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Lei n.º 42/2016, de 28/12 
Lei do Orçamento do Estado para 2017 / LOE2017 

 

 
 

Alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 

Artigo 99.º-A 
Consolidação da mobilidade intercarreiras 

ou intercategorias 
1 — A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do mesmo órgão ou serviço 

ou entre dois órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente mediante parecer 
prévio do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública desde que 
reunidas, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) – Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido para a consti-
tuição da situação de mobilidade; 

b) – Exista acordo do trabalhador; 
c) – Exista posto de trabalho disponível; 
d) – Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabele-

cido para a carreira de destino. 
2 — Devem ainda ser observados todos os requisitos especiais, designadamente for-

mação específica, conhecimentos ou experiência, legalmente exigidos para o recrutamento. 
3 — Quando esteja em causa a mobilidade intercarreiras ou intercategorias no mesmo 

órgão ou serviço, a consolidação depende de proposta do respetivo dirigente máximo e de 
parecer favorável do membro do Governo competente na respetiva área. 

4 — A consolidação da mobilidade entre dois órgãos ou serviços depende de proposta 
do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino e de parecer favorável do membro do 
Governo competente na respetiva área. 

5 — O disposto no presente artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, aos traba-
lhadores das autarquias locais em situação de mobilidade, a qual se pode consolidar defini-
tivamente mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do responsável 
pelo órgão executivo. 

2 — É revogado o n.º 11 do artigo 99.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposições relativas a trabalhadores 

do setor público 
SECÇÃO I 

Carreira e estatuto remuneratório 
Artigo 19.º 

Prorrogação de efeitos 
1 — Sem prejuízo da eliminação progressiva das restrições e da reposição das progres-

sões na carreira a partir de 2018, durante o ano de 2017 são prorrogados os efeitos dos 
artigos 38.º a 42.º, 44.º a 46.º e 73.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 

2 — O disposto no número anterior não é aplicável aos membros dos órgãos estatutá-
rios e aos trabalhadores de instituições de crédito integradas no setor empresarial do Esta-
do e qualificadas como «entidades supervisionadas significativas», na aceção do ponto 16) 
do artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 468/2014, do Banco Central Europeu, de 16 de abril 
de 2014, e respetivas participadas que integrem o setor empresarial do Estado. 

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, podem ser definidos regimes específicos de 
trabalho extraordinário ou suplementar, nomeadamente no setor da saúde, nos termos que 
venham a ser definidos no decreto-lei de execução orçamental. 

4 — O disposto no presente artigo não prejudica igualmente a concretização dos repo-
sicionamentos remuneratórios respetivos decorrentes da obtenção do título de agregado 
pelos professores auxiliares e associados do ensino superior universitário e pelos professo-
res coordenadores do ensino superior politécnico, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 
408/89, de 18 de novembro, bem como não prejudica o reposicionamento remuneratório 
decorrente da obtenção dos títulos de agregado e de habilitado a que aludem as alíneas a) e 
b) do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de junho, obtidos pelos investigadores 
auxiliares ou principais. 

Artigo 20.º 
Atualização do subsídio de refeição 

1 — O valor do subsídio de refeição fixado na Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de de-
zembro, alterada pela Portaria n.º 1458/2009, de 31 de dezembro, é atualizado, fixando-se 
em € 4,52 a partir de 1 de janeiro e em € 4,77 a partir de 1 de agosto. 

2 — A atualização do valor do subsídio de refeição pago aos titulares dos cargos e de-
mais pessoal a que se refere o n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, nos 
casos em que nos termos da lei ou por ato próprio tal esteja previsto, não pode ser superior, 
em valor absoluto, à atualização que resulta do número anterior. 

Artigo 21.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 

e regime aplicável ao setor público empresarial 
1 — É revogado o n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 

alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, que estabelece o novo regime jurídico 
do setor público empresarial, retomando-se a aplicação dos instrumentos de regulamenta-
ção coletiva do trabalho existentes no setor público empresarial. 

2 — Ao setor público empresarial é aplicável o disposto em instrumentos de regula-
mentação coletiva do trabalho, quando existam, em matéria de subsídio de refeição, traba-
lho extraordinário ou suplementar e trabalho noturno. 
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3 — Relativamente às restantes matérias abrangidas pelos instrumentos de regulamen-
tação coletiva do trabalho referidos no número anterior, os direitos adquiridos são repostos 
em 50 % em julho de 2017 e em 50 % a 1 de janeiro de 2018, sem efeitos retroativos. 

4 — O previsto no número anterior produz efeitos com a entrada em vigor da presente 
lei e salvaguarda os direitos adquiridos desde a suspensão dos instrumentos de regulamen-
tação coletiva, não havendo lugar a quaisquer pagamentos a título de retroativos. 

Artigo 22.º 
Incentivos à eficiência 

A execução de medidas de equilíbrio orçamental não prejudica a possibilidade de o 
membro do Governo responsável pela área das finanças estabelecer, por portaria, a fixação 
de incentivos e outros mecanismos de estímulo à eficiência, em especial nos consumos 
intermédios, no âmbito da administração direta e indireta e no setor empresarial do Estado. 

Artigo 23.º 
Programas específicos de mobilidade 

1 — As medidas de equilíbrio orçamental do n.º 1 do artigo 19.º não prejudicam a 
aplicação do n.º 1 do artigo 153.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 
7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho, no âmbito de programas específicos de mobilidade 
autorizados pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta do 
membro do Governo responsável em razão da matéria. 

2 — A mobilidade de trabalhadores para estruturas específicas que venham a ser cria-
das em áreas transversais a toda a Administração Pública, pode implicar a transferência 
orçamental dos montantes considerados na dotação da rubrica «Encargos com pessoal», 
para fazer face aos encargos com a respetiva remuneração e demais encargos, ficando 
autorizadas as necessárias alterações orçamentais, ainda que envolvam diferentes progra-
mas, nos termos do decreto-lei de execução orçamental. 

Artigo 24.º 
Pagamento do subsídio de Natal 

1 — Durante o ano de 2017, o subsídio de Natal ou quaisquer prestações correspon-
dentes ao 13.º mês a que tenham direito, nos termos legais, as pessoas a que se refere o n.º 
9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, são pagos nos termos seguintes: 

a) – 50 % no mês de novembro; 
b) – Os restantes 50 % em duodécimos, ao longo do ano. 

2 — Os valores do subsídio de Natal correspondentes aos pagamentos referidos nas 
alíneas a) e b) do número anterior são apurados em cada um dos meses de 2017 com base 
na remuneração relevante para o efeito, tendo por referência a remuneração auferida no 
mês de pagamento daqueles valores, nos termos legais. 

3 — O direito a cada duodécimo do subsídio de Natal, previsto na alínea b) do n.º 1, 
vence-se no primeiro dia do mês a que respeita. 

4 — Aos aposentados, reformados e demais pensionistas da CGA, I. P., bem como ao 
pessoal na reserva e desligado do serviço a aguardar aposentação ou reforma, independen-
temente da data de passagem a essas situações e do valor da sua pensão, o subsídio de 
Natal é pago nos termos seguintes: 

a) – 50 % no mês de novembro; 
b) – Os restantes 50 % em duodécimos, ao longo do ano. 

5 — O pagamento do subsídio de Natal nos termos do número anterior é efetuado pela 
entidade de que dependa o interessado, com base no valor indicado na comunicação pre-
vista no artigo 99.º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 
9 de dezembro. 

6 — Os descontos obrigatórios que incidam sobre o subsídio de Natal, nomeadamente 
penhoras e pensões de alimentos, e que não correspondam a uma determinada percentagem 
deste, mas a um montante pecuniário fixo, são deduzidos pela totalidade ao valor do subsí-
dio de Natal, líquido das retenções na fonte a título de imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS), das quantias em dívida à CGA, I. P., e das quotizações para a 
ADSE. 

7 — As pensões automaticamente atualizadas por indexação à remuneração de traba-
lhadores no ativo ficam sujeitas às medidas previstas na presente lei para o subsídio de 
Natal destes trabalhadores. 

8 — Em qualquer situação em que o subsídio de Natal ou outra prestação correspon-
dente ao 13.º mês venha a ser pago por inteiro após a entrada em vigor da presente lei, o 
cálculo do seu valor deve resultar da soma dos valores que, por força dos números anterio-
res, seriam devidos em cada mês, descontado o valor que, a esse título, já tenha sido pago. 

9 — A partir de 2018, o subsídio de Natal é pago integralmente, nos termos da lei. 
 
 

Alteração ao Código do IRS 
 
 

Artigo 2.º 
[…] 

NOTA ao n.º 14 – Para os efeitos do n.º 14 do artigo 2.º do CIRS, no ano de 2017 é considerado 
o valor fixado para o mês de janeiro. (cfr. n.º 1 do art. 195.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 
 

Artigo 3.º 
[…] 

1 a 8 — […] 
9 — Para efeitos da alínea c) do n.º 2, não configura uma transferência para o patrimó-

nio particular do empresário a afetação de bem imóvel habitacional à obtenção de rendi-
mentos da categoria F. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 28.º 
[…] 

1 a 13 — […] 
14 — Os titulares de rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento lo-

cal na modalidade de moradia ou apartamento podem, a cada ano, optar pela tributação de 
acordo com as regras estabelecidas para a categoria F. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 31.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – 0,15 às vendas de mercadorias e produtos, bem como às prestações de serviços 

efetuadas no âmbito de atividades de restauração e bebidas e de atividades ho-
teleiras e similares, com exceção daquelas que se desenvolvam no âmbito da 
atividade de exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalida-
de de moradia ou apartamento; 

b) a g) – […]. 
2 a 12 — […] 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 33.º 
[…] 

1 a 8 — […] 
9 — As importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou cole-

tivas residentes fora do território português, e aí submetidas a um regime fiscal a que se 
referem o n.º 1 ou 5 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, ou cujo pagamento seja 
efetuado em contas abertas em instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas, não 
são dedutíveis para efeitos de determinação do rendimento da categoria, salvo se o sujeito 
passivo provar que tais encargos correspondem a operações efetivamente realizadas e não 
têm um caráter anormal ou um montante exagerado. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 41.º 
[…] 

1 — Aos rendimentos brutos referidos no artigo 8.º deduzem-se, relativamente a cada 
prédio ou parte de prédio, todos os gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito 
passivo para obter ou garantir tais rendimentos, com exceção dos gastos de natureza finan-
ceira, dos relativos a depreciações e dos relativos a mobiliário, eletrodomésticos e artigos 
de conforto ou decoração, bem como do adicional ao imposto municipal sobre imóveis. 

2 a 8 — […] 
(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 43.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — Para apuramento do saldo positivo ou negativo referido no n.º 1, respeitante às 

operações efetuadas por residentes previstas nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 
10.º, não relevam as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita a um 
regime fiscal a que se referem o n.º 1 ou 5 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária. 

6 — […]. 
(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 

Artigo 56.º-A 
[…] 

1 — Os rendimentos brutos de cada uma das categorias A, B e H auferidos por sujeitos 
passivos com deficiência são considerados, para efeitos de IRS: 

a) – Apenas por 85 % nos casos das categorias A e B; 
b) – Apenas por 90 % no caso da categoria H. 

