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O OE retificativo, de um ponto de vista tributário, não traz 
novidades. Apenas a dedução em IRS do IVA suportado 
em certos gastos é aumentada de 5 para 15%, mas com 
manutenção do limite global (250 Euros). Trata-se pois de 
uma alteração de efeito limitado, mas relevante no 
combate à informalidade. 
 
Ainda assim, o OE retificativo é relevante pela sinalização 
da alteração em baixa do quadro macro económico 
previsional (ver tabelas infra) e pela forte redução dos 
encargos do Estado (ver igualmente tabelas infra), tudo 
correspondendo à revisão em baixa das receitas 
tributárias esperadas (-4,5%, conforme o relatório do OE 
retificativo. Isto ainda que a acomodação da decisão do 
Tribunal Constitucional a propósito do corte do subsídio 
de férias aos pensionistas e funcionários públicos, 
implique um aumento de receitas (ao nível do IRS). 
 
Consequentemente, as novidades fiscais desta Primavera 
correspondem assim às já anunciadas iniciativas pró-
investimento, relevantes pela interação entre o Crédito 
Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI) e o 
alargamento do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento 
(RFAI).  
 
O CFEI corresponde a 20% das despesas de investimento 
realizadas, com um máximo de 70% da coleta. Os 
investimentos relevantes para este efeito não podem 
exceder 5 milhões de Euros e deverão ser executados entre 
1 de junho e 31 de dezembro de 2013 e entrar em 
funcionamento ou utilização até ao final do período de 
tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2014. 
Em caso de insuficiência de coleta, a dedução pode ser 
reportada nos cincos exercícios seguintes. Para uma 
exemplificação deste regime, ver a “check list prática de 
acesso ao CFEI” infra. 

Jaime Carvalho Esteves 
Líder do departamento fiscal e 
responsável pela àrea de “Governo 
e Setor Público” 
 
www.pwc.pt 
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Já o RFAI, que prevê uma dedução à coleta de 20% (10% 
no caso de investimentos superiores a 5 milhões de 
Euros), é estendido até 2017. Adicionalmente, é 
aumentado o limite do benefício dos atuais 25% para 50% 
da coleta. 
 
Com efeito, o CFEI parece assim visar a antecipação de 
investimentos já planeados para 2014 ou "congelados" e o 
RFAI, dado o seu prazo de aplicação dilatado (até 2017), 
parece visar o incentivo a novos investimentos.  
 
A estes acresce ainda a redução da fasquia mínima para 
acesso a benefícios fiscais contratuais de 5 milhões para 3 
milhões de Euros. Ao abrigo deste regime, os sujeitos 
passivos que realizem investimentos com interesse 
estratégico para a economia nacional poderão beneficiar, 
mediante contrato com o Estado, de uma dedução à coleta 
de 10% ou 20% das despesas relevantes. 
 
No entanto, as demais medidas recentemente anunciadas 
(encurtamento de 120 para 90 dias dos prazos de resposta 
aos pedidos de informação prévia urgente ou a benefícios 
fiscais contratuais e a criação do gabinete do investidor) 
são igualmente relevantes por visarem atacar o grave 
problema da celeridade. 
 
Mas, estas medidas, isoladamente consideradas, não são 
suficientes para, com a materialidade necessária, atraírem 
IDE e fomentarem a internacionalização das empresas e, 
por essa via, fomentarem o emprego e o reforço da base 
industrial, o que passará pela promoção da capitalização e 
consolidação empresarial, num quadro fiscal 
internacionalmente competitivo. Ora isso implica a 
revisão do IRC, pelo que toda a expectativa reside agora 
nas conclusões do trabalho da Comissão para a Reforma 
do IRC. 

