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Introdução

A entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado (OE) para 2020, no dia 1 
de abril, ocorre num contexto económico e social completamente diferente face 
àquele que se verificava quando o orçamento foi elaborado pelo Governo 
e discutido e aprovado na Assembleia da República.

A expansão da doença Covid-19 exige a redefinição de prioridades. Surgiram, 
e continuarão a surgir, medidas extraordinárias essenciais para responder a este 
desafio sem precedentes.

Vivemos, por isso, tempos de incerteza, também no que respeita a impostos 
e obrigações fiscais. 

Ainda assim, e sem prejuízo de continuarmos a acompanhar as medidas 
extraordinárias à medida que forem surgindo, consideramos importante resumir 
nesta nota informativa as principais alterações fiscais introduzidas pela Lei do OE 
2020. Esperamos que seja útil.

Augusto Paulino 
 Head of Tax

(+351) 211 950520
 apaulino@grupoyour.pt
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IRS

Reafectação de imóveis a arrendamento

Não é considerada mais-valia a transferência para o património particular 
de imóvel habitacional afeto à atividade empresarial e profissional, desde que 
imediatamente afeto a arrendamento (redação anterior referia não se considerar 
transferência para o património particular, continuando assim o imóvel, afeto 
a atividade profissional e empresarial), não existindo tributação de qualquer ganho 
nesta transferência, desde que o imóvel continue a gerar rendimentos prediais 
durante 5 anos consecutivos.

Contratos de direito real de habitação duradoura (DHD)

São consideradas rendas as importâncias relativas aos contratos de DHD, 
sendo sujeitos a tributação como rendimento da categoria F do IRS.
Estes rendimentos são tributados segundo regras semelhantes às aplicáveis aos 
contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 20 anos – isto é, 
é aplicável uma redução de 18 pontos percentuais da respetiva tributação 
autónoma (na prática, tributação à taxa de 10%). 

Estudantes - exclusão de tributação de rendimentos

Os rendimentos provenientes de contrato de trabalho (cat. A) ou de prestação 
de serviços (cat. B), incluindo atos isolados, obtidos por dependentes que 
frequentem estabelecimento de ensino oficial ou autorizado, ficam excluídos 
de tributação na parte em que não ultrapassem 5 vezes o IAS, ou seja, €2.194,05 
em 2020. 
 
Para o efeito, deve ser submetido através do Portal das Finanças, até 15 de fevereiro 
do ano seguinte àquele a que o imposto respeita, comprovativo da frequência 
do estabelecimento de ensino.

Jovens trabalhadores – isenção parcial para rendimentos do trabalho 
dependente

Os rendimentos do trabalho dependente auferidos por sujeitos passivos entre 
os 18 e os 26 anos, não dependentes, beneficiam de isenção parcial de tributação 
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nos três primeiros anos após o ano da conclusão de ciclo de estudos igual ou 
superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (ensino secundário com 
estágio ou ensino secundário com dupla certificação).

A isenção aplicável será:
 
—  30% no primeiro ano, com o limite de 7,5 vezes o IAS;

—  20% no segundo ano, com o limite de 5 vezes o IAS;

—  10% no terceiro ano, com o limite de 2,5 vezes o IAS.

A isenção só pode ser usada uma vez pelo mesmo sujeito passivo e é opcionalmente 
aplicável a quem, reunindo os demais requisitos, aufira rendimentos até ao limite 
superior do 4º escalão das taxas de IRS (€25.075 em 2020), devendo exercer esta 
opção na declaração de IRS.

Apesar da isenção parcial, estes rendimentos são englobados para efeitos 
de determinação da taxa final a aplicar.

A taxa de retenção na fonte a aplicar pelas entidades devedoras destes 
rendimentos à parte não isenta, é determinada pela soma dos mesmos, 
incluindo os rendimentos isentos.
 
Cabe ao sujeito passivo invocar a possibilidade de beneficiar da isenção parcial 
junto das entidades devedoras dos rendimentos, comprovando para o efeito, 
a conclusão de um ciclo de estudos.

Alojamento local – regime simplificado

Agravamento do coeficiente aplicável na determinação da matéria coletável 
dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local 
na modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de contenção, 
para 0,5.

Mantém-se a aplicação do coeficiente de 0,35 para os rendimentos dos restantes 
estabelecimentos de alojamento local (não localizados em áreas de contenção).

