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INFORMAÇÃO 
2017-01-07 

Lei n.º 42/2016 de 28/12 – Orçamento Estado para 2017 
Algumas das novidades do OE 

 
ALTERAÇÕES EM SEDE DO IRS 

 
Subsídio alimentação pago em dinheiro (artigo 2.º n.º 3 alínea b) n.º 2) 
O Subsidio de refeição isento de tributação foi fixado desde 01 de janeiro de 2017 em € 4,52, antes era de € 4,27. A partir de 01 de 
agosto de 2017 vai de novo aumentar para € 4,77. Contudo o valor limite para a isenção fica durante o ano de 2017 nos € 4,52. 
 
Subsídio alimentação pago em vales de refeição ou cartão refeição 
Valor isento de tributação a parir de 01 de janeiro de 2017 é de € 7,23 antes era de € 6,83. A partir de 01 de agosto o valor passa 
para os € 7,63. 
 
(neste item é interessante estudar caso a caso e ponderar optar por pagar o subsidio de refeição através do cartão de refeição, pois 
existem fortes probabilidades de haver poupança fiscal). 
 
RENDIMENTOS PREDIAIS – GASTOS DEDUTIVEIS (artigo 41.º n.º1) 
Aos rendimentos prediais ilíquidos da Categoria F, de cada prédio ou parte do prédio, deduzem-se todos os gastos efetivamente 

pagos pelo SP para obter ou garantir tais rendimentos, com a exceção de: 

1. Gastos de natureza financeira, depreciações, bem como do adicional do IMI. 
 
SUJEITOS PASSIVOS COM DIFICIÊNCIA (artigo 56.º A) 
A base tributável dos rendimentos ilíquidos auferidos por SP com deficiência é de: 

1. Rendimentos das Categorias A + B passa a ser de 85% antes era de 90%; 
2. Rendimentos da Categoria H é de 90% mantêm-se igual. 

Contudo o limite da isenção mantem-se nos € 2.500 por categoria de rendimento. 
 
OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO CONJUNTA (artigo 59.º) 
A opção pela Tributação em Conjunto, passa a ser válida mesmo que seja exercida em declaração submetida fora do prazo legal. 
 
PRAZOS PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO MODELO 3 – IRS prazo único (artigo 60.º) 

Deixa de existir as duas fases de entrega, passando a existir apenas um prazo único para todas as categorias de 

rendimentos. 01 de abril a 31 de maio. 
 
DEDUÇÕES À COLETA DO IRS (artigo 78.º) 
Passa a ser dedutível à coleta do IRS o ADICIONAL DE IMI(explicado mais adiante). 
 
No caso de Tributação Separada, o valor das deduções à coleta são, efetuadas da seguinte forma: 

1. O Limite das Deduções são reduzidos para metade; 
2. As %% de deduções à coleta são aplicadas à totalidade das despesas de que cada SP seja titular acrescida de 50% das 

despesas de que sejam titulares os dependentes que integram o agregado familiar. (INDEPENDENTEMENTE DE 
QUEM TENHA PAGO). 
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DESPESAS DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO – (refeições escolares) 
Desde que as faturas refiram refeições escolares e o NIF do prestador de serviços seja de um prestador de serviços de 
fornecimento de refeições escolares. (aqui existe a necessidade de agir em tempo útil). 
 
DEDUÇÃO PELA EXIGÊNCIA DE FATURA (artigo 78.º F) 
Passa a ser dedutível o IVA corresponde a 15%, com a reparação de computadores e de bens para uso pessoal e doméstico. 
 
O valor correspondente a 100% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com a aquisição de passes 
mensais para utilização de transportes públicos coletivos emitidos por operadores com o CAE 49310; 49391; 

49392; 50102 e 50300 e desde que as faturam contenham o n.º contribuinte de adquirente e que sejam comunicadas à Autoridade 
Tributária. 
 