2 — […] 
(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 59.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […]: 

a) – […]; 
b) – […]; 
c) – A opção é válida apenas para o ano em questão; 
d) – (Revogada – cfr. art. 196.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12). 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 60.º 
[…] 

1 — A declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 57.º é entregue de 1 de abril a 31 de 
maio. 

2 a 4 — […] 
(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 68.º 
[…] 

1 — […]: 

 
2 — O quantitativo do rendimento coletável, quando superior a € 7 091 é dividido em 

duas partes: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a 
taxa da col. (B) correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a 
taxa da col. (A) respeitante ao escalão imediatamente superior. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 72.º 
[…] 

1 a 12 — […] 
13 — Para efeitos da aplicação da taxa prevista no n.º 3, são equiparadas a gratifica-

ções auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, quando não atribuídas 
pela entidade patronal, as compensações e subsídios, referentes à atividade voluntária, 
postos à disposição dos bombeiros, pelas associações humanitárias de bombeiros, até ao 
limite máximo anual, por bombeiro, de três vezes o indexante de apoios sociais. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 73.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — São sujeitas ao regime do n.º 1, sendo a taxa aplicável 35 %, as despesas corres-

pondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou 
coletivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime fiscal clara-
mente mais favorável a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, ou 
cujo pagamento seja efetuado em contas abertas em instituições financeiras aí residentes 
ou domiciliadas, salvo se o sujeito passivo puder provar que tais encargos correspondem a 
operações efetivamente realizadas e não têm um caráter anormal ou um montante exagera-
do. 

7 a 11 — […] 
(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 78.º 
[…] 

1 — […]: 
a) a k) – […]; 
l) – Ao adicional ao imposto municipal sobre imóveis, nos termos do artigo 135.º-I 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. 
[…] 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 78.º 
[…] 

[…] 
7 — […]: 

a) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável igual ou inferior ao 
valor do 1.º escalão do n.º 1 artigo 68.º, sem limite; 

b) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior ao valor do 
1.º escalão e igual ou inferior ao valor do último escalão do n.º 1 do artigo 68.º, 
o limite resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 
c) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior ao valor do 

último escalão do n.º 1 do artigo 68.º, o montante de € 1 000. 
8 — […]. 
9 — […]. 
10 — […] 
11 — No caso do regime de tributação separada, quando o valor das deduções à coleta 

previstas no presente Código é determinado por referência ao agregado familiar, para cada 
um dos cônjuges ou unidos de facto: 

a) – Os limites dessas deduções são reduzidos para metade; 
b) – As percentagens de dedução à coleta são aplicadas à totalidade das despesas 

de que cada sujeito passivo seja titular acrescida de 50 % das despesas de que 
sejam titulares os dependentes que integram o agregado. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 78.º-D 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]; 
b) – […]; 
c) – Que conste de faturas que titulem prestações de serviços comunicadas à Auto-

ridade Tributária e Aduaneira nos termos do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 
de agosto, ou emitidas no Portal das Finanças, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 115.º, desde que as mesmas se refiram a refeições escolares e o nú-
mero de identificação fiscal seja de um prestador de serviços de fornecimento 
de refeições escolares. 

[…] 
(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 78.º-D 
[…] 

[…] 
10 — Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1: 

a) – Os sujeitos passivos devem indicar no Portal das Finanças quais as faturas que 
titulam as aquisições referentes a refeições escolares; 

b) – A identificação fiscal dos prestadores de serviços de fornecimento de refeições 
escolares é comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira nos termos a de-
finir por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da educação. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017 – NOTA: As despesas 
de educação referentes à alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em qualquer grau de 

ensino, em 2016, são dedutíveis à coleta de IRS nos termos previstos no n.º 1 do artigo 78.º-D do 
Código do IRS, independentemente da entidade que presta o referido serviço e da taxa de IVA aplica-
da, com as necessárias adaptações e de acordo com os procedimentos a definir pelo Governo – cfr. 

n.º 3 do art. 195.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 78.º-E 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […]: 

a) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável igual ou inferior ao 
valor do primeiro escalão do n.º 1 do artigo 68.º, um montante de € 800; 

b) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior ao valor do 
primeiro escalão do n.º 1 do artigo 68.º e igual ou inferior a € 30.000, o limite 
resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 
5 — […]: 

a) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável igual ou inferior ao 
valor do primeiro escalão do n.º 1 do artigo 68.º, um montante de € 450; 

b) – Para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior ao valor do 
primeiro escalão do n.º 1 do artigo 68.º e igual ou inferior a € 30 000, o limite 
resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 78.º-F 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]; 
b) – […]; 
c) – Secção I — Alojamento, restauração e similares, salvo se a fatura já tiver sido 

considerada para efeitos de dedução como despesa de educação; 
d) – […]; 
e) – […]. 

2 — […] 
3 — É ainda dedutível à coleta, concorrendo para o limite referido no n.º 1, um mon-

tante correspondente a 100 % do IVA suportado por qualquer membro do agregado famili-
ar, com a aquisição de passes mensais para utilização de transportes públicos coletivos, 
emitidos por operadores de transportes públicos de passageiros com o CAE classe 49310, 
49391, 49392, 50102 e 50300, todos da secção H, que conste de faturas que titulem presta-
ções de serviços comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira nos termos das disposi-
ções indicadas no n.º 1. 

4 — (Anterior n.º 3). 
5 — (Anterior n.º 4). 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 99.º-B 
[…] 

1 — […]. 
2 — […]. 
3 — […]. 
4 — As tabelas respeitantes a «casado, único titular» aplicam-se aos rendimentos aufe-

ridos por titulares casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, quando apenas 
um dos cônjuges aufira rendimentos englobáveis, ou, auferindo-os ambos, o rendimento de 
um deles seja igual ou superior a 95 % do rendimento englobado. 

(Redacção do art. 190.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 58.º-A 
Declaração automática de rendimentos 

1 — Relativamente aos sujeitos passivos abrangidos pela declaração automática de 
rendimentos, a Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo por base os elementos informati-
vos relevantes de que disponha, disponibiliza no Portal das Finanças: 

a) – Uma declaração de rendimentos provisória por cada regime de tributação, se-
parada e conjunta, quando aplicável; 

b) – A correspondente liquidação provisória do imposto; 
e 

c) – Os elementos que serviram de base ao cálculo das deduções à coleta. 
2 — Os sujeitos passivos, caso verifiquem que os elementos apurados pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira correspondem aos rendimentos do ano a que o imposto respeita e a 
outros elementos relevantes para a determinação da sua concreta situação tributária, podem 
confirmar a declaração provisória, que se considera entregue pelo sujeito passivo nos 
termos legais. 

3 — A declaração de rendimentos provisória de sujeito passivo não dispensado da en-
trega de declaração nos termos do artigo anterior, converte-se em declaração entregue pelo 
sujeito passivo nos termos legais quando, no fim do prazo a que se refere o n.º 1 do artigo 
60.º, não se tenha verificado a confirmação nem a entrega de qualquer declaração de ren-
dimentos, podendo o sujeito passivo entregar uma declaração de substituição nos 30 dias 
posteriores à liquidação sem qualquer penalidade. 

4 — A liquidação provisória prevista no n.º 1 converte-se em definitiva: 
a) – No momento da confirmação da declaração provisória, observando-se o regi-

me de tributação escolhido pelo sujeito passivo; 
b) – No termo do prazo legal de entrega a que se refere o n.º 1 do artigo 60.º, no 

caso previsto no número anterior, observando-se, no caso de sujeitos passivos 
casados ou unidos de facto, o regime de tributação separada. 

5 — Os sujeitos passivos consideram-se notificados da liquidação efetuada nos termos 
do n.º 2 no momento da confirmação quando não haja lugar a cobrança de imposto, sendo 
notificados nos termos gerais nos restantes casos, através de carta registada. 

6 — Para efeitos do disposto no n.º 1, os sujeitos passivos podem, até 15 de fevereiro, 
indicar no Portal das Finanças os elementos pessoais relevantes, nomeadamente a compo-
sição do seu agregado familiar no último dia do ano a que o imposto respeite, mediante 
autenticação de todos os membros do agregado familiar. 

7 — Caso os sujeitos passivos não efetuem a comunicação prevista no número ante-
rior, a declaração de rendimentos provisória disponibilizada pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira tem por base os elementos pessoais declarados em relação ao período de tribu-
tação anterior e, na sua falta, considera-se que o sujeito passivo não é casado ou unido de 
facto e não tem dependentes. 

8 — O universo dos sujeitos passivos abrangidos pelo disposto no presente artigo é fi-
xado por decreto regulamentar. 

9 — Os sujeitos passivos não abrangidos nos termos do número anterior, bem como os 
sujeitos passivos cuja declaração de rendimentos provisória não corresponde à sua concre-
ta situação tributária, devem apresentar, dentro do prazo legal, a declaração de rendimentos 
a que se refere o artigo 57.º, sem prejuízo do disposto no artigo anterior. 

10 — A declaração automática de rendimentos não dispensa os sujeitos passivos da 
obrigação prevista no artigo 128.º 

11 — Nos casos previstos no n.º 3 não há lugar à audição prévia do sujeito passivo, 
sendo disponibilizados na área reservada do Portal das Finanças, os elementos informati-
vos que serviram de base à liquidação. 

(Aditado pelo art. 191.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 153.º 
Consignações em sede de IRS 

1 — A escolha da entidade à qual o sujeito passivo pretende efetuar a consignação 
prevista no artigo anterior, bem como as consignações de IVA e IRS a que se referem os 
artigos 78.º-F e 152.º do CIRS, o artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho e o artigo 
14.º da Lei n.º 35/98, de 18 de julho pode ser feita, previamente à entrega ou confirmação 
da declaração de rendimentos, no Portal das Finanças. 

2 — Caso o sujeito passivo não confirme nem proceda à entrega de uma declaração de 
rendimentos será considerada a consignação que tiver sido previamente comunicada no 
Portal das Finanças. 
(Aditado pelo art. 191.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2018, sendo as consignações 
relativas às declarações de rendimentos do ano de 2016 efetuadas aquando da confirmação ou entre-
ga da declaração de rendimentos, ou, nos casos previstos no n.º 3 do artigo 58.º-A, através da entre-

ga de declaração de substituição. – Cfr. n.º 2 do art. 195.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 
 

Artigo 192.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 (LOE2017) 
Medidas transitórias sobre deduções à coleta a aplicar 

à declaração de rendimentos de imposto 
sobre o rendimento das pessoas singulares relativa ao ano de 2016 

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, no 
que se refere ao apuramento das deduções à coleta pela AT os sujeitos passivos de IRS 
podem, na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2016, declarar o valor das 
despesas a que se referem aqueles artigos. 

2 — O uso da faculdade prevista no número anterior determina, para efeitos do cálculo 
das deduções à coleta previstas nos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, a 
consideração dos valores declarados pelos sujeitos passivos, os quais substituem os que 
tenham sido comunicados à AT nos termos da lei. 

