
Flash fiscal

www.pwc.pt

Flash fiscal
Orçamento Retificativo 2012

Imposto sobre o Rendimento Normas Especiais  Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares (IRS)

São introduzidas alterações ao 
regime dos residentes não habituais:

• Os contribuintes que qualifiquem 
como residentes fiscais em 

15 de maio de 2012

Orçamento Retificativo

Foi publicada a Lei 20/2012, de 
14 de maio  que altera a  Lei nº 

Normas Especiais  

Os sujeitos passivos de IRS e IRC 
que desenvolvam a título principal 
uma atividade agrícola, silvícola ou 
pecuária podem concentrar a 
totalidade dos pagamentos por 
conta do imposto referente ao ano 

Portugal, em 2012 e nos anos 
seguintes, devem solicitar a sua 
inscrição no regime até 31 de 
março, inclusive, do ano seguinte 
àquele em que se tornem 
residentes.

• Este prazo não é aplicável aos 

14 de maio, que altera a  Lei n  
64-B/2011, de 30 de dezembro 
(Lei do OE2012), e introduz 
alterações a diversos códigos 
tributários.

Resumem-se neste documento 
as principais medidas de 

de 2012 (IRS) ou referente ao 
período de tributação com início em, 
ou após, 1 de janeiro de 2012 (IRC), 
num único pagamento a efetuar até 
ao dia 20 do mês de dezembro (IRS) 
ou até ao dia 15 do mês de dezembro 
(IRC).

Este prazo não é aplicável aos 
contribuintes que se tenham 
tornado residentes em território 
português até 31 de dezembro de 
2011 e tenham solicitado, até à 
data da entrada em vigor da 
presente lei, a inscrição como 
residente não habitual.

natureza fiscal. Considera-se que um sujeito passivo 
de IRS ou IRC desenvolve a título 
principal uma atividade agrícola, 
silvícola ou pecuária quando, no ano 
anterior, os rendimentos resultantes 
desta atividade representem, pelo 
menos, metade do respetivo volume 
de negócios.

• A qualificação para o regime 
permite que o contribuinte seja 
tributado como tal durante 10 
anos, deixando este período de ser 
renovável.

Imposto sobre o Rendimento 

g

Impostos sobre Património

A taxa agravada de IMI de 7,5%, 
aplicável a prédios que sejam 
propriedade de entidades residentes 
em «paraísos fiscais», deixa de ser 
aplicável quando o prédio seja 

das Pessoas Coletivas (IRC)

A dispensa de entrega da declaração 
Modelo 22 passa a estar limitada às 
entidades isentas de IRC ao abrigo 
do art. 9º do CIRC (e.g. Estado e 
Regiões Autónomas, autarquias, 
suas associações e instituições da 

aplicável quando o prédio seja 
propriedade de pessoas singulares 
residentes nesses territórios. A nova 
regra aplica-se ao IMI respeitante ao 
ano de 2011 (pagável em 2012) e 
seguintes. 

A taxa agravada de IMT de 10% 
aplicável a imóveis adquiridos por suas associações e instituições da 

Segurança Social) e às entidades não 
residentes que apenas aufiram 
rendimentos isentos.

aplicável a imóveis adquiridos por 
entidades residentes em «paraísos 
fiscais», deixa de aplicar-se a 
imóveis adquiridos por pessoas 
singulares residentes nesses 
territórios.



Segurança SocialSegurança Social
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Para efeitos de determinação da 
base de incidência contributiva, na 
determinação do rendimento 
relevante dos trabalhadores 
independentes que desenvolvam 
serviços no âmbito da hotelaria e 
similares, restauração e bebidas 

É alterado o Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema 
Previdencial da Segurança Social 
(Código Contributivo), no que 
respeita ao regime de incentivos ao 
emprego, prevendo-se que sejam 
fixadas, não só medidas de isenção 

(que o declarem fiscalmente como 
tal), passa a ser considerado o 
coeficiente de 20%, em vez do 
coeficiente de 70%. 

