Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
No n.º 2 do artigo 51.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares,
constante do artigo 257.º
onde se lê:
2 - Os imóveis que tenham beneficiado de apoio não reembolsável concedido pelo Estado
ou outras entidades públicas para a aquisição, construção, reconstrução ou realização de
obras de conservação de valor superior a 30 % do valor patrimonial tributário do imóvel
para efeitos de IMI sejam vendidos antes de decorridos 10 anos sobre a data da sua
aquisição, da assinatura da declaração comprovativa da receção da obra ou do
pagamento da última despesa relativa ao apoio público não reembolsável que, nos
termos legais ou regulamentares, não estejam sujeitos a ónus ou regimes especiais que
limitem ou condicionem a respetiva alienação, apenas são considerados na parte que
exceda o valor do apoio não reembolsável recebido.
deve ler-se:
2 - Os encargos e as despesas referidos na alínea a) do número anterior relativos a
imóveis que tenham beneficiado de apoio não reembolsável, concedido pelo Estado ou
outras entidades públicas para a aquisição, construção, reconstrução ou realização de
obras de conservação de valor superior a 30 % do valor patrimonial tributário do imóvel
para efeitos de IMI e sejam vendidos antes de decorridos 10 anos sobre a data da sua
aquisição, da assinatura da declaração comprovativa da receção da obra ou do
pagamento da última despesa relativa ao apoio público não reembolsável que, nos
termos legais ou regulamentares, não estejam sujeitos a ónus ou regimes especiais que
limitem ou condicionem a respetiva alienação, apenas são considerados na parte que
exceda o valor do apoio não reembolsável recebido.
(Redação dada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. Conforme Declaração de Retificação n.º 6/2019, de 1 de
março)
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Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
No n.º 7 do artigo 40.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas,
constante do artigo 263.º
onde se lê:
7 - A parte da provisão não aplicada nos fins para que a provisão foi constituída é
considerada como rendimento do terceiro período de tributação seguinte ao do
encerramento da exploração ou do último período de tributação em que seja autorizada a
utilização da provisão nos termos do número anterior.
deve ler-se:
7 - A parte da provisão não aplicada nos fins para que a provisão foi constituída é
considerada como rendimento do terceiro período de tributação seguinte ao do
encerramento da exploração ou do último período de tributação em que seja comunicada
a utilização da provisão nos termos do número anterior.
(Redação dada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. Conforme Declaração de Retificação n.º 6/2019, de 1 de
março)
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Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado

LISTA I E LISTA II

Lista I anexa ao Código do IVA
No artigo 271.º
onde se lê:
É aditada à Lista I anexa ao Código do IVA a verba 2.32, com a seguinte redação:
2.32 - Entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, tauromaquia e
circo. Excetuam-se as entradas em espetáculos de caráter pornográfico ou obsceno, como
tal considerados na legislação sobre a matéria.
deve ler-se:
1 - É aditada à Lista I anexa ao Código do IVA a verba 2.32, com a seguinte redação:
2.32 - Entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, tauromaquia e
circo. Excetuam-se as entradas em espetáculos de caráter pornográfico ou obsceno, como
tal considerados na legislação sobre a matéria.’
(Redação dada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. Conforme Declaração de Retificação n.º 6/2019, de 1 de
março)

Lista II anexa ao Código do IVA
2 - É revogada a verba 2.6 da Lista II anexa ao Código do IVA.
(Conforme Declaração de Retificação n.º 6/2019, de 1 de março)

Coletânea Tributária Anotada 2019

PwC

Estatuto dos Benefícios Fiscais

Estatuto dos Benefícios Fiscais
No artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, constante do artigo 291.º
onde se lê:
6 - É aplicável ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado o regime tributário
previsto no artigo 8.º do Regime Jurídico dos Fundos e Sociedades de Investimento
Imobiliário para Arrendamento Habitacional, aprovado pelo artigo 102.º da Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, com as necessárias adaptações, compreendendo as
finalidades previstas na alínea b) do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 48/2016, de 1 de setembro, com a alteração introduzida pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 50 -A/2018, de 2 de maio.
deve ler-se:
6 - É aplicável ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado o regime tributário
previsto no artigo 8.º do Regime Jurídico dos Fundos e Sociedades de Investimento
Imobiliário para Arrendamento Habitacional, aprovado pelo artigo 102.º da Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, com as necessárias adaptações, compreendendo as
finalidades previstas na alínea b) do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 48/2016, de 1 de setembro, com a alteração introduzida pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio.
(Redação dada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. Conforme Declaração de Retificação n.º 6/2019, de 1 de
março)
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