Taxas gerais

Aumento médio de cerca de 0,3% dos limites dos escalões de rendimentos para 
efeitos de determinação das taxas de imposto, que se mantêm inalteradas.
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Deduções dos descendentes até 3 anos

A dedução fixa adicional à coleta por dependente com idade igual ou inferior a 3 
anos passa para €300 (que acresce à geral de €600) para o 2º dependente 
ou seguintes (independentemente da idade do 1º dependente). 

A dedução adicional de €126 mantém-se para o 1º dependente com idade até 3 
anos.

Em caso de responsabilidades parentais conjuntas, as deduções para cada sujeito 
passivo correspondem a metade dos valores referidos. 

Dedução pela exigência de fatura – despesas veterinárias

As deduções relativas a atividades veterinárias passam a incluir também 
medicamentos de uso veterinário, sendo assim dedutíveis à coleta do IRS, 
num valor correspondente a 15% do IVA suportado. 

Residentes não habituais (RNH) – rendimentos de pensões 

Rendimentos líquidos de pensões, de fonte estrangeira, auferidos por RNH passam 
a ser tributados à taxa especial de 10% ou às taxas gerais em caso de opção pelo 
englobamento.

Exceto em caso de opção pelos próprios, esta alteração ao regime não é aplicável 
relativamente aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor do OE 2020, 
já se encontrem inscritos como residentes não habituais ou cujo pedido de inscrição 
já tenha sido submetido e esteja pendente para análise, bem como aos sujeitos 
passivos que, a essa data, sejam considerados residentes para efeitos fiscais 
que solicitem a respetiva inscrição como residentes não habituais até 31 de 
março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas condições em 2019 ou 2020, 
respetivamente.

Modelo 3 de 2019 – Alteração do valor das despesas dedutíveis

Continua a ser possível inscrever diretamente na declaração do IRS de 2019 o valor 
das despesas de saúde, formação e educação, encargos com imóveis e com lares, 
caso o contribuinte não concorde com os montantes previamente comunicados à AT.

De igual modo, podem ser retificados os valores das despesas afetas à atividade 
empresarial.
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Autorização legislativa – deduções ambientais

O Governo fica autorizado a criar deduções à coleta do IRS, em percentagem 
a determinar, mas a incluir no limite global máximo de €1.000, relacionadas com 
a aquisição de equipamentos de produção de energias renováveis para autoconsumo 
e bombas de calor para utilização pessoal.

IRC

Passes sociais

Gastos suportados com a aquisição de passes sociais em benefício dos trabalhadores 
são considerados, para efeitos da determinação do lucro tributável, em valor 
correspondente a 130%, desde que verificados os requisitos das realizações 
de utilidade social (caráter geral).

Direitos de autor sobre programas de computador

É alargado o regime de Patent Box aos direitos de autor sobre programas 
de computador.
 
Nos termos daquele regime, os rendimentos provenientes de contratos que tenham 
por objeto a cessão ou a utilização temporária dos direitos, concorrem para 
a determinação do lucro tributável em apenas metade do seu valor.

Alojamento local – regime simplificado

Agravamento do coeficiente aplicável na determinação da matéria coletável 
dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na 
modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de contenção, 
para 0,5.

Mantém-se a aplicação do coeficiente de 0,35 para os rendimentos dos restantes 
estabelecimentos de alojamento local (não localizados em áreas de contenção).
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PME – Taxa reduzida

Aumento do limite da matéria coletável sujeita à taxa reduzida de IRC de 17%, 
de €15.000 para €25.000.

Tributação autónoma – viaturas

Aumento do limite do custo de aquisição das viaturas ligeiras de passageiros, 
ligeiras de mercadorias, motos e motociclos sujeitos à taxa de tributação autónoma 
de 10%, para €27.500 (antes €25.000).

A taxa agravada em 10 pontos percentuais em caso de prejuízo fiscal deixa de ser 
aplicável no período de início de atividade e no seguinte.

As viaturas ligeiras de passageiros movidas a gases de petróleo liquefeito (GPL) 
deixam de beneficiar da redução das taxas de tributação autónoma. Esta redução 
mantém-se para viaturas movidas a gás natural veicular “GNV”. 

Imposto do Selo e Património

Imposto do Selo

Isenção para contratos de gestão centralizada de tesouraria

Introdução de uma isenção de Imposto do Selo especificamente aplicável 
aos empréstimos – e respetivos juros – concedidos por sociedades, no âmbito 
de um contrato de gestão centralizada de tesouraria (”cash pooling”) e por um prazo 
inferior a um ano, a favor de sociedades com as quais estejam em relação 
de domínio ou de grupo.

