 

1 - Compete ao júri dos concursos, com a composição prevista nos Estatutos 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do regulamento das apostas 

hípicas mútuas de base territorial, a fiscalização da segurança e integridade 

das apostas efetuadas, bem como o reconhecimento dos direitos a prémio. 

2 - Todo o possuidor de um recibo emitido pelo sistema central de registo e 

validação informático do departamento de jogos que, tendo apresentado o 

mesmo para pagamento num mediador dos jogos sociais do Estado, seja 

informado de que não tem direito a prémio, de que o prémio já foi pago ou 

de que existe algum outro motivo que impeça o seu pagamento, tem o 

direito de reclamar para o júri de reclamações, com a composição prevista 

nos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
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Artigo 13.º 

Receita 

1 - A receita é constituída pelo montante total das apostas hípicas mútuas de 

base territorial admitidas e não anuladas. 

2 - […]: 

a) O montante correspondente ao Imposto do Selo; 

b) O montante correspondente a 0,5% destinado à Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; 

c) O montante correspondente a 0,1 %, até perfazer um montante 

máximo de € 2 000 000,00, para constituição de um fundo destinado 

ao pagamento de prémios que resultem de reclamações procedentes, 

em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis; 

d) O montante correspondente a 0,3%, até perfazer um montante 

permanente de € 5 000 000,00 para constituição de um fundo para 

renovação e manutenção de equipamento, material e programas. 

3 - Os encargos com o início da exploração das apostas hípicas mútuas de base 

territorial são suportados pelos fundos de renovação de material e 

equipamento previstos para os jogos sociais do Estado que os constituam. 

Artigo 14.º 

[…] 

1 - Os resultados líquidos de exploração das apostas hípicas mútuas de base 

territorial são distribuídos da seguinte forma: 
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a) Até ao máximo de 50%, a repartir entre a entidade organizadora das 

corridas dos cavalos, para que a mesma assegure o cumprimento do 

disposto no artigo 18.º do regime jurídico da atribuição da exploração 

de hipódromos autorizados a realizar corridas de cavalos e das corridas 

de cavalos sobre as quais podem ser efetuadas apostas hípicas e o 

cumprimento de outras condições, e o setor equídeo, nos termos e com 

a proporção a definir anualmente por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pela área da agricultura e pela economia e 

transição digital;  

b) O remanescente é repartido nos termos do disposto no Decreto-Lei 

n.º 56/2006, de 15 de março, na sua redação atual. 

2 - [Revogado]». 

2 - São revogados o n.º 2 do artigo 14.º e os artigos 16.º, 25.º e 26.º do Regime Jurídico da 

Exploração e Prática das Apostas Hípicas Mútuas de Base Territorial publicado no 

anexo I a que se refere o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 68/2015, de 29 de abril.  

Artigo 253.º  

Autorização legislativa no âmbito da criação de uma contribuição sobre as 

embalagens de uso único 

1 - Fica o Governo autorizado a criar uma contribuição que incida sobre as embalagens de 

uso único, para efeitos de promoção de uma economia circular. 

2 - O sentido e a extensão da autorização legislativa prevista no número anterior consistem 

em: 

a) Sujeitar a tributação as embalagens de uso único adquiridas em refeições prontas 

a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio; 
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b) Definir o sujeito passivo como o agente económico que providencia a produção 

ou importação das embalagens utilizadas na prestação de serviço prevista na alínea 

anterior, com sede ou estabelecimento estável no território de Portugal 

continental, bem como os adquirentes a fornecedores, das mesmas embalagens, 

com sede ou estabelecimento estável noutros Estados-Membros da União 

Europeia ou nas Regiões Autónomas; 

c) Repercutir o encargo económico da contribuição sobre o adquirente final, 

devendo, para o efeito, os agentes económicos inseridos na cadeia comercial 

inseri-la a título de preço, o qual é obrigatoriamente discriminado na fatura; 

d) Fixar a contribuição em Euro, que pode variar em função das características da 

embalagem; 

e) Discriminar positivamente as embalagens que incorporem material reciclado; 

f) Determinar que as receitas da contribuição são consignadas total ou parcialmente 

ao Fundo Ambiental para aplicação preferencial em medidas no âmbito da 

economia circular. 

3 - A presente autorização legislativa tem a duração do ano económico a que respeita a 

presente lei. 

Artigo 254.º  

Autorização legislativa para incentivos à internacionalização 

1 - O Governo compromete-se, no decurso do ano de 2020, a estudar novos modelos de 

incentivos à internacionalização das empresas portuguesas. 

