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O que vai alterar ao nível da tributação das pessoas singulares? 
 
O Governo procedeu à actualização dos escalões de rendimento em 2.1%, optando 
por manter as taxas marginais de tributação inalteradas. Também as deduções à 
colecta que não são indexadas à Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMM) 
sofreram actualizações na mesma percentagem. Contudo, dado que, a maior parte 
das deduções à colecta se encontra indexada àquele montante, espera-se um 
incremento mais significativo dos montantes dedutíveis face ao compromisso do 
Governo em aumentar a RMM até 500 Euros em 2011. 
  
Ao nível das deduções à colecta irá ser criada uma dedução adicional para os 
dependentes com idade até 3 anos, que consiste num aumento para o dobro do valor 
da dedução, a qual, neste caso, passará a corresponder a 80% do SMN.  
 
O Orçamento prevê ainda a possibilidade de uma dedução à colecta de 20% dos 
valores aplicados no regime público de capitalização. Esta dedução tem como limite 
máximo 350 Euros por sujeito passivo.  
 
Os pensionistas vêem baixar a dedução específica de 6.100 Euros para 6.000 Euros, 
o que, apesar de tudo, é uma descida pouco significativa face às verificadas em 2005 
e 2006. Note-se que em 2005 e 2006 o valor da dedução específica era de 8,283 
Euros e 7,500 Euros respectivamente. Assim, em 2008, os pensionistas cujas pensões 
não ultrapassem 6.000 Euros não irão sofrer qualquer tributação. Para pensões 
superiores a 30,000 Euros o montante da dedução específica vai sendo gradualmente 
reduzido por um valor correspondente a 10% (15% em 2007) da diferença entre o 
montante anual da pensão e o valor de 30.000 Euros. Com base nesta regra as 
pensões acima de 90,000 Euros deixam de beneficiar de qualquer dedução. No ano 
de 2007, este limite situava-se um pouco acima de 75.000 Euros. Nesta medida 
verifica-se que em 2008 as pensões de valores compreendidos entre 75,000 Euros e 
90,000 Euros vão poder beneficiar de uma redução de tributação.   
 
Em 2008, 90% dos rendimentos dos deficientes irão ser tributados em IRS, conforme 
regime de transição previsto no OE de 2007, passando a ser sujeitos a tributação na 
sua totalidade a partir de 2009. Este regime de transição teve início em 2007, ano em 
que se irá verificar a tributação de 80% dos rendimentos auferidos por deficientes. Em 
contrapartida, o Governo criou uma dedução à colecta especial para os deficientes (3 
vezes a RMM) e seus dependentes ou ascendentes (1 vez o SMN). Em 2008, o valor 
desta dedução irá ser aumentado para 3,5 vezes e 1,5 vezes o SMN, respectivamente. 
Adicionalmente, as famílias com dependentes deficientes passam a poder deduzir à 
colecta 25% dos encargos com lares e residências autónomas, com o limite de 85% 
do valor do salário mínimo mensal.  
 
Como forma de incentivar e apoiar os desportistas de alto rendimento desportivo e os 
desportistas com deficiência, o Governo prevê a exclusão de tributação das bolsas e 
prémios atribuídas a desportistas no âmbito dos Jogos Paralímpicos, assim como das 
bolsas e prémios dos desportistas de alto rendimento no âmbito dos Jogos Olímpicos 



 

e das bolsas de formação de outros desportistas, incluindo, designadamente, 
praticantes, juízos e árbitros com o limite de cinco vezes a RMM. 
 
Verifica-se igualmente, uma alteração das regras dos pagamentos por conta, que 
levarão a uma diminuição dos mesmos. 
 
O que vai alterar ao nível da tributação das pessoas colectivas? 
 