Para este efeito, considera-se a existência de uma relação de domínio ou de 
grupo quando uma sociedade (dominante) detém, há mais de um ano, de forma 
direta ou indireta, pelo menos 75% do capital social de outra ou outras sociedades 
(dominadas), desde que tal participação confira mais de 50% dos direitos de voto.
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Crédito ao consumo

Novo agravamento da tributação pela utilização de crédito em virtude da respetiva 
concessão a consumidores abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho 
(“crédito ao consumo”), passando a aplicar-se as seguintes taxas:

—  Prazo inferior a 1 ano – 0,141% por cada mês ou fração (antes 0,128%);

—  Prazo igual ou superior a 1 ano – 1,76% (antes 1,6%), sendo a mesma taxa 
aplicada a crédito de prazo superior a 5 anos;

—  Prazo indeterminado – 0,141% (antes 0,128%), aplicável sobre a média mensal.

Estas taxas são agravadas em 50% relativamente aos factos tributários ocorridos 
até 31 de dezembro de 2020, excluindo os contratos já celebrados e em execução. 

IMI

VPT dos prédios classificados como “outros”

No cálculo do valor patrimonial tributário (VPT) dos prédios dotados de autonomia 
económica, que sejam considerados da espécie “outros”, quando seja aplicável 
o método do custo adicional do valor do terreno para efeitos de avaliação, 
passa a considerar-se o terreno correspondente à área efetivamente ocupada com 
a implantação do prédio.

Prédios rústicos – Utilização geradora de rendimentos pecuários

Inclusão expressa na classificação como prédios rústicos aqueles que estejam 
afetos ou, na falta de concreta afetação, tenham como destino normal uma 
utilização geradora de rendimentos pecuários (à semelhança dos prédios geradores 
de rendimentos agrícolas e silvícolas).

Prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos 
de baixos rendimentos

Alargamento da possibilidade de isenção de IMI aos imóveis que constituíam 
a habitação própria e permanente de sujeitos passivos que estejam a residir 
em instituição de saúde ou no domicílio fiscal de parentes e afins em linha reta 
e em linha colateral, até ao quarto grau. Esta isenção já estava prevista para 
os casos em que os sujeitos passivos estavam a residir em lares de terceira idade.
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Agravamento da taxa de IMI para prédios em ruínas e terrenos para 
construção habitacionais localizados em zonas de pressão urbanística

O agravamento da taxa de IMI aplicável aos prédios devolutos localizados em zonas 
de pressão urbanística, e que consiste na elevação da taxa de IMI ao sêxtuplo, 
agravada em mais 10% em cada ano subsequente (com o limite máximo de 12 
vezes a taxa de IMI normalmente aplicável), é alargado aos prédios em ruínas 
e terrenos para construção habitacionais, quando localizados nas referidas zonas 
de pressão urbanística.

Identificação e comunicação dos prédios devolutos e terrenos para 
construção habitacionais localizados em zonas de pressão urbanística

Para além dos prédios em ruínas, os municípios passam também a identificar 
e comunicar à Autoridade Tributária os prédios ou frações autónomas devolutos 
e os terrenos para construção, sempre que se localizem em zonas de pressão 
urbanística.

Prazos de pagamento

O fracionamento do pagamento do IMI, em uma, duas ou três prestações (IMI 
de montante igual ou inferior a €100, entre €100 e €500, ou mais de €500, 
respetivamente), passa a aplicar-se aos cônjuges não separados judicialmente 
de pessoas e bens e aos unidos de facto, relativamente à totalidade do imposto 
a liquidar, mesmo no caso de prédios em compropriedade. Esta regra é aplicável 
aos prédios urbanos afetos à habitação própria e permanente dos sujeitos passivos 
e nos quais esteja fixado o respetivo domicílio fiscal.

Prazos de reclamação e impugnação

Os prazos de reclamação e de impugnação passam a contar-se a partir do termo 
do prazo para pagamento voluntário da última ou da única prestação do imposto 
(antes contava a partir da primeira prestação).
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IMT

Caducidade da isenção na aquisição de imóveis por instituições 
de crédito

Deixa de ser aplicável a isenção de IMT nas aquisições de imóveis por instituições 
de crédito, ou por sociedades comerciais cujo capital seja direta ou indiretamente 
detido por aquelas, no âmbito de processos de execução, falência, insolvência 
ou dação em cumprimento, quando os imóveis sejam alienados a entidades com 
as quais existam relações especiais.