3 — O uso da faculdade prevista no n.º 1 não dispensa o cumprimento da obrigação de 
comprovar os montantes declarados referentes às despesas referidas nos artigos 78.º-C a 
78.º-E e 84.º do Código do IRS, relativamente à parte que exceda o valor que foi previa-
mente comunicado à AT, e nos termos gerais do artigo 128.º do Código do IRS. 

4 — Relativamente ao ano de 2016, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B do Código do 
IRS não é aplicável às deduções à coleta constantes dos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do 
Código do IRS, sendo substituído pelo mecanismo previsto nos números anteriores. 
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Artigo 193.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 (LOE2017) 
Disposição transitória relativa às liquidações de IRS 

de 2016 decorrentes da determinação automática 
dos elementos relevantes pela Autoridade Tributária e Aduaneira 

1 — Relativamente aos rendimentos de 2016, o disposto no artigo 58.º-A do Código 
do IRS aplica-se apenas aos sujeitos passivos que preencham cumulativamente as seguin-
tes condições: 

a) – Apenas tenham auferido rendimentos do trabalho dependente ou de pensões, 
com exclusão de rendimentos de pensões de alimentos, bem como de rendi-
mentos tributados pelas taxas previstas no artigo 71.º do Código do IRS e não 
pretendam, quando legalmente permitido, optar pelo seu englobamento; 

b) – Obtenham rendimentos apenas em território português, cuja entidade devedora 
ou pagadora esteja obrigada à comunicação de rendimentos e retenções previs-
ta no artigo 119.º do Código do IRS; 

c) – Não aufiram gratificações previstas na alínea g) do n.º 3 do artigo 2.º do Códi-
go do IRS; 

d) – Sejam considerados residentes durante a totalidade do ano a que o imposto 
respeita; 

e) – Não detenham o estatuto de residente não habitual; 
f) – Não usufruam de benefícios fiscais e não tenham acréscimos ao rendimento 

por incumprimento de condições relativas a benefícios fiscais; 
g) – Não tenham pago pensões de alimentos; 
h) – Não tenham dependentes a cargo nem deduções relativas a ascendentes. 

2 — Às liquidações de IRS do ano de 2016 previstas no artigo 58.º-A do Código do 
IRS não são aplicadas as deduções à coleta previstas nas alíneas a), f), i), j) e k) do n.º 1 do 
artigo 78.º do CIRS. 

3 — A possibilidade de indicação da composição do agregado familiar, prevista nos 
n.os 6 e 7 do artigo 58.º-A do Código do IRS entra em vigor em 1 de janeiro de 2018, 
sendo as declarações provisórias relativas ao ano de 2016 apresentadas com base nos 
elementos pessoais declarados no ano anterior e, na sua falta, são apresentadas consideran-
do que o sujeito passivo não seja casado ou unido de facto e não tenha dependentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 194.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 (LOE2017) 
Sobretaxa de IRS 

1 — A sobretaxa em sede de IRS, a que se refere a Lei n.º 159-D/2015, de 30 de de-
zembro, é aplicável aos sujeitos passivos que aufiram em 2017 rendimentos que excedam 
o limite superior do 2.º escalão da tabela do n.º 1 do artigo 68.º do Código do IRS, nos 
termos dos números seguintes. 

2 — As retenções na fonte previstas no n.º 8 do artigo 3.º da Lei n.º 159-D/2015, de 30 
de dezembro, são aplicadas aos rendimentos auferidos em 2017 às taxas aplicadas em 
2016, e sujeitas a um princípio de extinção gradual, nos seguintes termos: 

a) – Ao 3.º escalão são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos até 
30 de junho de 2017; 

b) – Ao 4.º e 5.º escalões são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferi-
dos até 30 de novembro de 2017. 

3 — Para os rendimentos auferidos em 2017, a sobretaxa aplicável observa o disposto 
na tabela seguinte: 

 
4 — É aplicável à sobretaxa prevista no presente artigo o disposto no artigo 3.º da Lei 

n.º 159-D/2015 de 30 de dezembro. 
 
 
 

Alteração ao Código do IRC 
 
 

Artigo 8.º 
[…] 

1 — […]. 
2 — As pessoas coletivas com sede ou direção efetiva em território português, bem 

como as pessoas coletivas ou outras entidades sujeitas a IRC que não tenham sede nem 
direção efetiva neste território e nele disponham de estabelecimento estável, podem adotar 
um período anual de imposto diferente do estabelecido no número anterior, o qual deve 
coincidir com o período social de prestação de contas, devendo ser mantido durante, pelo 
menos, os cinco períodos de tributação imediatos. 

3 a 12 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 10.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]; 
b) – […]; 
c) – As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, be-
neficência, solidariedade social, defesa do meio ambiente e interprofissiona-
lismo agroalimentar. 

2 a 5 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 23.º-A 
[…] 

1 — […] 
a) a q) – […] 
r) – As importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou 

coletivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime 
fiscal a que se referem os n.os 1 ou 5 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, 
ou cujo pagamento seja efetuado em contas abertas em instituições financeiras 
aí residentes ou domiciliadas, salvo se o sujeito passivo provar que tais encar-
gos correspondem a operações efetivamente realizadas e não têm um caráter 
anormal ou um montante exagerado. 

[…] 
(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 23.º-A 
[…] 

[…] 
7 — O disposto na alínea r) do n.º 1 aplica-se igualmente às importâncias indiretamen-

te pagas ou devidas, a qualquer título, às pessoas singulares ou coletivas residentes fora do 
território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável a que se 
referem os n.os 1 ou 5 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, quando o sujeito passivo 
tenha ou devesse ter conhecimento do seu destino, presumindo-se esse conhecimento 
quando existam relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, entre o sujeito passi-
vo e as referidas pessoas singulares ou coletivas, ou entre o sujeito passivo e o mandatário, 
fiduciário ou interposta pessoa que procede ao pagamento às pessoas singulares ou coleti-
vas. 

8 — […] 
9 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 24.º 
[…] 

1 — (Atual corpo do artigo). 
2 — Não obstante o disposto na alínea c) do número anterior, concorrem, ainda, para a 

determinação do lucro tributável, nas mesmas condições referidas para os gastos e perdas, 
as variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado líquido do período de tribu-
tação relativas à distribuição de rendimentos de instrumentos de fundos próprios adicionais 
de nível 1 ou de fundos próprios de nível 2 que cumpram os requisitos previstos no Regu-
lamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, desde que não atribuam ao respetivo titular o direito a receber dividendos nem direi-
to de voto em assembleia geral de acionistas e não sejam convertíveis em partes sociais. 

(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 48.º 
[…] 

1 a 9 — […] 
10 — Não são suscetíveis de beneficiar deste regime as propriedades de investimento, 

ainda que reconhecidas na contabilidade como ativo fixo tangível. 
(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 51.º-C 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — As perdas por imparidade e outras correções de valor de partes sociais ou de ou-

tros instrumentos de capital próprio, que tenham concorrido para a formação do lucro 
tributável, ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do artigo 28.º-A, consideram-se componentes 
positivas do lucro tributável no período de tributação em que ocorra a respetiva transmis-
são onerosa, sempre que seja aplicado o disposto nos n.os 1 a 3 do presente artigo. 

(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 52.º 
[…] 

1 a 14 — […] 
15 — (Revogado pelo art. 199.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
[…] 
 
 

Artigo 71.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
6 — (Revogado pelo art. 199.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
[…] 
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Artigo 86.º-B 
[…] 

1 — […]: 
a) – 0,04 das vendas de mercadorias e produtos, bem como das prestações de ser-

viços efetuadas no âmbito de atividades de restauração e bebidas e de ativida-
des hoteleiras e similares, com exceção daquelas que se desenvolvam no âmbi-
to da atividade de exploração de estabelecimentos de alojamento local na mo-
dalidade de moradia ou apartamento; 

b) a f) – […]; 
g) – 0,35 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local 

na modalidade de moradia ou apartamento. 
2 a 11 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 

Artigo 88.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — São tributados autonomamente à taxa de 10 % os encargos efetuados ou suporta-

dos relativos a despesas de representação, considerando-se como tal, nomeadamente, as 
despesas suportadas com receções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no 
País ou no estrangeiro a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou 
entidades. 

8 — São sujeitas ao regime dos n.os 1 ou 2, consoante os casos, sendo as taxas aplicá-
veis, respetivamente, 35 % ou 55 %, as despesas correspondentes a importâncias pagas ou 
devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do território 
português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável a que se refere o 
n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, ou cujo pagamento seja efetuado em contas 
abertas em instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas, salvo se o sujeito passivo 
puder provar que correspondem a operações efetivamente realizadas e não têm um caráter 
anormal ou um montante exagerado. 

9 — São ainda tributados autonomamente, à taxa de 5 %, os encargos efetuados ou su-
portados relativos a ajudas de custo e à compensação pela deslocação em viatura própria 
do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não faturados a clientes, escriturados a 
qualquer título, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do 
respetivo beneficiário. 

10 a 21 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 
 
 

Artigo 106.º 
[…] 

1 — […] 
2 — O montante do pagamento especial por conta é igual a 1 % do volume de negó-

cios relativo ao período de tributação anterior, com o limite mínimo de € 850, e, quando 
superior, é igual a este limite acrescido de 20 % da parte excedente, com o limite máximo 
de € 70.000. (NOTA: O limite mínimo de pagamento especial por conta previsto no n.º 2 do artigo 
106.º do Código do IRC é reduzido progressivamente até 2019, sendo substituído por um regime 
adequado de apuramento da matéria coletável, nos termos previstos no artigo 90.º, através da aplica-
ção de coeficientes técnico-económicos por atividade económica a publicar em portaria. – cfr. n.º 2 
do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

3 — […] 
4 — Para efeitos do disposto no n.º 2, o volume de negócios corresponde ao valor das 

vendas e dos serviços prestados geradores de rendimentos sujeitos e não isentos. 
5 a 10 — […] 
11 — […]: 

a) – Os sujeitos passivos totalmente isentos de IRC, ainda que a isenção não inclua 
rendimentos que sejam sujeitos a tributação por retenção na fonte com caráter 
definitivo, bem como os sujeitos passivos que apenas aufiram rendimentos não 
sujeitos ou isentos; 

b) – […]; 
c) – […]; 
d) – […] 

12 a 14 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 123.º 
[…] 

1 a 7 — […] 
8 — As entidades referidas no n.º 1 devem dispor de capacidade de exportação de fi-

cheiros nos termos e formatos a definir por portaria do Ministro das Finanças. 
9 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 197.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 198.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Norma transitória no âmbito do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
1 — Deve ser incluído no lucro tributável do grupo, determinado nos termos do artigo 

70.º do Código do IRC, relativo ao primeiro período de tributação que se inicie em ou após 
1 de janeiro de 2017, um quarto dos resultados internos que tenham sido eliminados ao 
abrigo do anterior regime de tributação pelo lucro consolidado, em vigor até à alteração 
promovida pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 85/2001, de 
4 de agosto, 109-B/2001, de 27 de dezembro, e 7-A/2016, de 30 de março, ainda penden-
tes, no termo do período de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2016, de 
incorporação no lucro tributável, nos termos do regime transitório previsto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 
85/2001, de 4 de agosto, 109-B/2001, de 27 de dezembro, e 7-A/2016, de 30 de março, 
nomeadamente por não terem sido considerados realizados pelo grupo até essa data, conti-
nuando a aplicar-se este regime transitório relativamente ao montante remanescente daque-
les resultados. 