Ao nível do IRC há a destacar a possibilidade do devedor dos rendimentos poder 
munir-se dos formulários exigidos para obviar à Retenção na Fonte, em momento 
posterior ao prazo legalmente exigido, ainda que sujeito a coima. Paralelamente, 
foram propostas medidas de alargamento de alguns prazos, nomeadamente: (i) o 
prazo para obtenção dos formulários de certificação de residência fiscal passa a ser a 
data da entrega do imposto devido ao Estado, ao invés da data em que a retenção 
devesse ser efectuada; (ii) o prazo de validade dos formulários passa a ser 
genericamente de 1 ano (2 anos no caso de formulários para accionamento da 
Directiva sobre Juros e Royalties). 
 
Quanto à dedutibilidade das menos-valias apuradas na liquidação de sociedades fica 
agora limitada, no caso de aplicação do Regime Especial de Tributação dos Grupos de 
Sociedades, à parte em que a menos-valia excede os prejuízos fiscais transmitidos no 
ao Grupo âmbito daquele regime. Está ainda proposta a não dedutibilidade de menos-
valias geradas na liquidação de sociedades residentes em países/territórios de baixa 
tributação. 
 
Relativamente aos requisitos necessários à aplicação da isenção de retenção na fonte 
nos dividendos pagos a entidades residentes noutros Estados Membros, é proposta a 
redução da taxa de participação mínima da sociedade mãe na sociedade filha, de 15% 
para 10%, e a introdução de um outro limite alternativo: valor de aquisição não inferior 
a € 20.000.000. Foi igualmente reduzido, de 2 para 1 ano, o prazo de detenção. No 
âmbito da eliminação da dupla tributação dos lucros distribuídos por subsidiárias 
residentes nos PALOP, verifica-se o alargamento deste regime à República 
Democrática de Timor-Leste. 
 
Ainda que com efeito prático “suspenso”, até à publicação de Portaria que venha a 
regulamentar esta matéria, prevê-se, em sede de preços de transferência, a 
possibilidade de acordos prévios vinculativos (APAs). De notar a vinculação 
condicionada da administração tributária a este acordo. Com efeito, este organismo 
prevê a possibilidade de não actuar em conformidade com o postulado no acordo, 
caso os pressupostos que a ele estiveram subjacentes se alterem. Esta tomada de 
posição está vedada ao sujeito passivo, uma vez que este não poderá reclamar ou 
interpor recurso do conteúdo do acordo. 
 
Os investidores de capital de risco (ICR) passam a estar abrangidos pelo regime fiscal 
especial aplicável às SGPS e às SCR. Por outro lado, deixam de concorrer para 
determinação do lucro tributável, genericamente, as mais e menos valias decorrentes 
de partes sociais. 
 
Introduz-se um incentivo fiscal às PME´s como tal consideradas pela regulamentação 
comunitária, consistente na dedução ao lucro tributável, durante três exercícios, de 
uma taxa de 3% sobre o montante das entradas realizadas entre 2008 e 2010, por 
entregas em dinheiro, pelos sócios, desde que pessoas exclusivamente pessoas 
singulares, SCR ou ICR, no âmbito da constituição ou de um aumento do capital social 
de uma PME. Este benefício, no conjunto dos três anos e conjuntamente com o 
regime da interioridade, não poderá exceder 200 mil Euros.  



 

 
As sociedades abrangidas pelo regime da interioridade vêem reduzida em 5 pontos 
percentuais as respectivas taxas de IRC. 
 
Finalmente, passam a ser enquadráveis, no âmbito dos benefícios relativos ao 
mecenato, os donativos atribuídos às creches a aos lactários, sendo agora aceites 
para efeitos fiscais em 140% do seu valor. Note-se que esta majoração de 40% 
passou também a ser aplicável aos donativos concedidos a jardins-de-infância.  
 
O Executivo frustrou as expectativas de revogação do regime simplificado em IRC, 
bem como da adaptação das regras de determinação do lucro tributável das 
sociedades ao Sistema de Normalização Contabilística. 
 
O que vai alterar ao nível dos impostos indirectos? 
 