Taxas nas aquisições de prédios urbanos destinados exclusivamente 
a habitação

É introduzido um novo escalão para a aquisição de imóveis afetos a habitação 
quando o valor sobre o qual o imposto incide seja superior a €1.000.000, ao qual 
é aplicável a taxa única de IMT de 7,5%.

Incidência a imposto do Direito Real de Habitação Duradoura

A constituição do direito real de habitação duradoura, criado pelo Decreto-Lei n.º 
1/2020, de 9 de janeiro, fica sujeita a IMT, sobre o valor da caução.

IVA

Isenções

—  Inclusão expressa dos serviços prestados por psicólogos na isenção prevista 
no artigo 9.º do Código do IVA.

Na prática, isto significa que a isenção passa a abranger a generalidade dos 
serviços prestados por psicólogos e não apenas os serviços de psicologia clínica.

—  Inclusão dos serviços efetuados por intérprete de língua gestual portuguesa 
nas isenções.

—  Aumento do limite de volume de negócios anual que beneficia de isenção 
(artigo 53.º), de €10.000 para €12.500. Este limite é de €11.000 para 2020.
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Direito à dedução

—  Possibilidade de dedução, na proporção de 50%, das despesas com gasolina 
relacionadas com veículos licenciados para transportes públicos, veículos 
pesados de passageiros, veículos de transporte de mercadorias com peso 
superior a 3.500 kg, e outras máquinas (conforme já previsto para outros 
combustíveis como gasóleo, GPL, etc.).

—  Direito à dedução do imposto em despesas respeitantes a eletricidade utilizada 
em viaturas elétricas ou híbridas plug-in.

Regularizações relativas a créditos de cobrança duvidosa 
e incobráveis

Passam a considerar-se de cobrança duvidosa os créditos que estejam em mora há 
mais de 12 meses desde a data do respetivo vencimento (antes, 24 meses).

O pedido de autorização prévia deve ser apreciado pela AT no prazo máximo de 
quatro meses (antes, oito meses);

Possibilidade de certificação por contabilista certificado independente (e não 
exclusivamente por revisor oficial de contas) nas seguintes situações:

i)  Créditos de cobrança duvidosa, quando a regularização de imposto não exceda 
€10.000 por declaração periódica;

ii)  Créditos incobráveis.

Taxas

Aplicação da taxa reduzida de 6% a:

—  Utensílios e outros equipamentos exclusiva ou principalmente destinados 
a operações de socorro e salvamento adquiridos pelo INEM;

—  Prestações de serviços de teleassistência a idosos e a doentes crónicos, 
prestados ao utente final ou a entidades públicas ou privadas;

—  Entradas em exposições, entradas em jardins zoológicos, botânicos e aquários 
públicos (exceto se isentos);

—  Visitas, guiadas ou não, a edifícios classificados de interesse nacional, público 
ou municipal e a museus, com exclusão dos fins lucrativos ou que beneficiem 
de isenção.

—  Águas residuais tratadas.

Aplicação da taxa normal (23%) aos espetáculos de tauromaquia.
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Autorizações legislativas

—  Nova autorização para ampliar a aplicação da taxa intermédia (13%) a outras 
prestações de serviços de bebidas, estendendo-a a bebidas que se encontram 
excluídas;

—  Rever o âmbito de aplicação da taxa reduzida aos utensílios e quaisquer 
aparelhos ou objetos especificamente concebidos para utilização por pessoas com 
deficiência;

—  Alterar as Listas I e II anexas ao Código do IVA no sentido de criar escalões 
de consumo, permitindo a tributação à taxa reduzida ou intermédia de IVA 
dos fornecimentos de eletricidade relativos a uma potência contratada de baixo 
consumo.

Contribuições extraordinárias

Manutenção de contribuições extraordinárias

Para 2020 mantêm-se em vigor:

—  Contribuição para o audiovisual, sem atualização dos valores mensais 
da contribuição;

—  Contribuição sobre o setor bancário;

—  Contribuição sobre a indústria farmacêutica;

—  Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE).

