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Artigo 15.º-A – [...] 

1 - O Governo elabora anualmente um relatório quantitativo de todos os benefícios fiscais 

concedidos, incluindo uma análise com a identificação e avaliação discriminada dos custos 

e dos resultados efetivamente obtidos face aos objetivos inerentes à sua criação. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
2 - O relatório a que se refere o número anterior é remetido à Assembleia da República 

durante o primeiro semestre do ano subsequente àquele a que respeita. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
3 - A Autoridade Tributária e Aduaneira divulga, até ao fim do mês de setembro de cada 

ano, os sujeitos passivos de IRC que utilizaram benefícios fiscais, individualizando o tipo e 

o montante do benefício utilizado.  

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 

 

Artigo 19.º – […]  

(Revogado) 

(Revogado pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 

Redação anterior: 1 - Para a determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC e dos sujeitos passivos de 

IRS com contabilidade organizada, os encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho para jovens 

e para desempregados de longa duração, admitidos por contrato de trabalho por tempo indeterminado, são 

considerados em 150 % do respetivo montante, contabilizado como custo do exercício. 2 - Para efeitos do disposto 

no número anterior, consideram-se: a) ‘Jovens’ os trabalhadores com idade superior a 16 e inferior a 35 anos, 

inclusive, aferida na data da celebração do contrato de trabalho, com exceção dos jovens com menos de 23 anos, que 

não tenham concluído o ensino secundário, e que não estejam a frequentar uma oferta de educação-formação que 

permita elevar o nível de escolaridade ou qualificação profissional para assegurar a conclusão desse nível de 

ensino; b) ‘Desempregados de longa duração’ os trabalhadores disponíveis para o trabalho, nos termos do Decreto-

Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, que se encontrem desempregados e inscritos nos centros de emprego há mais 

de 9 meses, sem prejuízo de terem sido celebrados, durante esse período, contratos a termo por período inferior a 6 

meses, cuja duração conjunta não ultrapasse os 12 meses; c) «Encargos» os montantes suportados pela entidade 

empregadora com o trabalhador, a título da remuneração fixa e das contribuições para a segurança social a cargo da 

mesma entidade; d) «Criação líquida de postos de trabalho» a diferença positiva, num dado exercício económico, 

entre o número de contratações elegíveis nos termos do n.º 1 e o número de saídas de trabalhadores que, à data da 

respetiva admissão, se encontravam nas mesmas condições. 3 - O montante máximo da majoração anual, por posto 

de trabalho, é o correspondente a 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida. 4 - Para efeitos da determinação 

da criação líquida de postos de trabalho, não são considerados os trabalhadores que integrem o agregado familiar 

da respetiva entidade patronal. 5 - A majoração referida no n.º 1 aplica -se durante um período de cinco anos a 

contar do início da vigência do contrato de trabalho, não sendo cumulável, quer com outros benefícios fiscais da 

mesma natureza, quer com outros incentivos de apoio ao emprego previstos noutros diplomas, quando aplicáveis 

ao mesmo trabalhador ou posto de trabalho.6 - O regime previsto no n.º 1 só pode ser concedido uma única vez por 

trabalhador admitido nessa entidade ou noutra entidade com a qual existam relações especiais nos termos do 

artigo 63.º do Código do IRC. 
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Artigo 19.º –A [...] 

1 - São considerados gastos e perdas do período de tributação, em valor correspondente a 

130% do respetivo total e até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou de serviços 

prestados, os fluxos financeiros prestados por investidores sociais, reconhecidos por estes 

como gastos, no âmbito de parcerias de títulos de impacto social. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
2 - … 

3 - … 

 

Artigo 20.º – [...] 

1 - Beneficiam de isenção de IRS os juros das contas poupança-reformados, constituídas 

nos termos legais, na parte cujo saldo não ultrapasse € 10 500. 

(Renumerado pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto, corresponde ao anterior corpo do artigo. Produz efeitos a 1 de 

julho de 2018) 
2 - O benefício fiscal previsto no número anterior apenas pode ser utilizado por sujeito 

passivo relativamente a uma única conta de que seja titular. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
 

Artigo 26.º – […] 

(Revogado) 

(Revogado pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 

Redação anterior: 1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos de fundos de poupança em ações, que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional. 2 - A diferença, quando positiva, entre o valor devido aquando do 

encerramento dos planos de poupança em ações e as importâncias entregues pelo subscritor está sujeita a retenção 

na fonte à taxa liberatória de 21,5 %, sem prejuízo da possibilidade de englobamento, por opção do sujeito passivo, 

caso em que o imposto retido tem a natureza de pagamento por conta. 

 

Artigo 29.º – [...] 

