
 

 
 
PriceWaterhouseCoopers analisa a proposta de Orçamento do Estado para 2009   
  
No IRS a proposta denota preocupação com o apoio às famílias. O IRC baixa como já era 
esperado. No que à tributação indirecta diz respeito, a proposta é pouco ambiciosa. No 
Imposto do Selo destaca-se o alargamento da isenção para as transmissões gratuitas 
entre cônjuges, descendentes e ascendentes, para casais unidos de facto. E várias 
novidades no IMT...   
  
Alterações ao IRS   
  
A nível do IRS a proposta denota alguma preocupação com o apoio às famílias. De 
acordo com os cálculos que preparámos verifica-se uma atenuação de tributação 
transversal para os rendimentos de trabalho dependente para todos os escalões de 
rendimentos e tipos de famílias, a qual deriva essencialmente do facto de se estimar que 
a dedução específica e as deduções pessoais à colecta do IRS, que são indexadas à 
Retribuição Mínima Mensal (RMM), irão ser incrementadas em percentagem superior à 
actualização dos escalões de IRS, os quais foram actualizados em 2,5%. Nesta fase 
estimámos que a RMM seja incrementada em aproximadamente 5%.   
  
No entanto, estranha-se que a questão, hoje mais relevante, do acesso à habitação não 
seja objecto de apoio nesta proposta (sem prejuízo do que se referirá sobre os fundos 
imobiliários), já que a mesma mantém as deduções por juros e amortizações de 
empréstimos contraídos para a aquisição de habitação ou por rendas suportadas, no 
valor de 30% das mesmas, com o limite máximo de 586 Euros.   
  
Ao nível dos pensionistas, contrariamente ao que tem sucedido nos anos anteriores, em 
que se tem vindo a agravar a tributação das pensões, o agravamento da tributação das 
pensões é meramente residual e causado pela actualização dos escalões de IRS, dado 
não se ter registado qualquer alteração na dedução específica, a qual nos anos 
anteriores sofreu sucessivas reduções.   
  
Verifica-se uma especial preocupação em atenuar a tributação dos rendimentos auferidos 
pelos contribuintes deficientes, incrementando-se a dedução à colecta do IRS, aplicável a 
estes contribuintes, de 3,5 vezes para 4 vezes a RMM. Por outro lado, propõe-se a 
manutenção do regime transitório de tributação dos rendimentos auferidos pelos 
contribuintes deficientes, mantendo-se a isenção de tributação de 10% dos rendimentos 
do trabalho dependente, independente e pensões, mantendo-se o valor do rendimento 
excluído de tributação em 2.500 Euros, por categoria de rendimento.   
  
Em linha com o plano tecnológico, é proposta a manutenção para os anos de 2009 a 
2011, da dedução à colecta ao IRS de 50% do valor de aquisição de computadores para 
uso pessoal, com limite em 250 Euros.   
  
Reforçando a mensagem de que a energia é um dos factores estratégicos para o País, é 
proposta a introdução de uma dedução à colecta do IRS das importâncias despendidas 
com a aquisição de veículos exclusivamente eléctricos ou movidos a energias renováveis 
não combustíveis, com o limite em 796 Euros.   
  
As mais-valias obtidas com a venda de imóveis destinados à habitação própria e 
permanente encontravam-se excluídas de tributação, se o valor de venda do imóvel fosse 
reinvestido em outro imóvel para habitação permanente do contribuinte num prazo de 24 
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meses. A mais-valia também era excluída de tributação se o valor de venda fosse 
utilizado no pagamento da habitação permanente do contribuinte, que tivesse sido 
adquirida nos 12 meses anteriores.   
  
O Governo vem agora propor o alargamento destes prazos para 36 meses e 24 meses, 
respectivamente.   
  
É proposto um novo regime especial aplicável a novos fundos de investimento imobiliário 
para arrendamento habitacional (FIIAH). Entre outros aspectos, isenta-se de IRS as mais-
valias resultantes da venda de imóveis destinados a habitação a favor destes fundos, 
quando ocorra a conversão do direito de propriedade sobre o imóvel em direito de 
arrendamento. Adicionalmente, tal como no regime geral, 30% do valor das rendas pagas 
ao fundo serão dedutíveis à colecta do IRS, com limite em 586 Euros.   
  