ESCALÕES IRS – atualização numa base de 0,8% 

Escalão Rendimento Coletável (euros) Taxas %% 
Normal Média 

1 Até 7.091  14,50 14,500 
2 mais de 7.091 até 20.261 28,50 23,600 
3 mais de 20.261 até 40.522 37 30,300 
4 mais de 40.552 até 80.640 45 37,613 
5 mais de 80.640 48   

 
SOBRETAXA IRS PARA OS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM 2017 Publicadas no OE 2017 
 

Escalão Rendimento Coletável (euros) Taxas 
%% Data em que termina 

1 Até 7.091  0 --------  
2 mais de 7.091 até 20.261 0 --------   
3 mais de 20.261 até 40.522 0,88% 30 de junho 2017 
4 mais de 40.552 até 80.640 2,75% 30 de novembro 

2017 5 mais de 80.640 3,21% 
 
TABELAS DA SOBRETAXA A APLICAR AOS VENCIMENTOS A PARTIR DE 01/01/21017 

Despacho n.º 843-B/2017 de 13 de janeiro 
 

Tabela I - Sujeitos passivos não casados e sujeitos 
passivos casados dois titulares 

Remuneração mensal bruta Euros Taxa % 
Até 1.705,00 ---- 
Até 3.094,00 1,75 
Até 5.862,00 3 
Superior a  5.862,00 3,5 

 

Tabela II - Sujeitos passivos casados único titular 

Remuneração mensal bruta Euros Taxa % 
Até 2.925,00 ---- 
Até 6.361,00 1,75 
Até 10.416,00 3 
Superior a  10.416,00 3,5 
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DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA DE RENDIMENTOS MODELO 3 (artigo 58.º A) 
(muito cuidado a ter…)  
A AT passa a poder enviar uma declaração automática de rendimentos pré-preenchida com os elementos que disponha. 
O Universo dos SP abrangidos por esta declaração será fixado por Decreto Regulamentar. 
(sobre este tema darei mais atenção a cada contribuinte caso a caso) 

15 de fevereiro 2017, é a data limite para validar as faturas no €-fatura relativas a 2016 
 

ALTERAÇÕES EM SEDE DO IRC 
 
REGIME FISCAL DO REINVESTIMENTO (Artigo 48.º) 
O regime Fiscal do reinvestimento que permite reduzir a tributação das mais-valias em 50% não se aplica a propriedades de 
investimento, ainda que estas estejam reconhecidas na contabilidade como ativos-fixos tangíveis. 
(No normativo contabilístico das microentidade  e pequenas entidades, as propriedades de Investimento são registadas como ativos 
fixos tangíveis). 
Exemplo: Um sujeito passivo enquadrado no regime geral do IRC que pratica o normativo das microentidade, tem no seu ativo um 
imóvel que se encontra arrendado. Ora, este imóvel tem que estar reconhecido na contabilidade no ativo fixo tangível. Uma futura 
alienação deste imóvel, a eventual mais-valia é tributada na totalidade. Não podendo a empresa optar pelo regime do 
reinvestimento.  
 
REGIME FISCAL DA DEDUÇÃO DE PREJUIZOS FISCAIS (Artigo 52.º e 71.º) 
Foi revogado a disposição que impunha que deveriam ser deduzidos em primeiro lugar os prejuízos apurados há mais tempo. 
Assim, o SP pode passar a escolher o período que entenda desde que o prejuízo fiscal em causa se encontre dentro do prazo de 
dedução. 
 
TRIBUTAÇÕES AUTONOMAS (Artigo 88.º) 
Despesas de representação, bem como encargos efetuados ou suportados relativos a ajudas de custo e à compensação 
pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da empresa, não faturados a clientes ou não comprovados por 
mapa devidamente preenchido, passam a estar sujeitos a tributação autónoma mesmo que se trate de encargos não 
dedutíveis para efeitos de IRC. 
 
PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA (PEC) (Artigo 106.º) 
É alterado o valor mínimo do Pagamento Especial por Conta, passa para € 850,00 antes era de € 1.000,00. 
 
O conceito de volume de negócio para efeitos de cálculo do PEC, corresponde ao valor das vendas e dos serviços prestados 
geradores de rendimentos sujeitos e não isentos. 
(este regime do PEC irá ser reduzido progressivamente até 2019, sendo substituído por um regime adequado de apuramento da 
matéria coletável, nos termos previstos no artigo 90.º através da aplicação de COEFICIENTES TECNICO-ECONÓMICOS POR 
ATIVIDADE !!!! a publicar por Portaria. 
 

REGIME FISCAL APLICÁVEL À ATIVIDADE DE ALOJAMENTO LOCAL 
(DL 39/2008 DE 7/3; DL 228/2009 DE 14/2; DL 15/2014 DE 23/1; DL 128/2014 DE 29/8 e DL 63/2015 DE 23/4) 
(Consultar a minha Informação sobre este tema datada de 10/10/2015) 
 
CONCEITO 
Os estabelecimentos de alojamento local devem integrar-se numa das seguintes modalidades: 

1. Moradia 
2. Apartamento; 
3. Estabelecimentos de Hospedagem (cujas unidades de alojamento são constituídas por quartos. Inclui-se aqui o HOSTEL.  
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O Diploma Presume existir exploração e intermediação de estabelecimento de alojamento local quando um imóvel ou fração deste: 
1. Seja publicitado, disponibilizado ou objeto de intermediação, por qualquer forma, entidade, ou meio, nomeadamente em 

agências de viagens e turismo ou sites da internet, como alojamento para turistas ou como alojamento temporário. 
2. Estando mobilado e equipado, neste sejam oferecidos ao público em geral, além de dormida, serviços complementares ao 

alojamento, nomeadamente limpezas ou receção, por períodos inferiores a 30 dias.  
 
TRIBUTAÇÃO – Coeficientes  
 
Regime Simplificado IRS (Artigo 31.º CIRS) 
 

  2016 217 
Moradias e 

Apartamentos 15% 35% 

Estabelecimentos de 
hospedagem  15% 15% 

 
Regime Simplificado IRC (Artigo 86.º B CIRC) 
 

  2016 217 
Moradias e 

Apartamentos 4% 35% 

Estabelecimentos de 
hospedagem  4% 4% 

 
NOVO (Artigo 28.º n.º 14 CIRS) 
Os titulares de rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de Moradia ou Apartamento, 
podem, a cada ano, optar pela Tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria F 
 

Moradias e 
Apartamentos 

 

 
 

CATEGORIA B  
 

 
 

OPÇÃO PELA 
CATEGORIA F 

 
Obs: No regime da Atividade do Alojamento Local existem outras variáveis que podem influenciar o enquadramento fiscal do titular 
da exploração. (ESTUDAR CASO A CASO) 
 

ALTERAÇÕES AO IVA 
Próteses dentárias (Artigo 9.º n.º3) 
Esta isenção passa a abranger as transmissões de próteses dentárias efetuadas por dentistas e protésicos dentários. 
 
Pagamento do Imposto devido pela Importação de bens (Artigo 27.º n.º 8) 
É criado um regime optativo que permite o pagamento do IVA devido pela importação de bens aquando do envio da declaração 
periódica, mediante de determinadas condições: 

1. Só pode aplicar o regime os SP abrangidos pelo regime de IVA mensal; 
2. A forma e prazo de exercício da opção são reguladas por portaria; 
3. A redação deste artigo da pelo OE2017, entra em vigor a 01/03/2018, sendo aplicável a partir de 01/09/2017 às 

importações de bens constantes do anexo C do CIVA, com exceção dos óleos minerais. 
 