A declaração do valor de atividade, 
que constitui uma obrigação dos 
trabalhadores independentes, passa 

de contribuições, mas também de 
diferimento dessas contribuições. 
É estabelecido o procedimento 
administrativo a ser seguido para o 
efeito. 

Os trabalhadores independentes que 
sejam considerados 

a ser efetuada por preenchimento de 
anexo à modelo 3 da declaração de 
IRS, efetuada no prazo legal para a 
entrega desta declaração. Quando 
esteja em causa o acesso a subsídio 
por cessação de atividade que ocorra 
em momento anterior à data para 
apresentação da declaração anual de 

economicamente dependentes de 
uma única entidade contratante, 
passam a beneficiar da proteção 
social na eventualidade de 
desemprego, destinando-se as 
contribuições das entidades 
contratantes a esta proteção.

p ç ç
IRS, a declaração do valor de 
atividade é efetuada com o 
requerimento do subsídio.

Passa a ser possível ao trabalhador 
independente requerer a reavaliação 
da base de incidência contributiva, 
caso verifique alterações 

No caso do primeiro enquadramento 
no regime dos trabalhadores 
independentes ter ocorrido antes de 
setembro, o enquadramento passa a 
produzir efeitos no 1º dia de 
novembro do ano subsequente ao do 
início da atividade, ao invés de ser 
no 1º dia de outubro. q ç

significativas no seu rendimento em 
período mínimo de 3 meses 
consecutivos. O pedido de 
reavaliação só é aceite desde que 
acompanhado de comprovativo 
atualizado devidamente certificado 
pelos serviços da administração 
fiscal e aduaneira.

A cessação de atividade no decurso 
dos primeiros 12 meses de atividade, 
suspende a contagem do prazo 
previsto para o primeiro 
enquadramento, continuando esse 
prazo a ser contado a partir do 1º dia 
do mês do reinício da atividade, caso fiscal e aduaneira.

A autorização do pagamento 
prestacional de dívidas à segurança 
social ou a isenção ou redução de 
juros vencidos ou vincendos, passa a 
ser também permitida em caso de 
processos de revitalização. 

este ocorra no 12 meses seguintes à 
cessação.

Para efeitos do primeiro 
enquadramento, apenas se atende a 
um único período de 12 meses para 
o caso de atividades inseridas no 
mesmo CAE ou no mesmo código 

As contribuições ou quotizações 
indevidamente pagas são restituídas 
às entidades empregadoras e aos 
beneficiários mediante 
requerimento, não só diretamente 
ou por compensação de débitos, mas 
também por compensação oficiosa 
de créditos. Esta última situação 

mencionado na tabela de atividades 
do art. 151º do CIRS. Para estes 
efeitos, têm-se em conta as 
inscrições efetuadas nos serviços 
competentes da administração 
tributária e aduaneira.

ç
deve ser reportada ao interessado, 
sempre que seja detetada 
oficiosamente.
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Justiça Tributária e Impostos Especiais de 
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Garantias dos Contribuintes 

É devida uma coima entre Euros 
500 e Euros 10 000 pela não 
apresentação do dossier fiscal (e 
documentação adicional) dentro do 
prazo fixado pela AT por parte das 
empresas a quem foram imputados 

Consumo (IEC)

Os valores mínimos das taxas do 
imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos sobre a 
eletricidade, aplicáveis no 
continente e na ilha de São Miguel, 
no Arquipélago dos Açores  p q p

lucros de entidades residentes em 
paraísos fiscais.

As instituições de crédito e 
sociedades financeiras passam a ter 
a obrigação de, a pedido do diretor-
geral da AT ou do conselho diretivo 
do IGSS, fornecer a qualquer 

no Arquipélago dos Açores, 
aumentam de Euros 0 para 0,50.

