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Foi entregue no dia 31 de maio para aprovação na Assembleia da República a 
proposta de lei relativa ao Orçamento Retificativo para 2013, da qual se realçam 
as seguintes alterações de natureza tributária.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A law proposal with the revised Budget for 2013 has been presented on 31 May 
2013 to the Portuguese Parliament, which includes the following changes in the 
tax legislation.  

 

VAT 

Entities governed by public law, non profit and charity/voluntary organizations 
may fulfill invoicing obligations by issuing other documents, than the ones 
foreseen in articles 36 and 40 of the VAT Code, in what regards VAT exempt sales 
of goods and supplies of services foreseen in article 9 of the VAT Code. 

Simplified invoices must also mention why no VAT is due, whenever this is 
applicable, as is already the case of the invoices foreseen in article 36 of the VAT 
Code .  

The changes will come into force on the day after the law is published. 
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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 
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. 

Segurança social 

Passam a estar sujeitos a uma taxa de contribuição para a Segurança 
Social de: 

• 5% - os subsídios de doença por períodos superiores a 30 dias; 
• 6% - os subsídios de desemprego, excepto se tiverem sido objeto 

de majoração nos termos da lei em vigor.  
 
As referidas contribuições não afetam a garantia do valor mínimo 
das prestações prevista nos respetivos regime jurídicos. 

 

 

IRS 

It may be deducted 15% (instead of 5%) of the VAT incurred by any 
member of the household, with a total limit of Euro 250, regarding 
invoices for services rendered, reported to the Portuguese Tax 
Authorities, if within the following areas of activity: 

•  Maintenance and repair of motor vehicles; 
•  Maintenance and repair of motorcycles, related spare parts and 

accessories; 
•  Accommodation, restaurants and similar; 
•  Hairdressing saloons and beauty parlors. 
 
This change enters into force retroactively to 1 January 2013. 

Social Security 

The following income will be subject to Social Security at a rate of: 

• 5% - the payment of sickness allowances for periods longer than 
30 days; 

• 6% - the unemployment allowances, except if they have been 
grossed-up, under the terms of the legislation in force.  

 
In both cases, it is guaranteed the minimum allowance established 
in the respective legislation. 
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