2 - Para efeitos do número anterior, fica o Governo autorizado a criar novos benefícios 

fiscais que constituam um incentivo à exportação por parte das empresas portuguesas. 
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3 - O sentido e a extensão da autorização legislativa prevista no número anterior consistem 

em permitir a criação de isenções de Imposto do Selo 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. 

4 - Ao nível do IRC enquadrar as atividades de promoção de micro e pequenas e médias 

empresas, com vista à internacionalização dos seus produtos e atividades, acesso a 

mercados e valorização da oferta nacional. 

5 - A autorização legislativa referida nos números anteriores é concretizada pelo Governo 

após aprovação da União Europeia para alargar o regime de auxílios de estado. 

6 - A presente autorização legislativa tem a duração do ano económico a que respeita a 

presente lei. 

Artigo 255.º  

Alteração à Lei n.º 45/2011, de 24 de junho 

O artigo 15.º da Lei n.º 45/2011, de 24 de junho, na sua redação atual, passa a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 15.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - Beneficiam de igual isenção os Órgãos de Polícia Criminal em todos os 

veículos apreendidos ou declarados perdidos a favor do Estado. 

4 - [Anterior n.º 3].». 
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Artigo 256.º  

Outras disposições de caráter fiscal no âmbito do imposto sobre o rendimento 

1 - Ficam isentos de IRS ou de IRC os 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.  

2 - Para efeitos do número anterior, a IGCP, E. P. E., deve deter comprovação da qualidade 

de não residente no momento da subscrição, nos seguintes termos:  

a) No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos 

internacionais, instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões 

e empresas de seguros, domiciliados em qualquer país da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou em país com o qual 

Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, 

a comprovação efetua-se através dos seguintes elementos:  

i)  A respetiva identificação fiscal; ou  

ii)  Certidão da entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que ateste 

a existência jurídica do titular e o seu domicílio; ou  
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iii)  Declaração do próprio titular, devidamente assinada e autenticada, se se 

tratar de bancos centrais, organismos internacionais ou instituições de 

direito público que integrem a Administração Pública central, regional ou a 

demais administração periférica, estadual indireta ou autónoma do Estado 

de residência fiscalmente relevante. 

b) No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos 

de investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com 

o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação 

internacional, a comprovação efetua-se através de declaração emitida pela entidade 

responsável pelo registo ou supervisão, ou pela autoridade fiscal, que certifique a 

existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da qual foi constituído e o local da 

respetiva domiciliação.  

3 - A comprovação a que se refere o número anterior pode ainda efetuar-se, 

alternativamente, através de:  

a) Certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas autoridades 

fiscais;  

b) Documento emitido por consulado português comprovativo da residência no 

estrangeiro;  

c) Documento especificamente emitido com o objetivo de certificar a residência por 

entidade oficial que integre a Administração Pública central, regional ou demais 

administração periférica, estadual indireta ou autónoma do respetivo Estado, ou 

pela entidade gestora do sistema de registo e liquidação das obrigações no mercado 

doméstico da República Popular da China.  

 

 

 



  

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

  
 

 
Proposta de Lei n.º    

 

281 
 

4 - Sempre que os valores mobiliários abrangidos pela isenção prevista no n.º 1 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 declaração periódica a que 

se refere o artigo 57.º do Código do IRS ou o artigo 120.º do Código do IRC, consoante 

os casos. 

Artigo 257.º  

Outras disposições fiscais no âmbito do EBF 

1 - -Durante o mandato da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário 

da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães 

(2019-2022), criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2017, de 26 de 

janeiro, os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da referida 

Estrutura de Missão beneficiam do regime previsto no artigo 62.º-B do EBF.  

2 - Durante o mandato da Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho 

da União Europeia, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2019, de 6 

de março, os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da referida 

Estrutura de Missão beneficiam do regime previsto no artigo 62.º do EBF. 

3 - Durante os trabalhos de organização da participação portuguesa na Exposição Mundial 

do Dubai em 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2018, 

de 30 de agosto, os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da 

Embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos para efeitos da referida 

participação beneficiam do regime previsto no artigo 62.º do EBF. 
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Artigo 258.º  

Jornada Mundial da Juventude 

1 - 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. 

2 - São dedutíveis à coleta do IRS do ano a que dizem respeito 30 % dos donativos, em 

dinheiro ou em espécie, concedidos à entidade referida no número anterior por pessoas 

singulares residentes em território nacional, desde que não tenham sido contabilizados 

como gasto do período. 

