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Tributação autónoma
É elevada a taxa de tributação 
autónoma, de 20% para 25%, 
aplicável aos lucros distribuídos a 
entidades isentas de IRC, total ou 
parcialmente, quando as partes de 

Alterações à proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2012 

No passado dia 30 de Novembro, foi aprovada no Parlamento a versão final 
da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (OE2012).

Apesar de ainda não estar disponível a versão final do texto aprovado  foram 

Imposto sobre o 
R di t  

capital não obedeçam ao período de 
detenção mínimo de 1 ano.

Obrigações contabilísticas das 
empresas
Torna-se obrigatória a utilização de 
programas e equipamentos 
informáticos de facturação  

Apesar de ainda não estar disponível a versão final do texto aprovado, foram 
divulgadas algumas alterações com incidência em vários impostos.

A entrada em vigor do OE2012 está agora dependente da promulgação da 
Lei pelo Presidente da República.

Rendimento 
das Pessoas Colectivas

Prejuízos fiscais
É harmonizado para 5 anos o prazo 
de reporte dos prejuízos fiscais e das 
menos-valias obtidas por entidades 
que não exerçam, a título principal 

informáticos de facturação, 
previamente certificados pela 
Direcção-Geral dos Impostos.

Imposto sobre o 
Rendimento 
das Pessoas Singulares

que não exerçam, a título principal 
uma actividade de natureza 
industrial, comercial ou agrícola.

Taxas 
A taxa de retenção na fonte é 
elevada de 21,5% para 25%, para 
rendimentos de títulos de dívida e 
outros rendimentos de capitais não 

Subsídio de refeição
O valor do subsídio de refeição 
excluído de tributação em IRS é 
reduzido de Euros 6,41 para Euros 
5,12, sendo reduzido de Euros 7,26 
para Euros 6,83, no caso de subsídio 
de refeição pago através de vales de outros rendimentos de capitais não 

expressamente tributados a taxa 
diferente, obtidos quer por 
entidades residentes, quer por 
entidades não residentes e sem 
estabelecimento estável em 
Portugal.
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Imposto sobre o 
Rendimento 
das Pessoas Singulares

Majoração de deduções com 

Imposto sobre o Valor 
Acrescentado

Norma anti-abuso
É dada uma nova redacção à norma j ç ç

imóveis com certificação 
energética
É revogada a majoração da dedução 
à colecta dos encargos com imóveis 
quando estes tenham uma 
certificação de Categoria A ou A+. 
Nestes casos e de acordo com a 
legislação em vigor  o limite da 

anti-abuso, com o objectivo de 
esclarecer que são abrangidas por 
esta norma as operações cujos 
intervenientes tenham relações 
especiais, independentemente de os 
adquirentes ou destinatário serem ou 
não sujeitos passivos.

legislação em vigor, o limite da 
dedução à colecta era majorado em 
10%.

Taxas liberatórias
A taxa aplicável à generalidade dos 
rendimentos de capitais é 
incrementada de 21,5% para 25%. 
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Restituição do IVA à Igreja Católica 
e IPSS
Na restituição de IVA à Igreja Católica 
e IPSS é reposto o direito à restituição 
a 100%, no caso de operações 
previstas nas alíneas a) e b) do Artigo 
2.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13/1 
(imóveis e activo fixo tangível  Excluem-se desta alteração apenas 

os rendimentos de capitais obtidos 
em território português por não 
residentes e decorrentes de cedência 
da propriedade intelectual ou 
industrial e do "know-how", da 
assistência técnica e do aluguer de 
equipamentos, relativamente aos 

(imóveis e activo fixo tangível, 
excepto viaturas), que se encontrem 
em curso em 31 de Dezembro de 
2010, e operações financiadas no 
âmbito do QREN, PIDDAC ou com 
receitas dos jogos sociais que estejam 
a decorrer, contratualizadas ou com 
candidatura aprovada em 31 de 
D b  quais se mantém a taxa liberatória 

de 21,5%. 

Tributação de mais-valias 
mobiliárias
É igualmente aumentada para 25% a 
taxa de tributação aplicável à 
generalidade das mais-valias 

Dezembro 2010.