Lista I IVA – taxa reduzida 6% 
Passam a ser tributadas pela taxa reduzida 6%: 

1. As ostras (verba 1.3.3); 
2. Os medidores e outros dispositivos análogos de medição de glicemia (verba 2.5). 
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Lista II IVA – taxa reduzida 13% 
Passam a ser tributados pela taxa intermédia 13% 

1. Os flocos prensados simples de cereais e leguminosas sem adição de açúcar (Verba 1.12). 
 
 

ALTERAÇÕES AO IMI, ADICIONAL AO IMI E IMPLICAÇÕES EM SEDE DE IRS E IRC 
 
IMI (Artigo 118.º n.º 3 novo) 
Estabelece que nas situações de aquisição onerosa de prédios destinados a habitação própria do SP ou do seu agregado familiar, 
a liquidação do IMI fica suspensa até ao limite do prazo para afetação constante do n.º 1 do artigo 46.º do EBF seis meses após a 
aquisição ou a conclusão da construção, da ampliação ou melhoramentos, quando o VPT for < ao limite estabelecido nesse artigo 
(€ 125.000,00) 
 
ADICIONAL AO IMI (artigo 135.ºA a C) 

1. São sujeitos passivos deste adicional ao IMI, as pessoas singulares ou coletivas que sejam proprietários, usufrutuários ou 
superficiários de prédios urbanos situados no território português; 

2. São equiparadas a pessoas coletivas quaisquer estruturas ou centros de interesse coletivos sem personalidade jurídica, 
que figurem nas matrizes como SP do IMI, bem como a herança indivisa representada pelo cabeça de casal; 

3. O adicional ao IMI, incide sobre a soma dos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos situados em território 
português de que o SP seja titular; 

4. São excluídos deste adiciona ao IMI, todos os imóveis que sejam considerados comerciais, industriais e de serviços 
incluindo os centros comerciais e os imóveis licenciados para atividade turística; 

5. O valor tributável corresponde à soma dos valores patrimoniais tributários, reportados a 01 de janeiro do ano a que 
respeita o adicional ao IMI, dos prédios que constam nas matrizes prediais na titularidade do SP; 

6. Ao valor tributável é deduzida a importância de € 600.000,00, quando: 
a. O SP é uma pessoa singular; 
b. O SP é uma herança indivisa. 

 
Sujeitos passivos casados ou em união de facto (artigo 135.º D) 

1. Para efeitos ao artigo 14.º CIRS os SP, podem optar pela tributação conjunta do adicional ao IMI, somando-se os valores 
patrimoniais tributários dos prédios na sua totalidade e multiplicando-se por 2 o valor da dedução (€ 600.00,00); 

2. Os SP casados sob os regimes de comunhão de bens que não exerçam a opção (tributação conjunta), podem 
identificar, através de declaração conjunta, a titularidade dos prédios, indicando aqueles que são bens próprios de cada 
um e os que são bens comuns do casal; 

3. Não sendo efetuada a declaração no prazo estabelecido, o adicional ao IMI incide, relativamente a cada um dos cônjuges, 
sobre a soma dos valores dos prédios que já constavam da matriz na respetiva titularidade; 

4. A declaração, de modelo a aprovar por portaria deve ser apresentada no Portal das Finanças entre 01 de abril a 31 de 
maio. (se nada for feito a liquidação é feita ao número de contribuinte que estiver na matriz) 

 
Heranças Indivisas (Artigo 135.º E) 
A equiparação da herança indivisa a pessoa coletiva pode ser afastada se, cumulativamente: 

1. A herança através do cabeça de casal, apresentar uma declaração identificando todos os herdeiros e suas quotas; 
2. Após a apresentação desta declaração, todos os herdeiros na mesma identificados confirmarem as respetivas quotas, 

através de declaração apresentada por cada um deles; 
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3. A Declaração do cabeça de casal, a aprovar por Portaria é efetuado no Portal das Finanças, sendo apresentada de 01 
a 31 março; 