Em relação à CESE, beneficia de isenção a produção de eletricidade por intermédio 
de centros electroprodutores que utilizem fontes de energia renováveis, com uma 
potência instalada inferior a 20 MW, exceto se os respetivos sujeitos passivos, 
no conjunto dos centros electroprodutores por si detidos que utilizem fontes 
de energia renováveis, ultrapassem uma potência instalada de 60 MW abrangida 
por regimes de remuneração garantida.

Ainda sobre a CESE, o Governo fica autorizado a alterar o respetivo regime, 
alterando as regras de incidência ou reduzindo as respetivas taxas em função 
da redução da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e correspondente 
redução da necessidade de financiamento de políticas sociais e ambientais 
do setor energético.
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Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria 
de dispositivos médicos do SNS

É criada uma nova contribuição extraordinária sobre os fornecedores do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) de dispositivos médicos e dispositivos médicos para 
diagnóstico in vitro.

Estão sujeitos à contribuição os fornecedores, sejam fabricantes, 
seus mandatários ou representantes, intermediários, distribuidores por grosso 
ou apenas comercializadores, que faturem às entidades do SNS o fornecimento 
de dispositivos e seus acessórios.

Estão excluídos do regime os dispositivos de grande porte destinados 
ao tratamento e diagnóstico.
A contribuição incide sobre o valor total das aquisições de dispositivos pelas 
entidades do SNS, deduzido do IVA, e as taxas são as seguintes:

a) Valor anual maior ou igual a €10.000.000 – 4%;

b) Valor anual maior ou igual a €5.000.000 e inferior a €10.000.000 – 2,5%;

c) Valor anual maior ou igual a €2.000.000 e inferior a €5.000.000 – 1,5%.

Autorização legislativa - contribuição sobre as embalagens 
de uso único

O Governo fica autorizado a criar uma contribuição que incida sobre as embalagens 
de uso único, para efeitos de promoção de uma economia circular.

Tal contribuição visará sujeitar a tributação as embalagens de uso único adquiridas 
em refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com 
entrega ao domicílio, sendo o encargo repercutido no adquirente final. 
Entre outros aspetos do sentido e extensão da autorização legislativa, está prevista 
a discriminação positiva das embalagens que incorporem material reciclado.
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Benefícios fiscais

IRC – Taxa reduzida para empresas em territórios do interior

Aumento de €15.000 para €25.000 do valor da matéria coletável sujeita à taxa 
reduzida de 12,5%, aplicável aos sujeitos passivos que qualifiquem como micro, 
pequena ou média empresa e exerçam uma atividade em territórios do interior.

IRC – Benefício ao abastecimento de veículos de transporte público 
de passageiros e transporte de mercadorias

Deixa de ser aplicável a majoração dos gastos (120%) com abastecimento 
de viaturas a GPL. Mantém-se o benefício para viaturas a GNV.

Imposto do Selo – Operações de reestruturação

Alargamento da isenção de IS prevista para as operações de reestruturação 
às transmissões de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola (trespasses) 
necessárias à reestruturação ou aos acordos de cooperação.

IRC e IRS – Incentivos à reabilitação urbana

Alargamento do prazo para requerimento da reavaliação, relevante para as ações 
de reabilitação abrangidas por benefícios fiscais – para obras realizadas 
nos quatro anos anteriores à data do requerimento (antes dois anos anteriores 
ao requerimento).

Introdução de uma isenção de IRS e IRC para os rendimentos rendimentos prediais 
obtidos no âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento 
habitacional a custos acessíveis.

Prorrogação de benefícios fiscais

Prorrogação até 31 de dezembro de 2020 de diversos benefícios fiscais previstos 
no EBF, incluindo (exemplos):

—  Conta poupança-reformados;
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—  Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias;

—  Despesas com sistemas de car-sharing e bike-sharing;

—  Despesas com frotas de velocípedes;

—  Mecenato cultural;

—  Entre outros.

Autorizações legislativas no âmbito dos benefícios fiscais

O Governo fica autorizado a criar:

a)  Um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização 
do Interior aplicável a sujeitos passivos de IRC em função dos gastos 
resultantes de criação de postos de trabalho em territórios do interior, 
correspondente a uma dedução à coleta do IRC correspondente a 20% 
dos gastos que excedam o valor da RMMG;

b)  Um regime de benefícios fiscais no âmbito dos Planos de Poupança Florestal 
(PPF).