3 - Os donativos previstos nos números anteriores não dependem de reconhecimento 

prévio, ficando a entidade beneficiária sujeita às obrigações acessórias estabelecidas no 

artigo 66.º do EBF. 

4 - Em tudo o que não estiver disposto no presente artigo, aplicam-se os artigos 61.º a 

66.ºdo EBF. 

5 - O regime previsto no presente artigo vigora até à conclusão do evento a que se refere o 

n. º1. 

Artigo 259.º  

Outras disposições de caráter fiscal 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 473/85, de 11 de novembro, na sua redação atual, o artigo 

2.º-A, com a seguinte redação: 
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«Artigo 2.ºA 

Aos encargos pagos ao abrigo do artigo 1.º do presente diploma é aplicável a 

alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, com as necessárias adaptações.» 

Artigo 260.º  

Norma revogatória de disposições fiscais 

São revogados: 

a) A alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 9/97, de 12 de maio; 

b) O n.º 10 do artigo 29.º da Lei n.º 87-B/98, de 31 de dezembro; 

c) O artigo 3.º da Lei n.º 49/2013, de 16 de julho; 

d) O artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 336/89, de 4 de outubro, na sua redação atual. 

TÍTULO III 

Alterações legislativas 

Artigo 261.º  

Alteração ao anexo I à Lei n.º 21/85, de 30 de julho 

O anexo I à Lei n.º 21/85, de 30 de julho, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação: 
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«ANEXO I 

 (mapa a que se referem os n.ºs 1 e 3 do artigo 23.º) 

 

 

 

» 

Artigo 262.º  

Alteração à Lei n.º 98/97, de 26 de agosto 

O artigo 47.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual, passa a ter a seguinte 

redação: 

 

 

Categoria/Escalão Índice 

Juiz Estagiário 100 
Juiz de Direito: 

Com 3 anos de serviço 135 
Com 7 anos de serviço 155 
Com 5 anos de serviço e classificação de serviço não inferior a Bom em exercício de funções nos 175 
Com 11 anos de serviço 175 

Juiz de Direito dos Juízos locais cível, criminal e de pequena criminalidade 175 

Com 15 anos de serviço 190 
Com 18 anos de serviço 200 
Juiz de Direito dos Juízos enunciados no n.º 1 do artigo 45.º 220 

Juiz Desembargador 240 
Juiz Desembargador - 5 anos 250 
Juiz Conselheiro 260 
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«Artigo 47.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

g) Os contratos e demais instrumentos jurídicos que tenham por objeto 

a prestação de serviços de elaboração e revisão de projeto, fiscalização 

de obra, empreitada ou concessão destinada à promoção de habitação 

acessível ou pública ou o alojamento estudantil; 

h) Os contratos-programa, acordos e ou contratos de delegação de 

competências, e respetivos atos de execução, celebrados entre 

autarquias locais, bem como entre uma autarquia local e uma entidade 

do setor empresarial local, por via dos quais sejam transferidas 

competências, constituído mandato para a sua prossecução ou 

assumido o compromisso de execução de determinadas atividades ou 

tarefas; 

i) [Anterior alínea g)]. 

2 - […].» 
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Artigo 263.º  

Revogação do artigo 5.º-A da Lei n.º 62/98, de 1 de setembro 

É revogado o artigo 5.º- A da Lei n. º 62/98, de 1 de setembro, alterada pela Lei n. º 50/2004, 

de 24 de agosto, pela Lei n. º 49/2015, de 5 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 100/2017, de 3 

de agosto. 

Artigo 264.º  

Alteração ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social 

Os artigos 198.º e 217.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 198.º 

[…] 

1 - O Estado, as outras pessoas coletivas de direito público e as entidades de 

capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, só podem conceder algum 

subsídio ou proceder a pagamentos superiores a € 3000, líquido de IVA, a 

contribuintes da segurança social, mediante a apresentação de declaração 

comprovativa da situação contributiva destes perante a segurança social.  

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 
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Artigo 217.º 

[…] 

1 - É condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores 

independentes e aos beneficiários do seguro social voluntário que os 

mesmos tenham a sua situação contributiva regularizada na data em que é 

reconhecido o direito à prestação.  

2 - […]. 

3 - […].» 

Artigo 265.º  

Alteração à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

O artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, passa a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 51.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - Os empréstimos têm um prazo de vencimento adequado à natureza das 

operações que visam financiar, não podendo exceder a vida útil do respetivo 

investimento, nem ultrapassar os seguintes prazos: 