2 — É devido, durante o mês de julho de 2017 ou, nos casos dos n.os 2 e 3 do artigo 8.º 
do Código do IRC, no sétimo mês do primeiro período de tributação que se inicie após 1 
de janeiro de 2017, um pagamento por conta autónomo, em valor correspondente à aplica-
ção da taxa prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código do IRC sobre o valor dos resultados 
internos incluídos no lucro tributável do grupo nos termos do número anterior, o qual será 
dedutível ao imposto a pagar na liquidação do IRC relativa ao primeiro período de tributa-
ção que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2017. 

3 — Em caso de cessação ou renúncia à aplicação do regime especial de tributação dos 
grupos de sociedades, estabelecido nos artigos 69.º e seguintes do Código do IRC, no 
decorrer do período previsto no n.º 1, o montante dos resultados internos referido nesse n.º 
1, deve ser incluído, pela sua totalidade, no último período de tributação em que aquele 
regime se aplique. 

4 — O contribuinte deve dispor de informação e documentação que demonstre os 
montantes referidos no n.º 1, que integra o processo de documentação fiscal, nos termos do 
artigo 130.º do Código do IRC. 

5 — A redação dada pela presente lei ao n.º 2 do artigo 8.º do Código do IRC aplica-se 
aos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017. 

 
 

Alteração ao Código do IVA 
 

Artigo 9.º 
[…] 

1) a 2) – […]; 
3) – As prestações de serviços efetuadas no exercício da sua atividade por protésicos 

dentários bem como as transmissões de próteses dentárias efetuadas por dentistas e proté-
sicos dentários; 

4) a  
37) – […]. 

(Redacção do art. 200.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

Artigo 27.º 
[…] 

1 a 7 — […] 
8 — Os sujeitos passivos podem optar pelo pagamento do imposto devido pelas impor-

tações de bens nos termos do n.º 1, desde que: 
a) – Se encontrem abrangidos pelo regime de periodicidade mensal previsto na alí-

nea a) do n.º 1 do artigo 41.º; 
b) – Tenham a situação fiscal regularizada; 
c) – Pratiquem exclusivamente operações sujeitas e não isentas ou isentas com di-

reito à dedução, sem prejuízo da realização de operações imobiliárias ou finan-
ceiras que tenham caráter meramente acessório; 

d) – Não beneficiem, à data em que a opção produza efeitos, de diferimento do pa-
gamento do IVA relativo a anteriores importações. 

9 — A forma e prazo de exercício da opção prevista no número anterior são reguladas 
por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 
(Redacção do art. 200.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017 – NOTA: A redação do 
n.º 8 do artigo 27.º do Código do IVA, dada pela presente lei, entra em vigor a 1 de março de 2018, 

sendo aplicável a partir do dia 1 de setembro de 2017 às importações de bens constantes do anexo C 
do Código do IVA, com exceção dos óleos minerais – cfr. n.º 1 do art. 2015.º da Lei n.º 42/2016, de 

28/12) 
 
 

Artigo 28.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 8 do artigo anterior, o pagamento do imposto de-

vido pelas importações de bens é efetuado junto dos serviços aduaneiros competentes, de 
acordo com as regras previstas na regulamentação comunitária aplicável aos direitos de 
importação, salvo nas situações em que, mediante a prestação de garantia, seja concedido o 
diferimento do pagamento, caso em que este é efetuado: 

a) – […]; 
b) – […] 

4 a 9 — […] 
(Redacção do art. 200.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 
 

Alteração à Lista I anexa ao Código do IVA 
 
 
1.3.3 — Moluscos, ainda que secos ou congelados. 

(Redacção do art. 201.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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2.5 — […]: 
a) – […]; 
b) – […]; 
c) – […]; 
d) – […]; 
e) – Medidores e tiras de glicemia, de glicosúria e acetonúria, outros dispositivos 

para medição análogos, agulhas, seringas e canetas para administração de insu-
lina, utilizados na prevenção e tratamento da Diabetes mellitus»; 

f) – […] 
(Redacção do art. 201.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 

Alteração à Lista II anexa ao Código do IVA 
 
 
1.2.1 — Conservas de moluscos. 

(Redacção do art. 202.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
1.12 — Flocos prensados simples de cereais e leguminosas sem adições de açúcar. 

(Aditada pelo art. 203.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 

Alteração ao Código do Imposto do Selo 
 
 

Artigo 2.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 
 
 

Artigo 3.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — […] 

a) a t) – […] 
u) – (Revogada pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 

01/01/2017, mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28/12) 

[…] 
 

Artigo 4.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 
 

Artigo 5.º 
[…] 

1 — […] 
a) a t) – […] 
u) – (Revogada pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 

01/01/2017, mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, 
de 28/12) 

[…] 
 
 

Artigo 7.º 
[…] 

1 — […]: 
a) a e) – […]; 
f) – As garantias prestadas ao Estado no âmbito da gestão da respetiva dívida pú-

blica direta, e ao Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança 
Social, I. P., em nome próprio ou em representação dos fundos sob sua gestão, 
com a exclusiva finalidade de cobrir a sua exposição a risco de crédito; 

g) a u) – […]. 
2 a 5 — […] 
6 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
7 — […] 

(Redacção do art. 208.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 23.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 
 
 

Artigo 44.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS  12  Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

Artigo 46.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 
 
 

Artigo 49.º 
[…] 

1 a 2 — […] 
3 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 
 
 

Artigo 67.º 
[…] 

1 — […] 
2 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
[…] 
 
 
 

Alteração à Tabela Geral do Imposto do Selo 
 
 
11.3 — Jogos sociais do Estado: incluídos no preço de venda da aposta — 4,5%; 

(Redacção do art. 209.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
11.4 — Jogos sociais do Estado: sobre a parcela do prémio que exceder € 5.000 — 

20% 
(Redacção do art. 209.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
28 — (Revogada pelo n.º 2 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, 

mas produz efeitos a 31/12/2016 – cfr. n.º 3 do art. 210.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 
 
 
 
 

Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 
 
 

Artigo 1.º 
[…] 

O presente Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código) estabelece o regime 
dos impostos especiais de consumo, considerando-se como tais: 

a) – O imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de 
açúcar ou outros edulcorantes (IABA); 

b) e c) – […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
Artigo 3.º 

[…] 
1 — […] 
2 — Com exceção das bebidas não alcoólicas, as disposições relativas à circulação e 

ao controlo dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, previstas no presente 
Código, são igualmente aplicáveis aos movimentos que se iniciam em território nacional 
com destino a um outro Estado membro, e vice-versa, incluindo os seguintes territórios: 

a) a e) – […] 
3 e 4 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 

Artigo 6.º 
[…] 

1 a 7 — […] 
8 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, estão isentos na importação, os se-

guintes produtos contidos na bagagem pessoal dos viajantes provenientes de países ou 
territórios terceiros: 

a) – O rapé, o tabaco de mascar, o tabaco aquecido e os líquidos, contendo nicotina 
em recipientes utilizados para carga e recarga de cigarros eletrónicos, nas 
quantidades previstas nas alíneas e) a h) do n.º 3 do artigo 61.º; 

b) – As bebidas não alcoólicas, na quantidade prevista na alínea e) do n.º 4 do arti-
go 61.º 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 9.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […]: 

a) a d) – […]; 
e) – No caso das bebidas não alcoólicas, que circulem em regime de suspensão do 

imposto, ao momento da receção desses produtos pelo destinatário registado. 
3 a 6 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 12.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — Não há lugar a cobrança do imposto quando o montante liquidado for inferior a € 

10 ou, no caso das bebidas sem fins comerciais, não seja excedido o limite de 30 litros de 
produto acabado por ano e por produtor. 

4 a 6 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
Artigo 17.º 

[…] 
[…]: 

a) a d) – […]; 
e) – Tratando-se de bebidas não alcoólicas, o expedidor deve ainda apresentar o 

documento comprovativo da respetiva transmissão intracomunitária, não se 
aplicando, neste caso, o disposto na alínea anterior; 

f) – [Anterior alínea e)]. 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
Artigo 35.º 

[…] 
1 a 4 — […] 
5 — O presente capítulo não é aplicável à circulação de bebidas não alcoólicas, em re-

gime de suspensão do imposto, a qual se efetua nos termos do artigo 87.º-E. 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 53.º 
[…] 

1 — […] 
2 — As garantias previstas no presente Código podem ser prestadas em numerário, fi-

ança bancária ou seguro-caução. 
3 — O termo de garantia deve conter uma cláusula em que o garante expressamente se 

obrigue, perante a autoridade aduaneira, como principal pagador até ao montante máximo 
garantido, renunciando ao benefício da excussão. 

4 — Estão dispensadas da prestação de garantia as situações em que o montante de 
imposto a garantir seja inferior ao montante previsto no n.º 3 do artigo 12.º 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 55.º 
[…] 

1 a 11 — […] 
12 — Tratando-se de bebidas não alcoólicas, a responsabilidade do garante cessa com 

a receção desses produtos pelo destinatário. 
13 — (Anterior n.º 12). 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

Artigo 60.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — À circulação de produtos já introduzidos no consumo entre o continente e as Re-

giões Autónomas dos Açores e da Madeira, e vice-versa, e entre as Regiões Autónomas, 
são aplicáveis as regras previstas nos números anteriores, com as devidas adaptações. 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 

Artigo 61.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — Para efeitos de aplicação da alínea e) do n.º 2, presume-se que a detenção de be-

bidas alcoólicas e de bebidas não alcoólicas tem fins comerciais quando forem ultrapassa-
dos os seguintes limites quantitativos:  

a) a d) – […]; 
e) – Bebidas não alcoólicas, 20 l. 

5 a 7 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 

Artigo 62.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Tratando-se de bebidas não alcoólicas, é responsável pelo cumprimento das obri-

gações constantes do presente artigo o adquirente dos produtos. 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 

Artigo 67.º 
[…] 

1 — […] 
2 — (Revogado pelo art. 216.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
3 — […] 

a) – Utilizado em fins industriais, nos termos do artigo 68.º; 
b) a f) – […]. 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 71.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) – Superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol. de álcool adquirido, € 
8,22/hl; 

b) – Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e inferior ou igual a 7° plato, € 
10,30/hl; 

c) – Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 7° plato e inferior ou 
igual a 11° plato, € 16,46/hl; 

d) – Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 11° plato e inferior ou 
igual a 13° plato, € 20,60/hl; 

e) – Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 13° plato e inferior ou 
igual a 15° plato, € 24,71/hl; 

f) – Superior a 1,2 % vol. de álcool adquirido e superior a 15° plato, € 28,90/hl. 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 73.º 
[…] 

1 — […] 
2 — A taxa do imposto aplicável às outras bebidas fermentadas, tranquilas e espuman-

tes é de € 10,30/hl. 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 74.º 
[…] 

1 — […] 
2 — A taxa do imposto aplicável aos produtos intermédios é de € 75,05/hl. 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 76.º 
[…] 

1 — […] 
2 — A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas é de € 1 367,78/hl. 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 78.º 
[…] 

1 — A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas declaradas para consumo na 
Região Autónoma da Madeira é de € 1.220,49/hl. 