Propõe-se ainda que se o valor dos adiantamentos por conta de lucros pagos ou 
colocados à disposição dos sócios das sociedades de profissionais (por exemplo 
sociedades de advogados e sociedades de revisores oficiais de contas) for superior à 
matéria colectável da sociedade, estes sejam tributados pelo valor dos adiantamentos, 
sendo o valor a imputar nos anos seguintes seja ajustado por forma a eliminar qualquer 
duplicação de tributação.   
  
Para finalizar, cumpre referir que os não residentes em território português, mas com 
residência no espaço comunitário, podem optar pela tributação de acordo com as regras 
aplicáveis a sujeitos residentes, desde que 90% dos seus rendimentos derivem de 
trabalho dependente, empresarial e profissional ou pensões obtidos em território 
português. A inclusão desta medida visa o igual tratamento fiscal entre residentes e não 
residentes comunitários. Autorização legislativa para prever um regime especial de 
tributação para residentes não habituais, poderá revelar-se uma medida de largo alcance 
na captação de técnicos estrangeiros com elevado "know how".   
  
Alterações ao IRC   
  
Como esperado, uma das alterações ao nível do IRC traduziu-se na redução da taxa de 
imposto, através da criação de dois escalões de tributação (até € 12.500,00 de matéria 
colectável a taxa de IRC passa a ser de 12,5%, sendo de 25% para o excedente).   
  
No entanto, esta taxa reduzida não é aplicável, permanecendo em 25%, para as 
situações que a que Lei tipificou como aproveitamentos abusivos e indevidos da taxa 
reduzida agora criada (algumas cisões de sociedades e entradas de património por 
empresários em nome individual).   
  
Outro incentivo às empresas reside na descida do montante dos pagamentos por conta, 
para as empresas cujo volume de negócios no exercício anterior tenha sido igual ou 
inferior a €498.797,90, cuja taxa passou de 75% para 70%. No entanto, as empresas cujo 
volume de negócios foi superior àquele montante vêem esta taxa ser aumentada para 
90% do imposto liquidado no exercício anterior.   
  
Passam a ser dedutíveis os custos suportados com a aquisição de passes sociais em 
benefício do pessoal da empresa.   
  
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 conta-se a partir da data em que este tome 
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conhecimento da decisão ou sentença. Em contrapartida assiste-se a um alargamento do 
prazo de caducidade.   
  
Finalmente, são satisfeitas as expectativas criadas à volta da "revogação" do regime 
simplificado. Deixa assim de ser permitido aos contribuintes a opção pela aplicação deste 
regime a partir de 1/1/2009. As empresas, cujo período de validade daquele regime ainda 
esteja em curso, podem optar por manter ou renunciar à sua aplicação no exercício de 
2009. O Governo, por sua vez, fica autorizado a criar um novo regime simplificado para 
os sujeitos passivos de IRC de pequena dimensão.   
  
Ainda 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.   
  
As seguradoras estão desde 1 de Janeiro de 2008 sujeitas a um novo plano de contas de 
base IFRS. De salientar que está ainda por publicar a legislação que adaptará as regras 
fiscais às seguradoras. A proposta de OE 2009 é omissa a este respeito. Resta-nos 
esperar que o Governo não deixe mais uma vez caducar a autorização legislativa 
conferida pelo OE de 2008 para o fazer.   
  
A proposta de OE cria um regime específico de dedução das prestações suplementares 
para fundos de pensões e equiparáveis a que as seguradoras fiquem obrigadas por via 
da adopção do novo normativo contabilístico, tal como se tinha verificado em relação ao 
sector bancário. Essas prestações suplementares não concorrerão para os limites anuais 
de aceitação como custo (15% da massa salarial do exercício) e serão consideradas 
como custo, de acordo com um plano de prestações anuais, durante cinco anos, contado 
a partir de 2008 (CIRC, art.º 40.º-13).   
  
IVA e outros Impostos Indirectos   
  
No que à tributação indirecta diz respeito, a Proposta de OE 2009 é pouco ambiciosa. Ao 
rejeitar a proposta de redução do prazo de reembolso, o OE continua a obrigar as 
empresas a suportar, por um período demasiado longo, IVA que lhes é devido pelo 
Estado; a discutida alteração do momento da exigibilidade que poderia libertá-las de 
pagar ao Estado o imposto ainda não recebido também não foi acolhida.   
  
A este respeito, e na sequência do Acórdão do STA no processo n.° 279/08, de 
28/05/2008, passa a ser punível como contra-ordenação prevista no artigo 114.° do 
RGIT, a falta de entrega, total ou parcial, do imposto devido que tenha sido liquidado ou 
que devesse ter sido liquidado.   
  