IRC - Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR)

É alargado o âmbito de aplicação do benefício:

—  O prazo para reinvestimento dos lucros passa de três para quatro anos, 
a contar do termo do período de tributação a que respeitem os lucros retidos;

—  O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos é aumentado para 
€12.000.000 (atualmente, €10.000.000);

—  Passam a ser considerados também elegíveis os investimentos em ativos 
intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, 
nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, know-
how ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente, desde que sujeitos 
a amortizações ou depreciações para efeitos fiscais e não sejam adquiridos 
a entidades com as quais existam relações especiais;

—  Para os ativos adquiridos em regime de locação financeira, o benefício 
passa a depender do exercício da opção de compra no prazo de sete anos, 
(antes, cinco anos).
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DLRR – Autorização legislativa

O Governo fica ainda autorizado a alargar o elenco de beneficiários e as aplicações 
relevantes do regime de DLRR. O sentido e a extensão das alterações a introduzir 
são os seguintes:

a)  Prever como aplicação relevante as aquisições de participações sociais 
de sociedades cujo objeto social principal seja substancialmente idêntico 
ao da sociedade adquirente;

b)  Condicionar o alargamento das aplicações relevantes à obtenção da maioria 
do capital com direito de voto e à concretização, num prazo máximo de três 
anos, de uma operação de concentração empresarial, designadamente de fusão 
de sociedades ou entrada de ativos;

c)  Aplicar às empresas de pequena-média capitalização (Small Mid Cap) o regime 
da DLRR nos mesmos termos e condições das micro e PME.

IRC – Sistema de incentivos fiscais em I&D empresarial (SIFIDE)

O benefício passa a vigorar até 2025 (antes 2020);

São alteradas as regras aplicáveis à dedução de despesas relativas a contribuições 
para fundos de investimento destinados a financiar empresas dedicadas sobretudo 
a I&D, incluindo o financiamento da valorização dos seus resultados:

—  Obrigação de manutenção das unidades de participação nos fundos durante 
cinco anos;

—  A Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI) passa a reconhecer o caráter de I&D 
relativamente às entidades (e não em relação aos projetos de investimento);

—  Para efeitos de verificação do investimento realizado, as entidades gestoras 
dos fundos de investimento enviam à ANI, até 30 de junho de cada ano,o último 
relatório anual auditado, bem como documento, seja portefólio ou outro que 
evidencie os investimentos realizados pelo fundo;

—  As entidades gestoras dos fundos de investimento podem solicitar à ANI 
a emissão de declaração (não vinculativa) de conformidade da política 
de investimento.
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Justiça e procedimento tributário

CPPT – Cumulação de pedidos e coligação de autores

Aplicação no processo de impugnação judicial da regra estabelecida no 
Código do Processo nos Tribunais Administrativos, segundo a qual, para além 
da entidade autora do ato impugnado, são obrigatoriamente demandados 
os contrainteressados a quem a procedência da impugnação judicial possa 
diretamente prejudicar ou que tenham legítimo interesse na manutenção do ato 
impugnado.

LGT – Acerto de contas para micro ou pequenas empresas

As micro ou pequenas empresas, que, aquando do pagamento de obrigações 
tributárias, detenham créditos tributários vencidos e não pagos, podem usufruir do 
respetivo acerto de contas, devendo pagar apenas a diferença entre o valor 
a receber e a pagar.

Outras medidas

“Férias fiscais”

Até ao final do segundo trimestre de 2020, o Governo apresenta um estudo, 
elaborado em articulação com a Ordem dos Contabilistas Certificados e com 
associações representativas do setor, sobre a possibilidade e condiçõesde criação, 
no âmbito da organização do calendário fiscal, de um período de suspensão 
dos prazos de notificações e das obrigações declarativas, com vista à sua 
consagração a partir de 2021.

Obrigações específicas dos locadores de veículos

As entidades que procedam à locação operacional ou ao aluguer de longa duração 
de veículos ficam obrigadas a fornecer à AT os dados relativos à identificação 
fiscal dos utilizadores dos veículos locados, no prazo e nas condições 
a regulamentar por portaria.
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Cobrança coerciva de dívidas não tributárias pela AT

Durante o primeiro semestre de 2020, o Governo procederá à revisão global 
do modo como se desenrola a fase que antecede a instauração dos processos 
de execução fiscal, nos termos da qual se inclui a revisão do procedimento 
contraordenacional para cobrança de dívidas referentes a taxas de portagem, 
bem como a análise do atual modelo de cobrança coerciva de dívidas não 
tributárias pela AT no âmbito do processo de execução fiscal, tendo em vista 
a redução do número de processos existentes.
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