Benefícios Fiscais

É revogada a isenção de IRS e de 
IRC aplicável aos rendimentos 
pagos pelas instituições de crédito , q q

momento as informações 
respeitantes aos fluxos de 
pagamentos com cartões de crédito 
e de débito, efetuados por seu 
intermédio, aos sujeitos passivos 
que aufiram rendimentos da 
categoria B de IRS e de IRC 
identificados no pedido de 

instaladas nas zonas francas, 
relativamente às operações de 
financiamento dos passivos de 
balanço desses estabelecimentos, a 
entidades instaladas nas zonas 
francas e a entidades não residentes 
em território português.

identificados no pedido de 
informação, sem por qualquer forma 
identificar os titulares dos cartões. 

O valor mínimo a partir do qual os 
pagamentos deverão ser efetuados 
através de meio que permita a 
identificação do respetivo 
destinatário (transferência bancária, 

A isenção de IMI aplicável a 
entidades licenciadas para operar no 
âmbito institucional da Zona Franca 
da Madeira, quanto aos prédios 
destinados à realização dos seus 
fins, deixa de ser aplicável a 
entidades que exerçam atividades de 
intermediação financeira  de destinatário (transferência bancária, 

cheque nominativo ou débito direto) 
passa de Euros 9 700 para 
Euros 1 000.

Os executados em processo de 
execução fiscal por dívidas à 
SS - entidades empregadoras e 
trabalhadores independentes -

intermediação financeira, de 
seguros e suas instituições 
auxiliares, bem como às atividades 
do tipo “serviços intragrupo”, 
nomeadamente, centros de 
coordenação, tesouraria e 
distribuição.

A bit  Fi l trabalhadores independentes 
passam a estar obrigados a possuir 
caixa postal eletrónica. O regime 
será regulamentado em diploma 
próprio.

Arbitragem Fiscal

Os magistrados jubilados passam a 
poder exercer funções de árbitro em 
matéria tributária, devendo, para o 
efeito, fazer uma declaração de 
renúncia à condição de jubilados ou 
solicitar a suspensão temporária 
dessa condição.
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Autorizações Legislativas
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Fica o Governo autorizado a 
introduzir alterações à lei fiscal 
(LGT, CPPT, RGIT e RCPIT) no 
sentido de: 

(i) estabelecer os critérios de 
seleção dos contribuintes cuja 
it ã  t ib tá i   d i  situação tributária e aduaneira 

deve ser acompanhada pela 
Unidade de Grandes 
Contribuintes; e 

(ii) conferir ao diretor-geral da 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) competência 

 d fi i   t ib i t  para definir os contribuintes 
cujo relacionamento com a AT 
deverá ser efetuado através de 
um gestor de contribuinte.

O Governo fica também autorizado a 
transpor a Diretiva n.º 2010/24/UE, 
do Conselho, de 16 de março, 
relati a à assistência mútua em relativa à assistência mútua em 
matéria de cobrança de créditos 
respeitantes a impostos, direitos e 
outras medidas, e a revogar o 
Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de 
novembro, no sentido de:

(i) simplificar e dotar de maior 
celeridade o mecanismo de 

Para qualquer
esclarecimento, 
contactar / For further 
information

celeridade o mecanismo de 
assistência mútua em matéria 
de recuperação de créditos;

(ii) tornar mais eficaz e efetiva a 
recuperação dos créditos dos 
Estados membros da União 
Europeia;
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(iii) contribuir para o combate à 
fraude.
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www.pwc.pt/inforfisco

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado 
ao caso concreto. A PricewaterhouseCoopers & Associados - S.R.O.C., Lda. não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na 
informação aqui descrita.
© PricewaterhouseCoopers & Associados - S.R.O.C., Lda. 2012 Todos os direitos reservados. Neste documento, “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers & Associados -
S.R.O.C., Lda., entidade pertencente à rede de entidades PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.