A este propósito, aguarda-se com expectativa 
que seja possível um largo consenso em torno 
de um conjunto relevante de alterações, 
absolutamente essenciais, para aqueles 
objetivos: 

- estabilidade fiscal por, desejavelmente, uma 
década; 

- simplificação geral do sistema, incluindo a 
introdução de um regime simplificado para 
pequenas empresas e a simplificação das regras 
relativas a fusões e aquisições;  

- alargamento da base tributável;  

- redução progressiva da taxa nominal, começando 
pela abolição da derrama estadual; 

- isenção para dividendos e mais valias, no quadro 
do reforço da territorialidade do IRC;  

- revisão da política fiscal internacional para 
favorecer a mobilidade de capitais;  

- o alargamento da consolidação fiscal, substituindo 
o RETGS por um regime de verdadeira 
consolidação fiscal, com redução da percentagem 
de capital requerida para acesso ao regime para 
75% (valor mais elevado da maioria qualificada 
prevista no direito societário), facilitando a 
transmissão de prejuízos fiscais e a flexibilização 
da sua utilização;  

- revisão das regras de sub-capitalização;  

- redução das exceções às regras contabilísticas;  

- incentivo à I&D e à capitalização das empresas; 

- repor o velho DLRR e alargar a dedução por 
remuneração convencional do capital social, em 
ambos os casos a majorar no caso de negociação 
em mercado organizado;  

- alargar o prazo de reporte temporal do crédito de 
imposto, em especial por dupla tributação 
internacional, bem como o prazo de reporte dos 
prejuízos fiscais; 

- ponderar a amortização do goodwill e a revisão da 
tributação de juros e royalties; 

- alargar à CPLP os regimes de tributação de 
dividendos, juros, royalties e de neutralidade 
fiscal; 

- continuação do esforço de conclusão de novos 
acordos para evitar a dupla tributação e 
conclusão, entre os países da CPLP, de acordos 
multilaterais em matéria de dupla tributação, 
assistência mútua, segurança social e proteção 
recíproca de investimentos. 

OE retificativo e a reforma do IRC 
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Conta das Administrações Públicas 

Em milhões de Euros (conceito PDE)  

  2009 2010 2011 2012 

  
OE  

(1ª versão) 

OE  

(1ª versão) 
Real  

Taxa 

execução 

OE  

(1ª versão) 
Real  

Taxa  

execução 

OE  

(1ª versão) 
Taxa  

execução 

1. Receita Fiscal (2+3+4) 62 981,8 55 625,9 59 473,0 107% 61 790,3 61 272,0 99% 61 480,5 94% 

2. Impostos sobre a Produção  

e Importação 
26 445,2 22 369,5 23 154,0 104% 24 631,7 23 327,0 95% 25 653,7 90% 

3. Impostos sobre o Rendimento  

e Património 
16 880,8 14 832,6 15 189,0 102% 15 860,5 16 887,0 106% 15 591,5 100% 