2 e 3 — […] 
4 — As taxas do imposto relativas aos produtos a seguir mencionados, desde que pro-

duzidos e declarados para consumo na Região Autónoma da Madeira, são fixadas em 25 % 
da taxa prevista no n.º 2 do artigo 76.º: 

a) – […]; 
b) – […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 79.º 
[…] 

1 — Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos relativos à constituição e funciona-
mento dos entrepostos fiscais de produção, o estatuto de pequena destilaria pode ser con-
cedido pelo diretor da alfândega a empresas, que detenham uma única destilaria, e que, 
simultaneamente: 

a) – […]; 
b) – Sejam jurídica, económica e contabilisticamente independentes de outras des-

tilarias; 
c) – […] 

2 a 5 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 80.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – Produzam por ano até ao limite máximo de 200.000 hl de cerveja; 
b) e c) – […] 

2 — Em derrogação ao disposto no número anterior, considera-se uma única empresa 
independente duas ou mais empresas cervejeiras que trabalhem em conjunto e cuja produ-
ção anual total não exceda 200.000 hl de cerveja. 

3 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 82.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — Podem ser dispensados dos requisitos relativos à constituição e funcionamento 

dos entrepostos fiscais de produção, os pequenos produtores de bebidas alcoólicas, cujas 
reduzidas dimensão e capacidade produtiva o justifique, autorizados nos termos definidos 
por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 85.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]; 
b) – A circulação de produtos entre o continente e as Regiões Autónomas dos Aço-

res e da Madeira, e vice-versa, e entre as Regiões Autónomas, deve efetuar-se 
em regime de suspensão do imposto, sem prejuízo da situação prevista no n.º 4 
do artigo 60.º; 

c) – Excetuam-se do previsto na alínea anterior, após a introdução no consumo, os 
vinhos tranquilos e espumantes, as outras bebidas tranquilas fermentadas e os 
produtos referidos no artigo 77.º e nos n.º 3 e 4 do artigo 78.º, quando destina-
dos ao consumo fora da respetiva Região Autónoma, podendo a circulação efe-
tuar-se a coberto do documento de transporte previsto no regime geral de bens 
em circulação. 

d) – (Revogado pelo art. 216.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
2 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 86.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — Sempre que não seja possível determinar o produto a que se destinavam as estam-

pilhas referidas nos números anteriores, o imposto é calculado em função do produto 
comercializado pelo operador de que resulte o maior montante de imposto, na data em que 
o mesmo se torna exigível. 

8 — […] 
9 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 92.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — A taxa aplicável ao metano e aos gases de petróleo usados como carburante é de € 

131,72/ 1.000 kg e, quando usados como combustível é fixada entre € 7,81 e € 9,00/1.000 
kg, sendo igualmente aplicável ao acetileno usado como combustível. 

4 — A taxa aplicável ao gás natural usado como carburante é de € 2,87/GJ e quando 
usado como combustível é de € 0,303/GJ. 

5 a 11 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 

Artigo 93.º 
[…] 

1 a 3 — […]: 
a) – […]; 
b) – […]; 
c) – Tratores agrícolas, ceifeiras debulhadoras, motocultivadores, motoenxadas, 

motoceifeiras, colhedores de batata automotrizes, colhedores de ervilha, colhe-
dores de forragem para silagem, colhedores de tomate, gadanheiras-
condicionadoras, máquinas de vindimar, vibradores de tronco para colheita de 
azeitona e outros frutos, bem como outros equipamentos, incluindo os utiliza-
dos para a atividade aquícola e na pesca com a arte-xávega, aprovados por por-
taria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da agri-
cultura e do mar; 

d) a f) – […] 
4 a 9 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 94.º 
[…] 

1 a 4 — […]: 

 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 103.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — […]: 

a) – Elemento específico — € 93,58; 
b) – Elemento ad valorem — 16 %. 

5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 104.º-A 
[…] 

1 a 4 — […]: 
a) – Elemento específico — € 0,080/g; 
b) – Elemento ad valorem — 16 %. 

5 — […] 
6 — Para efeitos de determinação do imposto aplicável, caso o peso das embalagens 

individuais, expresso em gramas, constitua um número decimal, esse peso é arredondado: 
a) – […]; 
b) – […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 104.º-C 
[…] 

1 — […] 
2 — A taxa do imposto é de € 0,3/ml. 
3 — Para efeitos de determinação do imposto aplicável, caso o volume das embalagens 

individuais, expresso em mililitros, constitua um número decimal, esse volume é arredon-
dado: 

a) – Por excesso, para o número inteiro imediatamente superior, quando o algaris-
mo da primeira casa decimal for igual ou superior a cinco; 

b) – Por defeito, para o número inteiro imediatamente inferior, nos restantes casos. 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 105.º 
[…] 

1 — […] 
a) – Elemento específico € 30; 
b) – […] 

2 — Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 70 % do montante do imposto que resul-
ta da aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 103.º 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 112.º 
[…] 

1 — Os preços de venda ao público dos produtos de tabaco e as subsequentes altera-
ções são comunicadas pelos fabricantes estabelecidos na Comunidade ou, se for caso 
disso, pelos seus representantes ou mandatários comerciais ou pelos importadores de paí-
ses terceiros. 

2 — (Revogado pelo art. 216.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 108.º 
[…] 

1 — É proibida a comercialização no mercado nacional de produtos de tabaco que não 
satisfaçam as condições legalmente exigidas para o efeito ou que não correspondam aos 
elementos declarados nos termos dos números seguintes. 

2 — […] 
3 — Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser declarados pelos operado-

res económicos os seguintes elementos: 
a) – Características de apresentação das marcas; 
b) – Características físicas do produto e seu enquadramento nos termos do artigo 

101.º; 
c) – O teor de nicotina, no caso dos recipientes utilizados para carga e recarga de 

cigarros eletrónicos; 
d) – […] 

4 — A comunicação feita nos termos do número anterior não afasta a responsabilidade 
do operador económico pelo cumprimento dos requisitos legais. 

5 — (Revogado pelo art. 216.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
6 — […] 
7 — No caso de determinada marca de tabacos deixar de ser comercializada, o opera-

dor económico deve comunicar o facto à autoridade aduaneira, indicando a data em que tal 
ocorreu, considerando-se que uma marca de tabaco deixou de ser comercializada se duran-
te 12 meses seguidos não tiver sido introduzida no consumo. 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 109.º 
[…] 

1 — Sem prejuízo de outras obrigações impostas por lei especial, os produtos de taba-
co destinado ao consumo no continente e nas regiões autónomas devem conter impresso, 
em local bem visível das respetivas embalagens individuais: 

a) a d) – […]; 
e) – O teor de nicotina, no caso dos recipientes utilizados para carga e recarga de 

cigarros eletrónicos; 
f) – […]; 
g) – […] 

2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Código dos IEC 
Parte II 

[…] 
Capítulo I 

Imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as 
bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes 

Compreende os artigos 66.º a 87.º-E 
(Redacção do n.º 2 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Código dos IEC 
Parte II 

[…] 
Capítulo I 

[…] 
Secção I 

Álcool e bebidas alcoólicas 
Compreende os artigos 66.º a 87.º 

(Redacção do n.º 3 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Código dos IEC 
Parte II 

[…] 
Capítulo I 

[…] 
Secção II 

Bebidas não alcoólicas 
Compreende os artigos 87.º-A a 87.º-F 

(Redacção do n.º 3 do art. 211.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 87.º-A  
Incidência objetiva 

1 — Estão sujeitos a imposto os seguintes produtos, genericamente designados por be-
bidas não alcoólicas: 

a) – As bebidas destinadas ao consumo humano, adicionadas de açúcar ou de ou-
tros edulcorantes, abrangidas pelo código NC 2202; 

b) – As bebidas abrangidas pelos códigos NC 2204, 2205, 2206 e 2208, com um 
teor alcoólico superior a 0,5 % vol. e inferior ou igual a 1,2 % vol.; 

c) – Concentrados, sob a forma de xarope ou pó, destinados à preparação, de bebi-
das previstas nas alíneas anteriores, nas instalações do consumidor final ou de 
retalhista. 

2 — Os produtos adquiridos noutro Estado membro estão sujeitos a imposto no territó-
rio nacional, exceto se for considerada uma aquisição para uso pessoal, quando transporta-

dos pelo próprio para o território nacional, de acordo com os critérios previstos no n.º 2 do 
artigo 61.º 

(Aditado pelo art. 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, mas produz efeitos a 
partir de 1 de fevereiro de 2017 – cfr. n.º 2 do art. 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 

Artigo 87.º-B 
Isenções 

1 — Estão isentas do imposto, as seguintes bebidas não alcoólicas: 
a) – Bebidas à base de leite, soja ou arroz; 
b) – Sumos e néctares de frutos e de algas ou de produtos hortícolas e bebidas de 

cereais, amêndoa, caju e avelã; 
c) – Bebidas consideradas alimentos para as necessidades dietéticas especiais ou 

suplementos dietéticos; 
d) – Bebidas cuja mistura final resulte da diluição e adicionamento de outros pro-

dutos não alcoólicos aos concentrados tributados ao abrigo da alínea c) do n.º 1 
do artigo anterior, desde que seja demonstrada a liquidação do imposto sobre 
aqueles concentrados; 

e) – As bebidas abrangidas pelo n.º 1 do artigo anterior não adicionadas de açúcar 
ou de outros edulcorantes. 

2 — Estão ainda isentas do imposto as bebidas não alcoólicas quando utilizadas: 
a) – Em processos de fabrico ou como matéria-prima de outros produtos; 
b) – Para pesquisa, controle de qualidade e testes de sabor. 

(Aditado pelo art. 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, mas produz efeitos a 
partir de 1 de fevereiro de 2017 – cfr. n.º 2 do art. 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 

Artigo 87.º-C 
Base tributável e taxas 

1 — A unidade tributável das bebidas não alcoólicas é constituída pelo número de hec-
tolitros de produto acabado, que corresponde, no caso dos produtos previstos na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 87.º-A, ao número de hectolitros de produto acabado que resulte da 
diluição e adicionamento de outros produtos para preparação da mistura final. 

2 — As taxas do imposto dos produtos previstos do n.º 1 do artigo 87.º-A são as se-
guintes: 

a) – As bebidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 87.º-A cujo teor de 
açúcar seja inferior a 80 gramas por litro: € 8,22 por hectolitro; 

b) – As bebidas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 87.º-A cujo teor de 
açúcar seja igual ou superior a 80 gramas por litro: € 16,46 por hectolitro; 

c) – Aos concentrados previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 87.º-A: a taxa que 
seria aplicável nos termos das alíneas anteriores à mistura final. 