Uma boa notícia: o imposto referente a créditos incobráveis até ao limite de 8.000€ torna-
se dedutível no momento em que o devedor passe a constar da lista on-line de 
execuções extintas com pagamento parcial ou por inexistência de bens penhoráveis.   
  
Novidade relevante é a permissão de renúncia à isenção na sublocação de imóveis 
destinados a fins industriais. Aqui a Proposta responde a apelos frequentes dos agentes 
económicos. Mas, ao limitar essa faculdade aos "fins industriais", afasta-a de grande 
parte dos sujeitos passivos que dela poderiam beneficiar, nomeadamente lojas e 
escritórios.   
  
Medidas com impacto directo no bolso das famílias: taxa reduzida para cadeiras de 
transporte de crianças em automóveis e prestações de serviços de manutenção ou 
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reparação de próteses e afins; aumento para 430€ do limite máximo para a isenção de 
IVA e IEC, das mercadorias provenientes de países terceiros, transportadas por 
viajantes.   
  
Ainda a destacar a autorização para o Governo corrigir a situação das portagens nas 
pontes de Lisboa. Não se prevê que o aumento da taxa venha a ter efeitos no valor pago 
pelos utentes.   
  
As alterações de monta quanto a IVA farse-ão posteriormente no exercício das 
autorizações legislativas contempladas nesta proposta, sobretudo quanto a regras de 
localização de serviços e de reembolso a não residentes que decorrerão da transposição 
de Directivas Comunitárias.   
  
Em sede de Impostos Especiais do Consumo, salienta-se a abolição de uma obrigação 
formal de difícil concretização pelos Depositários Autorizados: a imposição de uma 
notificação prévia através da transmissão electrónica do Documento Administrativo de 
Acompanhamento (DAA) com a antecedência mínima de seis horas em relação à partida 
do meio de transporte dos bens em regime de suspensão de IEC.   
  
Boas notícias são também o facto do valor das garantias, prestadas por operadores 
registados para a recepção de produtos sujeitos a IEC, passarem a depender do cálculo 
do imposto médio mensal, obtendo-se assim montantes significativamente inferiores aos 
anteriormente estabelecidos, resultando numa efectiva poupança em termos financeiros 
para os operadores.   
  
No que se refere ao ISV (Imposto sobre Veículos), as alterações reforçam o cariz 
"ambiental" do imposto, agravando a carga fiscal para os veículos mais poluentes.   
  
Ainda em termos de veículos automóveis, reduz-se o prazo máximo que o produtor ou 
importador pode deter veículos em suspensão de imposto de 3 para 2 anos e alarga-se o 
prazo para os concessionários de 6 meses para 2 anos, harmonizando o sector e 
minimizando o impacto da diminuição da procura.   
  
Alterações ao Imposto do Selo   
  
No Imposto do Selo (IS) destaca-se o alargamento da isenção existente para as 
transmissões gratuitas (10%) entre cônjuges, descendentes e ascendentes, para casais 
unidos de facto. Clarifica-se que, no caso de sucessão ou doação para cônjuge ou unido 
de facto, ascendentes e descendentes, a isenção de IS apenas se aplica à tributação da 
doação ou sucessão (10%) e não ao IS devido sobre, nomeadamente, as doações de 
imóveis (0,8%). Assim, no caso de doação de imóvel de pai para filho, embora não seja 
devido 10% de IS sobre a doação, será no entanto devido 0,8 % pela transmissão do 
imóvel.   
  
A proposta contempla uma autorização legislativa para a tributação de prémios de jogos 
da Santa Casa da Misericórdia em IS, a uma taxa até 10%, em vez da actual incidência 
de IRS (até 35%), permitindo assim distribuir um prémio maior.   
  
No IS incidente sobre as entradas e aumentos de capital, propõe-se a não tributação para 
as entradas de capital através de permuta das acções. Revoga-se a tributação incidente 
no caso de transferência de sede ou direcção efectiva de uma sociedade da União 
Europeia para Portugal.   
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Propõe-se a revogação do IS incidente sobre certas realidades anacrónicas e pouco 
eficientes em termos de receita, como o IS sobre operações aduaneiras, registo de 
marcas e patentes, comodato, e outras. A proposta prevê igualmente alterações para 
adaptação ao programa «simplex», em virtude da dispensa de escritura pública na 
transmissão de imóveis e outros actos.   
  