Foi introduzida no início do ano um novo regime relativo à tributação em sede de IVA 
das locações e vendas de imóveis que exige uma renda anual igual a pelo menos 
6,66% do custo de construção ou aquisição para possibilitar a renúncia à isenção de 
IVA. Este valor é agora reduzido para 4% (ou 1/25) do custo de construção ou 
aquisição do imóvel. 
 
O suporte do direito à dedução passa a ser o recibo de pagamento de IVA que faz 
parte das declarações de importação, bem como em documentos emitidos por via 
electrónica pela Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo, nos quais conste o número e data do movimento de caixa. 
 
Para efeitos de cálculo do direito à dedução, no caso de sujeitos passivos mistos, 
passam a ser considerados apenas os proveitos decorrentes do exercício de 
actividades económicas, ficando de fora, nomeadamente, os dividendos, no sentido do 
que já era jurisprudência assente do Tribunal de Justiça da EU sendo também 
melhoradas e tornadas mais objectivas as regras relativas à dedução do IVA esses 
sujeitos passivos.  
 
O valor unitário dos bens do imobilizado que obrigam a regularizações passa para 
2500 Euros. Ao nível dos reembolsos de IVA passa a existir a possibilidade de 
autorização de reembolsos segundo regras diferentes das normais para os sujeitos 
passivos abrangidos pelas regras da inversão (por exemplo adquirentes de serviços 
de construção de imóveis). Finalmente, passa a ser de 650,000 Euros o valor de 
referência para passagem ao regime mensal, sempre por iniciativa da DGCI. 
 
Concretiza-se a promessa de não aumento do imposto sobre os principais 
combustíveis, sofrendo o imposto sobre o álcool uma actualização média de 2% 
enquanto o imposto sobre tabaco é actualizado em cerca de 7%. Há também uma 
redução do ISV a favorecer os carros com menos emissões de Co2.  O IUC aumenta 2 
a 3%. 
 
O que vai alterar ao nível do Imposto do Selo e Impostos sobre o Património? 
 
Na esteira da Jurisprudência Comunitária recente, foi abolido o imposto do selo (0,4%) 
nos aumentos de capital efectuados em numerário. 
 
Em sede de IMI, estabeleceu-se até 2011, o período de aplicação do regime de 
salvaguarda relativamente ao aumento da colecta do IMI. Refira-se que deixou de 
estar prevista na lei a possibilidade de ser fixada uma nova cláusula de salvaguarda. 
Acresce que o regime de salvaguarda deixará de ser aplicável a prédios devolutos. 



 

 
Consagrou-se um regime de concessão de incentivos fiscais às acções de reabilitação 
de imóveis, onde foi estabelecido um regime de isenção de IMI por um período de 
cinco anos, que poderá ser renovado por mais três anos, cujo reconhecimento deverá 
ser efectuado pela Assembleia Municipal. No âmbito deste regime extraordinário está 
também previsto o regime especial de isenção em IRC para fundos de investimento 
imobiliário cujo activo seja constituído em pelo menos 75% por imóveis reabilitados.    
 
Quanto ao IMT, o limite da isenção para aquisições de prédios destinados a habitação 
passará a ser de 87.500 €, representando um aumento de 2,3%.  
 
O que vai alterar ao nível da LGT, CPPT e RGIT? 
 
Passa a ser prevista a suspensão da cobrança da prestação tributária, no decurso dos 
procedimentos de resolução de conflitos, previstos pela Convenção de Arbitragem n.º 
90/436/CEE, relativa à eliminação da dupla tributação no âmbito dos preços de 
transferência entre empresas de diferentes Estados Membros. Simultaneamente, no 
CPPT, também é incluída uma alteração no sentido de suspender a execução fiscal no 
âmbito dos procedimentos da referida Convenção europeia. No âmbito do RGIT, refira-
se ainda a inclusão de uma coima para a não apresentação, no prazo legal, do 
formulário Modelo RFI para dispensa ou redução da retenção na fonte sobre os 
rendimentos pagos a não residentes.        