(Aditado pelo art. 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, mas produz efeitos a 
partir de 1 de fevereiro de 2017 – cfr. n.º 2 do art. 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
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Artigo 87.º-D 
Produção e armazenagem 

A produção e a armazenagem de bebidas não alcoólicas, em regime de suspensão do 
imposto, devem ser efetuadas em entreposto fiscal, aplicando-se com as necessárias adap-
tações o disposto em relação às bebidas alcoólicas, podendo os respetivos requisitos ser 
simplificados por portaria do membro do Governo com a tutela da área das finanças. 

(Aditado pelo art. 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, mas produz efeitos a 
partir de 1 de fevereiro de 2017 – cfr. n.º 2 do art. 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 

Artigo 87.º-E 
Circulação 

1 — As bebidas não alcoólicas podem circular, em regime de suspensão do imposto, 
de um entreposto fiscal, de um local de importação ou entrada no território nacional, para: 

a) – Um entreposto fiscal; 
b) – Um destinatário registado; 
c) – Outro Estado membro ou, no caso de exportação, a estância aduaneira de saí-

da, desde que provenientes de um entreposto fiscal. 
2 — A circulação referida no número anterior é efetuada a coberto de um documento 

comercial que permita a correta identificação dos produtos, o qual substitui, para efeitos do 
presente Código, as referências ao documento administrativo eletrónico e ao documento de 
acompanhamento simplificado. 

3 — As regras especiais aplicáveis à circulação das bebidas não alcoólicas são defini-
das por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças.» 

(Aditado pelo art. 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, mas produz efeitos a 
partir de 1 de fevereiro de 2017 – cfr. n.º 2 do art. 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 

Artigo 87.º-F 
Sistema de selagem 

1 — O Governo pode determinar por portaria do membro do Governo responsável pela 
área das finanças a aplicação às bebidas não alcoólicas das normas previstas no artigo 86.º 
com as necessárias adaptações. 

2 — No caso previsto no número anterior, o imposto é exigível ao adquirente das es-
tampilhas, podendo o mesmo ser liquidado e pago com base no fornecimento destas, nos 
termos e condições a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das 
finanças. 

(Aditado pelo art. 212.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017, mas produz efeitos a 
partir de 1 de fevereiro de 2017 – cfr. n.º 2 do art. 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 
 

Artigo 215.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Disposições transitórias 

1 — Os sujeitos passivos que, à data da entrada em vigor da presente lei, exerçam a 
atividade de produção ou armazenagem das bebidas não alcoólicas previstas no artigo 87.º-
A do Código dos IEC devem, previamente à realização de introduções no consumo, apre-

sentar junto da estância aduaneira competente o pedido de aquisição do respetivo estatuto 
fiscal, previsto, consoante o caso, nos artigos 23.º, 29.º ou 30.º do mesmo Código. 

2 — O aditamento ao Código dos IEC previsto no artigo 212.º produz efeitos a partir 
de 1 de fevereiro de 2017. 

3 — As bebidas não alcoólicas contabilizadas como inventário à data da entrada em 
vigor da presente lei consideram-se produzidas, importadas ou adquiridas nessa data. 

4 — Os comercializadores de bebidas não alcoólicas que a 1 de fevereiro detenham no 
seu estabelecimento esses produtos, devem contabilizar e comunicar à AT as respetivas 
quantidades, dispondo até 31 de março para a sua comercialização a consumidores finais, 
findo o qual o imposto se torna exigível. 

5 — Sem prejuízo do disposto no artigo 87.º-F do Código dos IEC, as introduções no 
consumo e a liquidação do imposto são efetuadas nos termos previstos para as bebidas 
alcoólicas, podendo a declaração de introdução no consumo (DIC) ser processada com 
periodicidade não superior a semestral, em termos e condições a definir por portaria do 
membro do Governo com responsabilidade pela área das finanças. 

6 — Durante o ano de 2017, os pequenos agricultores que utilizam gasóleo colorido e 
marcado com um consumo anual até mil litros têm direito a uma majoração dos subsídios a 
conceder pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Regional de € 0,03 
por litro sobre a taxa reduzida prevista na alínea c) do n.º 3 do artigo 93.º do Código dos 
IEC. 

 
 
 

Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos 
 
 

Artigo 7.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]; 
b) – […] 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS  19  Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

 
2 — […]: 

a) a d) – […] 

 
3 a 7 — […]  
8 — Os veículos que se encontrem equipados com motores preparados para o consu-

mo, no seu sistema de propulsão, exclusivamente de gás de petróleo liquefeito (GPL), gás 

natural ou bioetanol, são tributados, na componente ambiental, pelas taxas correspondentes 
aos veículos a gasolina. 

9 — Os veículos que se encontrem equipados com motores preparados para o consu-
mo, no seu sistema de propulsão, de biodiesel são tributados, na componente ambiental, 
pelas taxas correspondentes aos veículos a gasóleo. 

(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 10.º 
[…] 

[…]: 

 
(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 11.º 
[…] 

1 — O imposto incidente sobre veículos portadores de matrículas definitivas comuni-
tárias atribuídas por outros Estados membros da União Europeia é objeto de liquidação 
provisória nos termos das regras do presente Código, com exceção da componente cilin-
drada à qual são aplicadas as percentagens de redução previstas na tabela D ao imposto 
resultante da tabela respetiva, as quais estão associadas à desvalorização comercial média 
dos veículos no mercado nacional: 

 
2 — […]  
3 — Sem prejuízo da liquidação provisória efetuada, sempre que o sujeito passivo en-

tenda que o montante do imposto apurado dos termos do n.º 1 excede o imposto calculado 
por aplicação da fórmula a seguir indicada, pode requerer ao diretor da alfândega, median-
te o pagamento prévio de taxa a fixar por portaria do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, e até ao termo do prazo de pagamento a que se refere o n.º 1 do artigo 
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27.º, que a mesma seja aplicada à tributação do veículo, tendo em vista a liquidação defini-
tiva do imposto: 

 
em que: 

ISV representa o montante do imposto a pagar; 
V representa o valor comercial do veículo, tomando por base o valor médio de re-

ferência determinado em função da marca, do modelo e respetivo equipamento 
de série, da idade, do modo de propulsão e da quilometragem média de refe-
rência, constante das publicações especializadas do setor, apresentadas pelo in-
teressado; 

VR é o preço de venda ao público de veículo idêntico no ano da primeira matrícula 
do veículo a tributar, tal como declarado pelo interessado, considerando-se 
como tal o veículo da mesma marca, modelo e sistema de propulsão, ou, no ca-
so de este não constar de informação disponível, de veículo similar, introduzi-
do no mercado nacional, no mesmo ano em que o veículo a introduzir no con-
sumo foi matriculado pela primeira vez; 

Y representa o montante do imposto calculado com base na componente cilindrada, 
tendo em consideração a tabela e a taxa aplicável ao veículo, vigente no mo-
mento da exigibilidade do imposto;  

C é o «custo de impacte ambiental», aplicável a veículos sujeitos à tabela A, vigen-
te no momento da exigibilidade do imposto, e cujo valor corresponde à com-
ponente ambiental da referida tabela. 

4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 18.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — Os operadores registados que introduzam no consumo veículos usados ficam su-

jeitos à apresentação da documentação prevista no artigo 20.º 
(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 19.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — Os operadores reconhecidos que introduzam no consumo veículos usados ficam 

sujeitos à apresentação da documentação prevista no artigo 20.º 
(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 20.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — É dispensada a apresentação do certificado de conformidade quando seja indicado 

o «Número de Registo Nacional de Homologação» emitido pelo Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes, I. P., sendo a base tributável apurada recorrendo aos elementos constantes 
daquele registo e, quando aplicável, ao documento comprovativo de medição efetiva do 
nível de emissão de dióxido de carbono previsto no número anterior. 

(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 53.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Os automóveis ligeiros de passageiros, que se destinem ao exercício de atividades 

de aluguer sem condutor, quando adaptados ao acesso e transporte de pessoas com defici-
ência beneficiam, na introdução no consumo, da isenção prevista no artigo 54.º, desde que: 

a) – Cumpram o disposto nas alíneas b), c) e d) do número anterior; 
b) – Os veículos com estas características não representem mais de 10 % da frota 

da entidade beneficiária. 
7 — (Anterior n.º 6). 

(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 56.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Para os efeitos previstos no n.º 1, ficam dispensadas da apresentação da habilita-

ção legal para a condução as pessoas referidas na alínea a) do n.º 1, do artigo anterior, 
desde que apresentem uma incapacidade permanente de natureza motora igual ou superior 
a 80 %, bem como as pessoas referidas nas alíneas b), c), d) e e) do n.º 1 do mesmo artigo, 
desde que observadas as condições e graus de incapacidade fixados nas referidas alíneas. 

(Redacção do art. 217.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Alteração ao Código do IMI 
 

Artigo 1.º 
[…] 

1 — O imposto municipal sobre imóveis (IMI) incide sobre o valor patrimonial tribu-
tário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português, constituindo receita 
dos municípios onde os mesmos se localizam. 

2 — O adicional ao imposto municipal sobre imóveis, deduzido dos encargos de co-
brança, constitui receita do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. 

(Redacção do art. 218.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 

Artigo 11.º-A 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — As isenções a que se refere o n.º 1 são automáticas, nelas não se incluindo os pré-

dios pertencentes a sujeitos passivos não residentes, sendo reconhecidas oficiosamente e 
com uma periodicidade anual pela Autoridade Tributária e Aduaneira, a partir da data de 
aquisição dos prédios ou da data da verificação dos respetivos pressupostos. 

5 a 9 — […] 
(Redacção do art. 218.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017; NOTA 1: Até que o 

valor do indexante de apoios sociais (IAS) atinja o valor da retribuição mínima mensal garantida em 
vigor em 2010, mantém-se aplicável este último valor para efeito da indexação prevista no artigo 

11.º-A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – cfr. n.º 1 do art. 220.º da Lei n.º 42/2016, de 
28/12; NOTA 2: O disposto na nota anterior é aplicável ao cálculo do Imposto Municipal sobre 

Imóveis referente aos anos de 2016 e seguintes. – cfr. n.º 2 do art. 220.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 112.º 
[…] 

1 a 13 — […] 
14 — As deliberações da assembleia municipal referidas no presente artigo devem ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, 
para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na alínea c) do n.º 1, 
caso as comunicações não sejam recebidas até 31 de dezembro. 

15 a 18 — […] 
(Redacção do art. 218.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 118.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — Nas situações de aquisição onerosa de prédios destinados a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, a liquidação fica suspensa até 
ao limite do prazo para afetação constante do n.º 1 do artigo 46.º do Estatuto dos Benefí-
cios Fiscais, quando o valor patrimonial tributário for inferior ao limite estabelecido nesse 
artigo. 

(Redacção do art. 218.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

Artigo 132.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — As reclamações com os fundamentos previstos nas alíneas a) e n) do n.º 3 do arti-

go 130.º, quando respeitantes a prédios urbanos, são apresentadas através da entrega da 
declaração a que se referem os artigos 13.º e 37.º, juntamente com os elementos que a 
devem acompanhar. 