4. Contribuições Sociais 19 655,8 18 423,8 21 130,0 115% 21 298,1 21 058,0 99% 20 235,3 96% 

5. Outras Receitas Correntes 9 487,5 9 222,2 7 379,0 80% 8 042,2 7 580,0 94% 8 231,5 89% 

6. Total Receitas Correntes 

(1+5) 
72 469,3 64 848,1 66 852,0 103% 69 832,5 68 852,0 99% 69 712,0 94% 

7. Consumo Intermédio 7 706,7 7 827,7 8 745,0 112% 8 637,6 7 862,0 91% 7 785,5 100% 

8. Despesas com Pessoal 18 717,9 18 679,7 21 093,0 113% 19 270,7 19 370,0 101% 16 929,9 98% 

9. Prestações Sociais 35 405,3 36 756,9 37 830,0 103% 37 820,2 37 844,0 100% 35 641,3 103% 

10. Juros (PDE) 5 776,0 5 334,7 4 936,0 93% 6 326,3 6 622,0 105% 8 823,5 80% 

11.Subsídios 2 208,3 2 866,0 1 193,0 42% 799,3 1 183,0 148% 1 666,6 80% 

12. Outras Despesas Correntes 3 909,6 4 143,9 4 907,0 118% 2 971,4 4 350,0 146% 3 522,0 88% 

13. Total Despesa Corrente 

(7+...+12) 
73 723,8 75 608,9 78 704,0 104% 75 825,5 77 231,0 102% 74 368,8 98% 

14. Poupança bruta (6-13) -1 254,5 -10 760,8 -11 852,0 110% -5 993,0 -8 379,0 140% -4 656,8 159% 

15. Receitas de Capital 3 528,2 2 412,6 4 653,0 193% 2 028,7 7 517,0 371% 2 288,3 94% 

16. Total das Receitas (6+15) 75 997,5 67 260,7 71 505,0 106% 71 861,2 76 369,0 106% 72 000,3 94% 

17. Formação Bruta de Capital 

Fixo 
4 350,5 4 481,6 6 225,0 139% 3 794,0 4 428,0 117% 3 593,1 95% 

18. Outras Despesas de Capital 1 773,7 1 124,6 3 528,0 314% 338,6 1 971,0 582% 1 595,3 -22% 

19. Total Despesa de Capital 

(17+18) 
6 124,2 5 606,2 9 753,0 174% 4 132,6 6 400,0 155% 5 188,4 59% 

20. Total das Despesas (13+19) 79 848,0 81 215,1 88 457,0 109% 79 958,1 83 631,0 105% 79 557,2 95% 

21. Cap.(+)/ Nec.(-) 

Financiamento (PDE) (16-20) 
-3 850,5 -13 954,4 -16 952,0 121% -8 096,9 -7 262,0 90% -7 556,9 110% 

PIB pm (Valores absolutos) 177 340,3 171 040,5 172 669,7 176 821,4 170 909,0 171 273,4 

Carga Fiscal (%PIB) 35.5 32,5 34,4 34,9 35,8 35,9 

Receitas e despesas até 2012 

OE retificativo e a reforma do IRC 
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Receitas e despesas 2013 
 
 

Conta das Administrações Públicas  

Em milhões de Euros (conceito PDE) 

  2013 

  
OE  

(1ª versão) 
OE  

retificativo 

1. Receita Fiscal (2+3+4) 61 591 59 748,8 

2. Impostos sobre a Produção e Importação 22 823,3 22 122,3 

3. Impostos sobre o Rendimento e Património 18 653,2 17 816 

4. Contribuições Sociais 20 114,5 19 810,5 

5. Outras Receitas Correntes 7 924,8 9 295 

6. Total Receitas Correntes (1+5) 69 515,8 69 043,8 

7. Consumo Intermédio 7 573,1 7 462,7 

8. Despesas com Pessoal 17 285,9 17 303,5 

9. Prestações Sociais 37 628,9 38 549,5 

10. Juros (PDE) 7 164,4 7 453,5 

11.Subsídios 1 206 1 165,4 

12. Outras Despesas Correntes 3 697,3 4 778,5 

13. Total Despesa Corrente (7+...+12) 74 555,6 76 713,1 

14. Poupança bruta (6-13) -5 039,8 -7 669,2 

15. Receitas de Capital 1 073,8 2 163,8 

16. Total das Receitas (6+15) 70 589,6 71 207,6 

17. Formação Bruta de Capital Fixo 2 962,1 3 144,3 

18. Outras Despesas de Capital 566,0 434,2 

19. Total Despesa de Capital (17+18) 3 528,1 3 578,5 

20. Total das Despesas (13+19) 78 083,7 80 291,6 

21. Cap.(+)/ Nec.(-) Financiamento (PDE) (16-20) -7 494,1 -9 083,9 

OE retificativo e a reforma do IRC 
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Dados principais de 2013 
 
 

Dados principais até 2012 
 
 

  Previsão Contemporânea OE Mar-13 Abr-13 Mai-13 Mai-13 

Taxa de variação, % 
OE  

(1ª versão) 
CE  OCDE  

Banco de 

Portugal  

FMI 

(Jul/2012) 

Banco de 

Portugal  

Ministério das 

Finanças 
CE  

OE 

retificativo 

PIB -1,0  0,2 -0,9 0,0 -1,0  -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Consumo Privado -2,2 -0,5 -3,2 -1,3 -0,5 -3,8 -3,2 -3,3 -3,2 