1 - As entidades referidas no artigo 9.º do Código do IRC que realizem operações de 

financiamento a empresas, com recurso a fundos obtidos de empréstimo, com essa 

finalidade específica, junto de instituições de crédito, são sujeitas a tributação, nos termos 

gerais do IRC, relativamente a estes rendimentos, pela diferença, verificada em cada 

exercício, entre os juros e outros rendimentos de capitais de que sejam titulares 

relativamente a essas operações e os juros devidos a essas instituições, com dispensa de 

retenção na fonte de IRC, sendo o imposto liquidado na declaração periódica de 

rendimentos. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
2 - O Estado, atuando através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, é sujeito a 

tributação, nos termos gerais do IRC, relativamente aos rendimentos de capitais 

provenientes das aplicações financeiras que realize, pela diferença, verificada em cada 

exercício, entre aqueles rendimentos de capitais e os juros devidos pela remuneração de 

contas, no âmbito da prestação de serviços equiparados aos da atividade bancária, ao 

abrigo do artigo 2.º do regime da tesouraria do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

191/99, de 5 de junho, na sua redação atual. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
3 - … 
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Artigo 30.º – [...] 

1 - … 

2 - … 

3 - Os benefícios fiscais previstos nos números anteriores não são aplicáveis nas seguintes 

situações: 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
a) Quando os titulares dos rendimentos obtidos sejam entidades com residência ou 

domicílio em país, território ou região a que se referem o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei 

Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua 

redação atual; 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
b) Quando as entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território 

português sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25%, por entidades 

residentes, exceto quando essa entidade seja residente noutro Estado-Membro da União 

Europeia, num Estado signatário do Acordo sobre Espaço Económico Europeu que 

esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à 

estabelecida no âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido 

celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a 

troca de informações. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
 

Artigo 31.º – [...] 

1 - Ficam isentos de IRC os juros de depósitos a prazo efetuados em estabelecimentos 

legalmente autorizados a recebê-los por instituições de crédito não residentes. 

(Renumerado pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto, corresponde ao anterior corpo do artigo. Produz efeitos a 1 de 

julho de 2018) 
2 - O benefício fiscal previsto no número anterior não é aplicável: 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
a) Quando os titulares dos rendimentos obtidos sejam entidades com residência ou 

domicílio em país, território ou região a que se referem o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei 

Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua 

redação atual; 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
b) Quando as entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território 

português sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25 %, por entidades 

residentes, exceto quando essa entidade seja residente noutro Estado-Membro da União 

Europeia, num Estado signatário do Acordo sobre Espaço Económico Europeu que esteja 

vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à 

estabelecida no âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido 

celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a 

troca de informações. 

(Redação dada pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de julho de 2018) 
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Artigo 47.º – […]  

(Revogado) 

(Revogado pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2019) 

Redação anterior: 1 - Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis, por um período de sete anos, os prédios 

integrados em empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística. 2 - Os prédios integrados em 

empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística a título prévio beneficiam da isenção prevista no 

número anterior, a partir da data da atribuição da utilidade turística, desde que tenha sido observado o prazo fixado 

para a abertura ou reabertura ao público do empreendimento ou para o termo das obras. 3 - Os prédios urbanos 

afetos ao turismo de habitação beneficiam de isenção de imposto municipal sobre imóveis, por um período de sete 

anos contado a partir do termo das respetivas obras. 4 - Nos casos previstos neste artigo, a isenção é reconhecida 

pelo chefe de finanças da área da situação do prédio, em requerimento devidamente documentado, que deve ser 

apresentado pelos sujeitos passivos no prazo de 60 dias contados da data da publicação do despacho de atribuição 

da utilidade turística. 5 - Se o pedido for apresentado para além do prazo referido no número anterior, a isenção 

inicia-se a partir do ano imediato, inclusive, ao da sua apresentação, cessando, porém, no ano em que findaria, caso 

o pedido tivesse sido apresentado em tempo. 6 - Em todos os aspetos que não estejam regulados no presente artigo 

ou no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no Decreto-

Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro. 
 

Artigo 50.º – […] 

(Revogado) 

(Revogado pela Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto. Produz efeitos a 1 de janeiro de 2019) 

Redação anterior: 1 - Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis, por um período de 25 anos, os prédios 

urbanos afetos exclusivamente a parques de estacionamento subterrâneos públicos, declarados de utilidade 

municipal por deliberação da respetiva assembleia municipal, nos termos previstos pelo n.º 2 do artigo 12.º da Lei 

n.º 2/2007, de 15 de janeiro. 2 - A isenção prevista no número anterior é reconhecida pelo chefe de finanças da área 

da situação dos prédios, mediante requerimento devidamente fundamentado, e documentado com a declaração de 

utilidade municipal, que deve ser apresentado pelos sujeitos passivos no prazo de 90 dias contados da data da 

conclusão das obras. 3 - Se o pedido de isenção for apresentado para além do prazo referido, a isenção inicia-se a 

partir do ano imediato, inclusive, ao da sua apresentação, cessando no ano em que findaria, caso o pedido tivesse 

sido apresentado em tempo. 

 