(Redacção do art. 218.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 240.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Processo de avaliação geral dos prédios rústicos 

1 — Em 2017, o Governo inicia um processo de avaliação geral dos prédios rústicos 
de área igual ou superior a 50 hectares. 

2 — Para os efeitos previstos no número anterior, o Governo apresenta à Assembleia 
da República, no prazo de 120 dias, uma proposta de revisão do Código do Imposto Muni-
cipal sobre os Imóveis e de alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, no 
sentido de atualizar os critérios de avaliação dos prédios rústicos e criar as condições 
técnicas e jurídicas necessárias ao processo de avaliação geral dos prédios rústicos de área 
igual ou superior a 50 hectares. 

 
 
 

CAPÍTULO XV 
Adicional ao imposto municipal sobre imóveis 

(Aditado o presente capítulo XV, com a epígrafe «Adicional ao Imposto Municipal sobre Imó-
veis», que integra os artigos 135.º-A a 135.º-L, sendo o atual capítulo XV renumerado como capítulo 

XVI. – cfr. art. 221.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
SECÇÃO I 
Incidência 

Artigo 135.º-A 
Incidência subjetiva 

1 — São sujeitos passivos do adicional ao imposto municipal sobre imóveis as pessoas 
singulares ou coletivas que sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios 
urbanos situados no território português. 

2 — Para efeitos do n.º 1, são equiparados a pessoas coletivas quaisquer estruturas ou 
centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica que figurem nas matrizes como 
sujeitos passivos do imposto municipal sobre imóveis, bem como a herança indivisa repre-
sentada pelo cabeça de casal. 

3 — A qualidade de sujeito passivo é determinada em conformidade com os critérios 
estabelecidos no artigo 8.º do presente Código, com as necessárias adaptações, tendo por 
referência a data de 1 de janeiro do ano a que o adicional ao imposto municipal sobre 
imóveis respeita. 

4 — Não são sujeitos passivos do adicional ao imposto municipal sobre imóveis as 
empresas municipais. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 135.º-B 
Incidência objetiva 

1 — O adicional ao imposto municipal sobre imóveis incide sobre a soma dos valores 
patrimoniais tributários dos prédios urbanos situados em território português de que o 
sujeito passivo seja titular. 

2 — São excluídos do adicional ao imposto municipal sobre imóveis os prédios urba-
nos classificados como «comerciais, industriais ou para serviços» e «outros» nos termos 
das alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 6.º deste Código. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

SECÇÃO II 
Valor tributável 
Artigo 135.º-C 

Regras de determinação do valor tributável 
1 — O valor tributável corresponde à soma dos valores patrimoniais tributários, repor-

tados a 1 de janeiro do ano a que respeita o adicional ao imposto municipal sobre imóveis, 
dos prédios que constam nas matrizes prediais na titularidade do sujeito passivo. 

2 — Ao valor tributável determinado nos termos do número anterior são deduzidas as 
seguintes importâncias: 

a) – € 600 000, quando o sujeito passivo é uma pessoa singular; 
b) – € 600 000, quando o sujeito passivo é uma herança indivisa. 

3 — Não são contabilizados para a soma referida no n.º 1 do artigo 135.º-B o valor dos 
prédios que no ano anterior tenham estado isentos ou não sujeitos a tributação em IMI. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 135.º-D 
Sujeitos passivos casados ou em união de facto 

1 — Os sujeitos passivos casados ou em união de facto para efeitos do artigo 14.º do 
Código do IRS podem optar pela tributação conjunta deste adicional, somando-se os valo-
res patrimoniais tributários dos prédios na sua titularidade e multiplicando-se por dois o 
valor da dedução prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo anterior. 

2 — Os sujeitos passivos casados sob os regimes de comunhão de bens que não exer-
çam a opção prevista no número anterior podem identificar, através de declaração conjun-
ta, a titularidade dos prédios, indicando aqueles que são bens próprios de cada um deles e 
os que são bens comuns do casal. 

3 — Não sendo efetuada a declaração no prazo estabelecido, o adicional ao imposto 
municipal sobre imóveis 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 e a apresentar exclusivamente no 
Portal das Finanças, deve ser efetuada de 1 de abril a 31 de maio. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 

 
Artigo 135.º-E 

Heranças indivisas 
1 — A equiparação da herança a pessoa coletiva nos termos do n.º 2 do artigo 135.º-A 

pode ser afastada se, cumulativamente: 
a) – A herança, através do cabeça de casal, apresentar uma declaração identifican-

do todos os herdeiros e as suas quotas; 
b) – Após a apresentação da declaração referida na alínea anterior, todos os herdei-

ros na mesma identificados confirmarem as respetivas quotas, através de decla-
ração apresentada por cada um deles. 

2 — A declaração do cabeça de casal, referida na alínea a) do n.º 1, de modelo a apro-
var por portaria e a efetuar exclusivamente no Portal das Finanças, deve ser apresentada de 
1 a 31 de março. 

3 — As declarações dos herdeiros, referidas na alínea b) do n.º 1, de modelo a aprovar 
por portaria e a efetuar exclusivamente no Portal das Finanças, devem ser apresentadas de 
1 a 30 de abril. 

4 — Sendo afastada a equiparação da herança indivisa a pessoa coletiva nos termos 
dos números anteriores, a quota-parte de cada herdeiro sobre o valor do prédio ou dos 
prédios que integram a herança indivisa acresce à soma dos valores patrimoniais tributá-
rios dos prédios que constam da matriz na titularidade desse herdeiro, para efeito de de-
terminação do valor tributável previsto no artigo 135.º-C. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

SECÇÃO III 
Taxa 

Artigo 135.º-F 
Taxa 

1 — Ao valor tributável determinado nos termos do artigo 135.º-C e após aplicação 
das deduções aí previstas, quando existam, é aplicada a taxa de 0,4 % às pessoas coletivas 
e de 0,7 % às pessoas singulares e heranças indivisas. 

2 — Ao valor tributável, determinado nos termos do n.º 1 do artigo 135.º-C, superior a 
um milhão de euros, ou o dobro deste valor quando seja exercida a opção prevista no n.º 1 
do artigo 135.º-D, é aplicada a taxa marginal de 1 %, quando o sujeito passivo seja uma 
pessoa singular. 

3 — O valor dos prédios detidos por pessoas coletivas afetos a uso pessoal dos titula-
res do respetivo capital, dos membros dos órgãos sociais ou de quaisquer órgãos de admi-
nistração, direção, gerência ou fiscalização ou dos respetivos cônjuges, ascendentes e 
descendentes, fica sujeito à taxa de 0,7 %, sendo sujeito à taxa marginal de 1 % para a 
parcela do valor que exceda um milhão de euros. 

4 — Para os prédios que sejam propriedade de entidades sujeitas a um regime fiscal 
mais favorável, a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, a taxa é de 
7,5 %. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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SECÇÃO IV 
Liquidação e Pagamento 

Artigo 135.º-G 
Forma e prazo da liquidação 

1 — O adicional ao imposto municipal sobre imóveis é liquidado anualmente, pela Au-
toridade Tributária e Aduaneira, com base nos valores patrimoniais tributários dos prédios 
e em relação aos sujeitos passivos que constem das matrizes em 1 de janeiro do ano a que 
o mesmo respeita. 

2 — Quando seja exercida a opção pela declaração conjunta prevista no n.º 2 do artigo 
135.º-D, há lugar a uma única liquidação, sendo ambos os sujeitos passivos solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do imposto. 

3 — Sendo dado integral cumprimento ao disposto no artigo 135.º-E, a liquidação a 
efetuar a cada um dos herdeiros tem por base o valor determinado nos termos do n.º 4 do 
mesmo artigo. 

4 — A liquidação referida nos números anteriores é efetuada no mês de junho do ano a 
que o imposto respeita. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 135.º-H 
Pagamento 

O pagamento do adicional ao imposto municipal sobre imóveis é efetuado no mês de 
setembro do ano a que o mesmo respeita. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

SECÇÃO V 
Disposições relativas a impostos de rendimento 

Artigo 135.º-I 
Dedução em IRS 

1 — O adicional ao imposto municipal sobre imóveis é dedutível à coleta do IRS devi-
do pelos sujeitos passivos que detenham rendimentos imputáveis a prédios urbanos sobre 
os quais incida, até à concorrência: 

a) – Da parte da coleta do IRS proporcional aos rendimentos líquidos da categoria 
F, no caso de englobamento; ou 

b) – Da coleta obtida por aplicação da taxa prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
72.º do Código do IRS, nos demais casos. 

2 — A dedução à coleta do adicional ao imposto municipal sobre imóveis prevista no 
número anterior é igualmente aplicável, com as necessárias adaptações, a sujeitos passivos 
de IRS titulares de rendimentos da Categoria B obtidos no âmbito de atividade de arren-
damento ou hospedagem. 

3 — A dedução prevista no número anterior não é considerada para o limite previsto 
no n.º 7 do artigo 78.º do Código do IRS. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 135.º-J 
Dedução em IRC 

1 — Os sujeitos passivos podem optar por deduzir à coleta apurada nos termos da alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 90.º do Código do IRC, e até à sua concorrência, o montante do 
adicional ao imposto municipal sobre imóveis pago durante o exercício a que respeita o 
imposto, limitada à fração correspondente aos rendimentos gerados por imóveis, a ele 
sujeitos, no âmbito de atividade de arrendamento ou hospedagem. 

2 — A opção pela dedução prevista no número anterior prejudica a dedução deste adi-
cional na determinação do lucro tributável em sede de IRC. 

3 — A dedução prevista neste artigo não é aplicável quando os imóveis sejam detidos, 
direta ou indiretamente, por entidade com residência ou domicílio em país, território ou 
região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por 
portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

4 — A dedução prevista no n.º 1 é feita nos mesmos termos da dedução prevista na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 90.º do Código do IRC, salvo quanto à aplicação do limite 
previsto no n.º 1 do artigo 92.º do mesmo Código. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

SECÇÃO VI 
Outras disposições 

Artigo 135.º-K 
Situações especiais 

Nas situações em que não tenha sido dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 
23.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, são observadas, para efeitos deste 
imposto, as regras aplicáveis às pessoas coletivas. 

(Aditado pelo art. 219.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 

Alteração ao Código do IUC 
 
 

Artigo 5.º 
[…] 

1 — […]: 
a) a d) – […]; 
e) – Veículos da categoria B que possuam um nível de emissão de CO2 até 

180g/km e veículos da categoria A, que se destinem ao serviço de aluguer com 
condutor (letra «T») ou ao transporte em táxi; (NOTA: O disposto na alínea e) do 
n.º 1 do artigo 5.º Código do IUC só se aplica aos veículos matriculados em território 
nacional, após a entrada em vigor da presente lei. – cfr. art. 223.º da Lei n.º 42/2016, de 
28/12) 

f) a i) – […]. 
2 a 9 — […]  

(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 9.º 
[…] 

[…] 

 
(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 10.º 
[…] 

1 — […]: 

 
2 — Aos veículos da categoria B matriculados em território nacional, após 1 de janeiro 

de 2017, aplicam-se as seguintes taxas adicionais:  

 
3 — Na determinação do valor total do IUC, devem multiplicar-se à coleta obtida a 

partir das tabelas previstas nos números anteriores os seguintes coeficientes, em função do 
ano de matrícula do veículo em território nacional. (NOTA: considerando que, pea presente Lei, 
não vêm fixados quaisquer coeficientes, acreditamos que, este número, se reporte aos coeficientes 
estabelecidos no anterior n.º 2 que, agora, tem a nova redacção acima. A ser assim, carecerá de 
rectificação a publicar oportunamente.) 