4. As declarações dos herdeiros, também a aprovar por portaria, tem que ser apresentada no Portal das Finanças de 01 a 
30 de abril; 

 
(DOU A PARTICULAR ATENÇÃO AOS SP QUE PODEM ESTAR NESTAS CONDICÇÕES) 
 
TAXAS ADICIONAL AO IMI (artigo 135.º F) 

1. Para os proprietários com imóveis cujo VPT se situe entre € 600.000,00 e € 1.000.000,00, no caso de: 
a. Pessoas coletivas 0,4%; 
b. Pessoas singulares e heranças indivisas 0,7%; 
c. Os que detenham imóveis acima de € 1.000.000,00 vão pagar uma txa marginal de 1%, quando o SP seja uma 

pessoa singular. 
 
PAGAMENTO (Artigo 135.º H) 
O pagamento do adicional ao IMI é efetuado no mês de setembro do ano a que o mesmo respeita. 
 
DEDUÇÃO Á COLETA DO IRS DO ADICIONAL DO IMI (ver caso a caso) 
 
Foi revogado o Imposto de selo (verba 28) que tributava os prédios com o VPT > € 1.000.000,00 
 

ALTERAÇÃO AO ESTATUTO DOS BENEFICIOS FISCAIS 
 

Regime Público de Capitalização (artigo 17.º) 
As deduções à coleta do IRS relativas a este regime, passam a ser de 20% dos valores aplicados, por sujeito passivo não casado, 
ou por cada um do cônjuge não separados judicialmente de pessoas e bens, em contas individualizadas geridas em regime público 
de capitalização, tendo como limites: 

1. € 400,00 por SP com idade < a 35 anos: 
2. € 350,00 por SP com idade > a 35 anos. 

 
Remuneração do Capital Social (artigo 41.º A) 
Este beneficio é muito interessante, (ver caso a caso). 
 

ALTERAÇÃO - LEGISLAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA E CÓDIGO PROCEDIMENTO 
PROCESSO TRIBUTÁRIO 

 
LGT – suspensão dos prazos de caducidade (artigo 46.º) 
Na Contagem dos prazos de suspensão de caducidade, em virtude do início de ação de inspeção externa, aos seis meses após a 
notificação, passa a acrescer-se o período em que esteja suspenso o prazo para a conclusão do procedimento de inspeção. 
 
CPPT – dispensa de garantia (artigo 198.º) 
A dispensa de garantia prevista neste artigo passa a ser aplicável a dividas de valor inferior a: 

1. € 5.000,00 para pessoas singulares, (antes era € 2.500,00); 
2. € 10.000,00 para pessoas coletivas, (antes era € 5.000,00). 
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SEGURANÇA SOCIAL – IMPORTANTE 
REGIME CONTRIBUTIVO DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES 

 
O governo fica autorizado (artigo 98 da Lei 42/2016), a introduzir alterações ao regime contributivo dos trabalhadores 
independentes. 
Por conseguinte no decorrer deste ano irá haver novidades nesta temática. 
 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES COM RELEVÂNCIA FISCAL 
 
RETRIBUIÇÃO MENSAL MINIMA GARANTIDA (RMMG) (DL 86-B/2016 de 29/12) 
557,00 euros brutos a partir de 01/01/2017, antes era € 530,00. 
 
REDUÇÃO NA TSU ENTIDADE EMPREGADORA 
A partir de fevereiro a Taxa TSU da entidade patronal é de 22,5% para os salários dos trabalhadores beneficiados com a subida da 
RMMG 
 
INDEXANTE DOS APOIOS SOCIAL (IAS) Portaria 4/2017 de 03/jan 

Fixa o valor do IAS nos € 421,32, antes e desde 2009 era € 419,22. 

 
Qualquer esclarecimento adicional, estou ao inteiro vosso dispor, 
 
 
 
 
VNGaia, 07/01/2017 
Nuno Duarte 


