
 
 
 
 
 
Cheque anti-crise de baixo valor 
 
 
Depois de toda a azáfama associada à apresentação da Proposta de Lei de 
Orçamento do Estado para 2009 é altura de reflectir sobre as reais consequências das 
alterações propostas para as famílias e empresas. E fácil é concluir que o “cheque” 
anti-crise, ao nível fiscal e como não poderia deixar de ser, é de baixo valor. 
 
Ao nível do IRS, verifica-se uma actualização dos escalões em 2,5% (abaixo da 
inflação estimada). Ao nível das deduções à colecta, e ao contrário do que se 
esperava (no sentido, nomeadamente, de fomentar o mercado de arrendamento) 
poucas novidades. A maior parte das deduções à colecta sofrem actualizações que 
variam entre 2.5% e 3.2%. Apenas a realçar a extensão, até 2011, da dedução à 
colecta referente a despesas com a aquisição de computadores para uso pessoal, 
passando a prever-se que este benefício seja aplicável uma vez por cada membro do 
agregado familiar do sujeito passivo que frequente um nível de ensino; bem como o 
aumento da dedução à colecta para sujeitos passivos com deficiência de 3,5 para 4 
vezes a remuneração mínima mensal. O Governo prolonga ainda por mais um ano o 
regime transitório para os deficientes que deveria terminar em 2008, o qual se 
consubstancia na tributação, por 90%, dos rendimentos auferidos, ficando a parte do 
rendimento excluída de tributação sujeita ao limite de 2.500 Euros, por categoria de 
rendimento (dependente, pensões ou rendimentos profissionais ou empresarias).  
 
Uma novidade é a exclusão de tributação, em IRS, das importâncias dispendidas 
pelas entidades empregadoras com a aquisição de passes sociais a favor dos seus 
trabalhadores, desde que a aquisição dos mesmos tenha carácter geral. Louvável é o 
alargamento do prazo de reinvestimento dos valores de venda de habitação própria e 
permanente para 36 meses em vez dos actuais 24 meses. Nas situações em que a 
compra da nova habitação seja anterior à venda da habitação antiga, o prazo para 
reinvestimento do valor da venda no pagamento da aquisição da nova habitação 
também foi alargado de 12 para 24 meses.  
 
Na proposta estão previstos diversos incentivos à reabilitação urbana, entre os quais 
uma dedução à colecta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário com a 
reabilitação de imóveis, em áreas de reabilitação urbana, até ao limite de 500 Euros. 
Acresce um regime de isenção de IMI por um período de cinco anos, que poderá ser 
renovado por mais cinco anos. Já em termos de IMT, passam a estar isentas as 
aquisições de prédio urbano ou fracção autónoma de prédio urbano destinado à 
habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa de prédio 
reabilitado, quando localizado em área de reabilitação urbana.  
 
A proposta prevê ainda a aprovação de um meritório e inovador regime especial 
aplicável aos novos Fundos e Sociedades de Investimento Imobiliário para 
Arrendamento Habitacional (FIIAH e SIIAH, respectivamente). Ao nível do IRS isenta-
se as mais valias resultantes da venda de imóveis, destinados a habitação, a favor 
destas entidades, quando ocorra a conversão do direito de propriedade sobre o imóvel 
em direito de arrendamento. Adicionalmente, 30% do valor das rendas pagas aquelas 
entidades passarão a ser dedutíveis à colecta do IRS, até ao limite de 586 Euros 
(actual limite das dedução à colecta relativa a encargos com imóveis).   
 
No que ao IVA diz respeito, a medida que afecta mais directamente o orçamento das 
famílias é a aplicação da taxa reduzida (5%) a cadeiras de transporte de crianças em 
automóveis.  
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De realçar que a isenção de Selo incidente sobre sucessões e doações a cônjuges, 
ascendentes e descendentes, passa a abranger os unidos de facto. Esclarece-se 
ainda que, no caso de sucessão ou doação para cônjuge (ou unido de facto), 
ascendentes ou descendentes, a isenção de Selo apenas se aplica à tributação das 
sucessões e doações (10%) e não ao IS devido sobre, nomeadamente, as doações de 
imóveis (0,8%). Assim, se um pai doar um prédio a um filho, este último não pagará os 
10% de Selo sobre a doação, mas pagará 0,8%.  
 
O limite da isenção de IMT para aquisições de prédios destinados a habitação própria 
e permanente passará a ser de 89.700 €, representando um aumento de 2,5%. Em 
caso de divórcio e partilha de bens imóveis, estabelece-se que só se considera que há 
transmissão sujeita a IMT quando o casamento tenha sido celebrado sob o regime de 
separação de bens. 
 
Ao nível da tributação das empresas, as alterações quer ao nível do IRC quer ao nível 
do IVA são ainda mais incipientes. Suspende-se o regime simplificado, cria-se uma 
taxa de IRC de 12,5% para matéria colectável até € 12.500,00 e ao nível dos 
pagamentos por conta para as empresas cujo volume de negócios no exercício 
anterior tenha sido igual ou inferior a € 498.797,90, a taxa passará de 75% para 70%. 
No entanto, as empresas cujo volume de negócios foi superior àquele montante vêem 
a taxa passar de 85% para 90%. 
 