Consumo Público -3,5 -2,7 -2,4 -1,6 -2,6 -2,4 -4,2 -4,2 -4,2 

Investimento FBCF -4,2 -0,5 -3,2 -2,6 -0,5 -7,1 -7,6 -7,6 -7,6 

Exportações 3,6 3,5 5,1 5,2 3,5 2,2 0,8 0,9 0,8 

Importações -1,4 0,9 -0,1 1,5 0,9 -2,9 -3,9 -3,9 -3,9 

Taxa de Desemprego (%) 16,4 15,8 16,2 16,0 : 18,2 18,2 18,2 

Inflação (IHPC) 0,9 1,1 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Défice externo (Balança corrente  

+ Balança de Capital, % PIB) 
1,0        1,4 

2009 2010 2011 2012 

OE  

(1ª versão) 
Real 

OE  

(1ª versão) 
Real 

OE  

(1ª versão) 
Real 

OE  

(1ª versão) 

Previsão 

Taxa de variação, % 

 

FMI  CE  OCDE  
Banco de 

Portugal  

Ministério 

das 

Finanças 

PIB 0,6 -2,9 0,7 1,4 0,2 -1,7 -2,8 -3 -3 -3,2 -3 -1 

Dívida Bruta consolidada 

das administrações 

publicas em % do PIB 

64,4 83,2 85,4 93,5 86,6 108,1 
110,5 / 

119,1 
119,1 

Consumo Privado 0,8 -2,3 1 2,1 -0,5 4 -4,8 -6,0 -6 -6,8 -5,6 -5,8 

Consumo Público 0,2 4,7 -0,9 0,9 -8,8 -3,8 -6,2 -3,2 -3,4 -2,9 -3,8 -3,5 

Investimento FBCF 1,5 -8,6 -1,1 -4,1 -2,7 -11,3 -9,5 -12,2 -12,2 -10,1 -12,7 -14,1 

Exportações 1,2 -10,9 3,5 8,8 7,3 7,5 4,8 3,5 3,5 3,4 3,5 4,3 

Importações 1,8 -10 1,5 5,4 -1,7 -5,3 -4,3 -6,2 -6,2 -5,7 -6,2 -6,6 

Taxa de  

Desemprego (%) 
7,6 9,5 9,8 10,8 10,8 12,7 13,4 15,6 15,4 15,4 15,5 

Inflação (IHPC) 2,5 -0,8 0,8 1,4 2,2 3,6 3,1 2,8 2,7 3,1 2,6 2,8 

Défice externo (Balança 

corrente + Balança de 

Capital, % PIB) 

-9,4 -9,7 -7,9 -3,9 
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Receita fiscal 

2013 Variação 

OE 
OE 

retificativo 

Milhões  

de Euros 
% 

  

Impostos diretos 16 555,9 15 798,7 -757,2 -4,6 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) 11 986,3 11 649,9 -336,4 -2,8 

Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) 4 559,5 4 138,7 -420,8 -9,2 

Outros 10,1 10,1 0.0 0.0 

Impostos indiretos 19 171,8 18 434,3 -737,5 -4,3 

Imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 2 173,4 2 125,6 -47,8 -2,2 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 13 208 12 719,8 -488,2 -4,4 

Imposto sobre veículos (ISV) 380,1 350,7 -29,4 -7,7 

Imposto sobre o consumo de tabaco (IT) 1 346,4 1 316 -30,4 -2,3 

Imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas (IABA)  172,9 167,8 -5.2 -3,0 

Imposto de selo (IS)  1 649,2 1 512,6 -136,6 -8,3 

Imposto único de circulação (IUC) 198,6 198,6 0.0 0 

Outros 43,2 43,2 0.0 0 

Total 35 827,7 34 233 -1 494,7 -4,5 
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Alterações  
de índole 
fiscal 

IVA 
 
As pessoas coletivas de direito público, os organismos sem 
finalidade lucrativa e as instituições particulares de 
solidariedade social, podem cumprir a obrigação de 
faturação através da emissão de outros documentos, que 
não os previstos nos artigos 36.º e 40.º do CIVA, 
relativamente às transmissões de bens e prestações de 
serviços isentas nos termos do artigo 9.º do CIVA. 

As faturas simplificadas também passam a ter de incluir, 
se for caso disso, o motivo justificativo da não aplicação do 
imposto, como acontece com as faturas previstas no artigo 
36.º do CIVA. 