Impostos Especiais de 
Consumo

Verifica-se uma intenção de aumentar 
mais do que inicialmente previsto, as 
taxas do IEC sobre as Bebidas em generalidade das mais valias 

mobiliárias. A Proposta de 
Orçamento previa que a taxa de 
tributação aplicável a estes 
rendimentos, actualmente de 20%, 
aumentasse agora para 21,5%

taxas do IEC sobre as Bebidas em 
geral, mas com uma maior incidência 
nos produtos Intermédios, no Álcool 
e nas Bebidas Alcoólicas.
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Benefícios Fiscais

Áreas de localização empresarial –
prorrogação da isenção de IMT e 
IMI 
É

Benefícios Fiscais

Cooperativas e Mecenato Científico 
– manutenção de benefícios fiscais
Os benefícios fiscais aplicáveis a 

É prorrogada a isenção de IMT e de 
IMI relativamente a prédios 
adquiridos ou concluídos até 31 de 
Dezembro de 2012, situados nas 
Áreas de localização empresarial 
(ALE). A isenção de IMI é aplicável 
por um período de 10 anos.

cooperativas e ao mecenato científico 
são mantidos com excepção da taxa 
reduzida de IRC (20%) aplicável aos 
rendimentos das cooperativas que 
não beneficiem de isenção ao abrigo 
do EBF, e que irão passar a estar 
sujeitas à taxa normal de IRC (25%).

A alteração fundamenta-se no 
carácter estruturante das ALE para 
os municípios, que assim abdicam 
da respectiva receita de IMT e de 
IMI. O regime do licenciamento nas 
ALE está previsto no Decreto-Lei n.º 
72/2009, de 31/3.

Combate à Fraude e 
Evasão Fiscal

Retenção na fonte em pagamentos a 
offshores
Procede-se à alteração da redacção 
dos artigos do Código do IRC e do 

I&D (SIFIDE II)
São introduzidas as seguintes 
alterações ao regime do SIFIDE II:

• Com o objectivo de discriminar 
positivamente as PME, prevê-se 
a limitação a 90% das despesas 
incorridas com pessoal 

dos artigos do Código do IRC e do 
Código do IRS que prevêem a 
tributação, por retenção na fonte, à 
taxa de 30%, dos rendimentos de 
capitais obtidos por entidades não 
residentes e sem estabelecimento 
estável em Portugal, domiciliadas em 
jurisdições com um regime fiscal 
claramente mais favorável constantes incorridas com pessoal 

directamente envolvido em 
actividades de I&D no caso de 
entidades que não sejam PME;

• As despesas incorridas com 
acções de demonstração são 
elegíveis para o SIFIDE II;

• É clarificado que termina no final 
d  J lh  d      

claramente mais favorável constantes 
da lista negra de paraísos fiscais. 

A alteração clarifica que todos os 
rendimentos de capitais, tal como 
definidos no art. 5º do CIRS, são 
abrangidos por esta nova taxa, 
constituindo facto gerador  

encimento e o ap ramento do de Julho de 2012, o prazo para 
submeter as candidaturas ao 
SIFIDE II, relativas a períodos de 
tributação anteriores a 1 de 
Janeiro de 2012. 

vencimento e o apuramento do 
respectivo quantitativo, para além do 
pagamento ou colocação à disposição. 
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Justiça Tributária 
e Garantias dos 
Contribuintes 

Prazo de caducidade

Justiça Tributária 
e Garantias dos 
Contribuintes 

Aumento da coima para introdução 
O prazo de caducidade para 
liquidação de impostos, previsto na 
Lei Geral Tributária, passa de 
4 para 12 anos, no caso de factos 
conexos com contas de depósito ou 
de títulos abertas em instituições 
financeiras não residentes na União 
Europeia  cuja existência e 

p ç
irregular no consumo
Os limites mínimos e máximos da 
coima, actualmente de Euros 150 a 
Euros 150 000, passam para 
Euros 500 a Euros 165 000. Em 
determinadas situações, o limite 
mínimo da coima poderá ser reduzido 
para Euros 250  As coimas podem ser Europeia, cuja existência e 

identificação não seja mencionada 
pelos sujeitos passivos de IRS na 
correspondente declaração de 
rendimentos do ano em que 
ocorram os factos.

para Euros 250. As coimas podem ser 
reduzidas a metade no caso de os 
produtos serem tributados à taxa 
zero.

Arbitragem tributária
A portaria de vinculação da 
Administração Tributária, emitida 

l  Mi i t  d  Fi   d  pelo Ministro das Finanças e da 
Justiça, passará a estabelecer o tipo e 
o valor máximo dos litígios 
abrangidos. De notar que estes 
limites já se encontram estabelecidos 
na Portaria n.º 112-A/2011, de 22/3.

É aumentado de 8 dias para 20 dias o 
prazo para a Administração 
Tributária corrigir o acto, ainda antes 
da constituição do tribunal arbitral.

Para qualquer esclarecimento, 
contactar
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