Na esfera das garantias dos contribuintes, em caso de decisão administrativa ou 
sentença superveniente, o prazo de um ano para entrega da declaração de 
substituição nas situações a favor do sujeito passivo passa a contar-se a partir da data 
em que este tome conhecimento da decisão ou sentença. Em contrapartida assiste-se 
a um alargamento do prazo de caducidade. 
 
No âmbito das autorizações legislativas, o Governo fica autorizado a alterar o CIRC e 
legislação complementar de forma a adaptar as respectivas regras às normas 
internacionais de contabilidade. 

É de salientar a possibilidade das sublocadoras de imóveis industriais passarem a 
deduzir o IVA suportado com os edifícios, desde que renunciem à isenção. As 
instituições particulares de solidariedade social e as organizações não governamentais 
sem fins lucrativos saem também beneficiadas com as alterações do OE, já que a 
partir de agora os bens doados (para além dos bem alimentares) destinados a 
pessoas carenciadas serão isentos de IVA.  
 
Finalmente, uma das alterações mais relevantes em sede de IVA não será transposta 
no Código, mas sim no RGIT. Referimo-nos à nova redacção do seu artigo 114.º, que 
veio tornar mais claro que as empresas devem ser punidas (com coima) por não 
entregar ao Estado o IVA liquidado, mesmo quando os seus clientes se atrasam a 
pagar a factura. Na base dessa alteração, terá estado o Acórdão do STA no processo 
n.º 279/08, de 28/05/2008 do STA, onde se concluiu em sentido contrário ao que 
agora se vem legislar, tendo subjacente a essa decisão que já seria penalização 
suficiente o facto de os clientes se atrasarem no pagamento e os juros 
correspondentes ao atraso. 
 
Após o Acórdão, tem-se falado não apenas no aspecto da penalização da conduta 
mas também sobre se o próprio IVA deve ser exigido pelo Estado com referência à 
data da factura ou à data da cobrança. O argumento de que a receita pública não pode 
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viver com a incerteza que a segunda opção traria, não parece colher pois também as 
empresas têm de viver com essa incerteza e, actualmente “fingir que está tudo bem”, 
pagando o IVA ao Estado como se o tivessem recebido atempadamente.  
 
Os aumentos de capital, por entradas de “ramos de actividade” e por permuta de 
participações sociais saem do campo de sujeição do Selo. Propõe-se ainda ao nível 
do Selo a revogação da tributação de realidades ultrapassadas e, tributariamente 
irrelevantes como o comodato, as operações aduaneiras, o registo de marcas e 
patentes, entre outras. As demais alterações ao Selo são basicamente uma adaptação 
às novas medidas de simplificação, nomeadamente por efeito da dispensa de escritura 
pública na transmissão de imóveis. 
 
Em sede de IMI, a proposta estabelece uma nova regra que permite, no caso do valor 
patrimonial tributário determinado nos termos das regras gerais se apresentar 
distorcido relativamente ao valor normal de mercado (considera-se em geral distorcido, 
quando superior ou inferior em mais de 15% do valor normal de mercado), a 
possibilidade de se efectuar a avaliação dos imóveis, em sede de segunda avaliação, 
através do recurso a outras regras ou métodos que não as habitualmente utilizadas 
em sede de primeira avaliação. Estabelece-se também que as taxas de IMI são 
elevadas anualmente ao triplo nos casos de prédios em ruína tal como definidos em 
diploma próprio. 
 
Na esteira do regime especial aplicável a FIIAH e SIIAH, ficam isentos de IMI e de IMT 
os prédios urbanos destinados ao arrendamento para habitação permanente que 
integrem o património daquelas entidades. 
 
É introduzida na Lei Geral Tributária uma quebra de sigilo bancário adicional, quando 
se verifique que o sujeito passivo, injustificadamente, despendeu pelo menos 4/3 do 
rendimento declarado, bem como limita o dever de informação por entidades 
financeiras de fluxos de pagamentos a sujeitos passivos da categoria B a de sectores 
de actividade a determinar.  
 
As respostas a pedidos de informação vinculativa passam a estar sujeitas a um prazo 
geral de 90 dias e são admitidos os pedidos urgentes, com prazo de 60 dias.Também 
é prevista a vinculação da administração tributária às orientações administrativas 
genéricas, assim como a respectiva irretroactividade em prejuízo dos contribuintes. 
 
É criado o Procedimento de Correcção de Erros da Administração Tributária, 
vocacionado para a reparação, por meios simplificados, de erros materiais ou 
manifestos da Administração Tributária ocorridos no procedimento tributário ou no 
processo de execução fiscal. É de salientar que este procedimento não tem efeito 
sobre a contagem do prazo dos restantes meios de defesa ao dispor do contribuinte. 
 
Por outro lado, passa a ser punível como mera contra-ordenação a falta de entrega da 
prestação tributária deduzida nos termos da lei até ao montante de €7.500. 
 
Caso não venhamos a ser surpreendidos com o debate na especificidade, como no 
passado, a grande medida anti crise, absolutamente louvável, corresponde às ditas 
Sociedades e Fundos de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional.    
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