Estas alterações entrarão em vigor no dia seguinte à 
publicação do diploma. 

 
 
 IRS 
 
Passa a ser possível deduzir à coleta do IRS um montante 
correspondente a 15% (em vez de 5%) do IVA suportado 
por qualquer membro do agregado familiar, com o limite 
global de 250,00 Euros, que conste de faturas que titulem 
prestações de serviços, comunicadas à AT e enquadradas 
nos seguintes setores de atividade: 

• manutenção e reparação de veículos automóveis; 

• manutenção e reparação de motociclos, suas peças  
e acessórios; 

• alojamento, restauração e similares; 

• salões de cabeleireiro e institutos de beleza. 

Esta alteração produz efeitos a 1 de janeiro de 2013 
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Alterações  
à Segurança 
Social 

Contribuições 
 
Os subsídios de doença por períodos superiores a 30 dias 
passam a estar sujeitos a uma taxa de contribuição para a 
Segurança Social de 5%.  

Os subsídios de desemprego passam a estar sujeitos a uma 
taxa de contribuição para a Segurança Social de 6%, 
exceto se estes tiverem sido objeto de majoração nos 
termos da lei em vigor. 

As referidas contribuições não afetam a garantia do valor 
mínimo das prestações previstas nos respetivos regime 
jurídicos. 
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Exerce uma atividade de natureza comercial, industrial  
ou agrícola? 
 
Vai realizar investimentos entre 1 de junho de 2013  
e 31 de dezembro de 2013?  
 
Em ativos fixos tangíveis ou ativos biológicos que não 
sejam consumíveis, a afetar à exploração, adquiridos em 
estado de novo e que entrarão em funcionamento ou em 
utilização até 31 de dezembro de 2014 (se o ano fiscal 
coincidir com o ano civil), ou ainda em ativos intangíveis 
sujeitos a deperecimento? 
 
Tais investimentos não correspondem a: 

• terrenos;  

• viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de 
recreio ou aeronaves de turismo, exceto se afetas à 
exploração do serviço público de transporte ou se 
destinem ao aluguer ou à cedência do respetivo uso 
ou fruição no exercício da atividade normal;  

• mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo 
quando afetos à atividade produtiva ou 
administrativa;  

• construção, aquisição, reparação ou ampliação de 
quaisquer edifícios, salvo quando afetos a atividades 
produtivas ou administrativas;  

• ativos afetos a atividades no âmbito de acordos de 
concessão celebrados com entidades do sector 
público;  

• ativos intangíveis adquiridos em resultado de atos ou 
negócios jurídicos com entidades com as quais se 
encontre numa situação de relações especiais? 

 
Aqueles ativos serão detidos e contabilizados por um 
período mínimo de cinco anos ou, se inferior, durante o 
respetivo período mínimo de vida útil, ou até ao período 
em que se verificar o respetivo abate físico, 
desmantelamento, abandono ou inutilização? 
 

OE retificativo e a reforma do IRC 

Nesse caso: 
a)  poderá deduzir à coleta de IRC o montante de 

20% daquelas despesas de investimento, com 
o limite máximo de 1 000 000 de Euros;  

b)  sendo que a dedução a efetuar na liquidação 
de IRC de 2013 (assumindo ser coincidente 
com o ano civil) não poderá exceder 70% da 
coleta de IRC; 

c)   mas o excesso poderá ser deduzido nos cinco 
períodos de tributação subsequentes, sempre 
com o mesmo limite anual de 70% da coleta. 

 
Para o efeito: 
Deverá deduzir o crédito na declaração de IRC e 
identificar discriminadamente as despesas de 
investimento relevantes, o respetivo montante e 
outros elementos considerados relevantes, no 
processo de documentação fiscal.  
 
A contabilidade deverá ainda evidenciar o 
imposto que deixar de ser pago em resultado do 
CFEI, por menção do valor correspondente no 
anexo ao balanço e à demonstração de resultados 
relativas aos exercícios em que seja efetuada a 
dedução. 

Check list prático de acesso  
ao CFEI 
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