Alterações aos Impostos sobre o património   
  
Em sede de IMT, propõe-se a elevação anual do limite da isenção de imposto para 
aquisições de prédios destinados a habitação, cujo valor passará a ser de 89.700 €, 
representando um aumento de 2,5%. Um aumento de cerca de 2,5% verifica-se também 
nos escalões superiores, mantendo-se as taxas inalteradas.   
  
Em caso de divórcio e, consequente partilha de bens imóveis, estabelece-se que só se 
considerou que há trnsmissão sujeita a IMT quando o casamento tenha sido celebrado 
sob o regime de separação de bens.   
  
Já em IMI a proposta estabelece uma nova regra que permite, em sede de segunda 
avaliação, e no caso do valor patrimonial tributário determinado nos termos das regras 
gerais se apresentar distorcido relativamente ao valor normal de mercado, a possibilidade 
de se efectuar a avaliação dos imóveis, através do recurso a outras regras ou métodos 
que não as habitualmente utilizadas em sede de primeira avaliação. Para estes efeitos, e 
em termos gerais, o valor patrimonial tributário considera-se distorcido, quando é superior 
ou inferior em mais de 15% do valor normal de mercado. Ainda em sede de IMI, 
estabelece-se que as taxas de IMI são elevadas, anualmente, ao triplo nos casos de 
prédios em ruína tal como definidos em diploma próprio.   
  
Prevê-se ainda que, que para os imóveis que sejam objecto de ampliação, o coeficiente 
de vetustez passe a ser considerado em função da idade de cada parte do imóvel. Assim, 
o Valor Patrimonial Tributário (VPT) de um imóvel ampliado passará a ter em 
consideração o número de anos de cada parcela que o compõe.   
  
Por outro lado, propõe-se um novo incentivo à reabilitação urbana, que regula a 
concessão de incentivos fiscais às acções de reabilitação de imóveis. Dentro desse 
regime foi estabelecida uma isenção de IMI por um período de cinco anos, que poderá 
ser renovada por mais cinco anos. Estabelecese também que são isentas de IMT 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.   
  
Estas isenções estão dependentes de deliberação da assembleia municipal que definirá o 
seu âmbito e alcance.   
  
É também proposto um novo regime especial aplicável a Fundos e Sociedades de 
Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional. Nos termos deste novo regime, 
ficam isentos de IMI, bem como de IMT, os prédios urbanos destinados ao arrendamento 
para habitação permanente que integrem o património daquelas entidades.   
  
LGT, CPPT, RGIT   
  
A quebra de sigilo bancário torna-se obrigatória quando exista uma divergência, não 
justificada, de, pelo menos 1/3, entre acréscimos patrimoniais ou consumo e rendimento 
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do sujeito passivo no mesmo período, sendo que, quando cumulativamente existam 
manifestações de riqueza, a matéria colectável consistirá, no mínimo, naquela diferença.   
  
É introduzido um prazo de resposta de 90 dias para as informações vinculativas, 
encurtado para 60 dias nos casos de pedidos urgentes, valendo a ausência de resposta, 
neste último caso e em certas circunstâncias, como deferimento tácito, para os pedidos a 
partir de 1 de Setembro de 2009. De acordo com a proposta, os pedidos urgentes estarão 
sujeitos a uma taxa que, actualmente, varia entre € 2400 e € 9600.   
  
É alterada a forma de cálculo do montante da garantia bancária, passando os juros de 
mora a contar-se até à data do pedido de prestação da garantia, com o limite de 5 anos, 
e custas pela totalidade.   
  
É criado o Procedimento de Correcção de Erros da Administração Tributária, cujo 
objectivo é a reparação, por meios simplificados, de erros materiais ou manifestos da 
Administração Tributária ocorridos no procedimento tributário ou no processo de 
execução fiscal, estando dispensado de formalidades essenciais. O início do 
procedimento depende da apresentação por parte do contribuinte de pedido, escrito ou 
verbal, da correcção dos erros que o prejudiquem, no prazo de 10 dias a contar do 
conhecimento do acto lesivo, devendo ser decidido no prazo de 15 dias. Contudo, este 
procedimento não tem efeito sobre a contagem do prazo dos restantes meios ao dispor 
do contribuinte.   
  
O limite máximo da coima em caso de concurso de contra-ordenações é igual à soma 
das coimas aplicadas às infracções em concurso, não excedendo o dobro do limite 
máximo mais elevado das mesmas, nem sendo inferior à mais elevada das coimas 
aplicadas às mesmas, o que já era prática da Administração Fiscal.   
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