(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 11.º 
[…] 

[…]: 
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(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 12.º 
[…] 

[…]  
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(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 13.º 
[…] 

[…]: 

 
(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 14.º 
[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de € 2,65/kW. 
(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 15.º 
[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de € 0,67/kg, tendo o imposto o limite 
de € 12.308. 

(Redacção do art. 222.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 236.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Adicional em sede de imposto único de circulação 

Mantém-se em vigor em 2017 o adicional de IUC previsto no artigo 216.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas 
categorias A e B previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IUC, 
aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho. 
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Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais 
 
 

Artigo 14.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — O disposto nos números anteriores aplica-se sempre que as situações previstas no 

n.º 5 ocorram: 
a) – Relativamente aos impostos sobre o rendimento, no final do ano ou período de 

tributação em que se verificou o facto tributário e se mantenham no termo do 
prazo para o exercício do direito de audição no âmbito do procedimento de li-
quidação do imposto a que o benefício respeita; 

b) – Relativamente aos impostos periódicos sobre o património, no momento em 
que se verificou o facto tributário e se mantenham no termo do prazo para o 
pagamento voluntário do imposto ou da primeira prestação, quando aplicável; 

c) – Nos impostos de obrigação única, na data em que o facto tributário ocorreu. 
8 — […] 

(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 17.º 
[…] 

1 — São dedutíveis à coleta de IRS, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do 
respetivo Código, 20 % dos valores aplicados, por sujeito passivo não casado, ou por cada 
um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, em contas individuais 
geridas em regime público de capitalização, tendo como limite máximo: 

a) – € 400 por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos; 
b) – € 350 por sujeito passivo com idade superior a 35 anos. 

2 — […] 
(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 22.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — Os prejuízos fiscais apurados nos termos do disposto nos números anteriores são 

deduzidos aos lucros tributáveis nos termos do disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 52.º do 
Código do IRC. 

5 a 16 — […] 
(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 
 
 

Artigo 30.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Ficam igualmente isentos de IRC os ganhos e os juros obtidos por instituições fi-

nanceiras não residentes, decorrentes de operações de swap e forwards e das operações 
com estas conexas, efetuadas com o Estado, atuando através da Agência de Gestão da 
Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP, E. P. E., bem como efetuadas com o Instituto de 
Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P., em nome próprio ou em 
representação dos fundos sob sua gestão, desde que esses ganhos não sejam imputáveis a 
estabelecimento estável daquelas instituições situado no território português. 

(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 41.º-A 
[…] 

1 — Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma 
comercial, cooperativas, empresas públicas, e demais pessoas coletivas de direito público 
ou privado com sede ou direção efetiva em território português, pode ser deduzida uma 
importância correspondente à remuneração convencional do capital social, calculada me-
diante a aplicação, limitada a cada exercício, da taxa de 7 % ao montante das entradas 
realizadas até € 2.000.000, por entregas em dinheiro ou através da conversão de suprimen-
tos ou de empréstimos de sócios, no âmbito da constituição de sociedade ou do aumento 
do capital social, desde que: (NOTA: Para efeitos da dedução prevista no n.º 1 do artigo 41.º-A do 
EBF, às entradas e aumentos de capital realizados até à data da entrada em vigor da presente lei 
continua a aplicar-se, relativamente às importâncias aplicadas até essa mesma data, o disposto 
naquele artigo na redação anteriormente em vigor. – cfr. n.º 3 do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 
28/12) 

a) – (Revogada pelo artigo 227.º da lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017); 
b) – (Revogada pelo artigo 227.º da lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017); 
c) – […]; 
d) – A sociedade beneficiaria não reduza o seu capital social com restituição aos 

sócios, quer no período de tributação em que sejam realizadas as entradas rele-
vantes para efeitos da remuneração convencional do capital social, quer nos 
cinco períodos de tributação seguintes. 

2 — […]: 
a) – Aplica-se exclusivamente às entradas realizadas em dinheiro, no âmbito da 

constituição de sociedades ou do aumento do capital social da sociedade bene-
ficiária, e às entradas em espécie realizadas no âmbito de aumento do capital 
social que correspondam à conversão de suprimentos ou de empréstimos de 
sócios que tenham sido efetivamente prestados à sociedade beneficiária em di-
nheiro; 

b) – É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período de tributação 
em que sejam realizadas as entradas mencionadas na alínea anterior e nos cin-
co períodos de tributação seguintes; 

c) – Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à conversão de su-
primentos ou de empréstimos de sócios realizadas a partir de 1 de janeiro de 
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2017 ou a partir do primeiro dia do período de tributação que se inicie após es-
sa data quando este não coincida com o ano civil. 

3 — (Revogada pelo artigo 227.º da lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
4 — O incumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 implica a consideração, como 

rendimento do período de tributação em que ocorra a redução do capital com restituição 
aos sócios, do somatório das importâncias deduzidas a título de remuneração convencional 
do capital social, majorado em 15 %. 

5 — É reduzido a 25 % o limite previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 67.º do Código 
do IRC quando os sujeitos passivos beneficiem da dedução prevista no n.º 1. 

6 — O regime previsto no presente artigo não se aplica quando, no mesmo período de 
tributação ou num dos cinco períodos de tributação anteriores, o mesmo seja ou haja sido 
aplicado a sociedades que detenham direta ou indiretamente uma participação no capital 
social da empresa beneficiária, ou sejam participadas, direta ou indiretamente, pela mesma 
sociedade, na parte referente ao montante das entradas realizadas no capital social daquelas 
sociedades que haja beneficiado do presente regime. 

(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 41.º-B 
Benefícios fiscais relativos à instalação de empresas 

em territórios do interior 
1 — Às empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade econó-

mica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em territórios 
do interior, que sejam qualificados como micro, pequena ou média empresa, nos termos 
previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 143/2009, de 16 de junho, é aplicável a taxa de IRC de 12,5 % aos primeiros € 
15.000 de matéria coletável. 

2 — São condições para usufruir dos benefícios fiscais previstos no número anterior: 
a) – Exercer a atividade e ter direção efetiva nas áreas beneficiárias; 
b) – Não ter salários em atraso; 
c) – A empresa não resultar de cisão efetuada nos dois anos anteriores à usufruição 

dos benefícios; 
d) – A determinação do lucro tributável ser efetuada com recurso a métodos diretos 

de avaliação ou no âmbito do regime simplificado de determinação da matéria 
coletável. 

3 — O benefício fiscal previsto no presente artigo não é cumulativo com outros bene-
fícios de idêntica natureza, não prejudicando a opção por outro mais favorável. 

4 — A delimitação das áreas territoriais beneficiárias é estabelecida por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e do 
planeamento e das infraestruturas, e obedece a critérios como a emigração e envelhecimen-
to, a atividade económica e o emprego, o empreendedorismo e a infraestruturação do 
território. 

5 — O benefício fiscal previsto no presente artigo está sujeito às regras europeias apli-
cáveis em matéria de auxílios de minimis, não podendo o montante do benefício exceder o 
limiar de minimis. 

(Aditado pelo art. 225.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

Artigo 43.º-A 
Programa Semente 

1 — Os sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) que efetuem investimentos elegíveis no âmbito do Programa Semente, fora do âmbi-
to de atividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais, podem deduzir à 
coleta do IRS, até ao limite de 40 % desta, um montante correspondente a 25 % do mon-
tante dos investimentos elegíveis efetuados em cada ano. 

2 — Para efeitos da dedução prevista no número anterior, o montante anual dos inves-
timentos elegíveis, por sujeito passivo, não pode ser superior a € 100.000. 

3 — A importância que não possa ser deduzida nos termos dos números anteriores por 
exceder o limite referido no n.º 1 pode sê-lo, nas mesmas condições, nos dois períodos de 
tributação subsequentes. 

4 — Para efeitos do n.º 1, consideram-se como investimentos elegíveis no âmbito do 
Programa Semente as entradas em dinheiro efetivamente pagas em razão da subscrição de 
participações sociais, desde que: 

a) – A sociedade participada seja uma micro ou pequena empresa que não tenha si-
do formalmente constituída há mais de cinco anos; 

b) – Sejam de montante superior a € 10.000, por sociedade; 
c) – A participação social detida pelo subscritor, após a subscrição e durante os três 

anos subsequentes, não corresponda a mais de 30 % do capital ou dos direitos 
de voto da sociedade; 

d) – A participação social subscrita seja mantida durante, pelo menos, 48 meses; 
e) – A percentagem do capital e dos direitos de voto detida por sociedades e outras 

pessoas coletivas, quer na data da subscrição quer nos três anos anteriores, seja 
inferior a 50 %; e 

f) – As entradas sejam efetivamente utilizadas, até ao fim do terceiro período de 
tributação posterior ao da subscrição, em despesas de investigação ou desen-
volvimento, na aquisição de ativos intangíveis ou na aquisição de ativos fixos 
tangíveis, com exceção de terrenos, edifícios, viaturas ligeiras de passageiros 
ou mistas, mobiliário e equipamentos sociais. 

5 — São elegíveis, para efeitos do benefício fiscal previsto neste artigo, os investimen-
tos realizados em empresas que cumulativamente reúnam os seguintes requisitos: 

a) – Sejam qualificadas como micro ou pequena empresa, de acordo com os crité-
rios previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho; 

b) – Não tenham mais do que 20 trabalhadores e não detenham bens e direitos so-
bre bens imóveis cujo valor global exceda € 200.000; 

c) – Não estejam cotadas em mercado regulamentado ou não regulamentado de 
bolsa de valores; 

d) – Tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada; 
e) – Sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras. 

6 — As mais-valias que resultem da alienação onerosa das participações sociais cor-
respondentes a investimentos elegíveis que tenham beneficiado da dedução prevista no n.º 
1, desde que detidas durante, pelo menos, 48 meses, não são consideradas no saldo a que 
se refere o n.º 1 do artigo 43.º do Código do IRS caso o sujeito passivo reinvista, no ano da 
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realização ou no ano subsequente, a totalidade dos respetivos valores de realização em 
investimentos elegíveis nos termos do n.º 4. 

7 — No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, o 
disposto no número anterior aplica-se à parte da mais-valia realizada proporcionalmente 
correspondente ao valor reinvestido. 

8 — Para efeitos do disposto nos n.os 6 e 7, os sujeitos passivos devem mencionar a in-
tenção de efetuar o reinvestimento na declaração do ano de realização, indicando na mes-
ma e na declaração do ano seguinte, os investimentos efetuados. 

9 — No caso de incumprimento do disposto na alínea f) do n.º 4 é adicionado ao IRC 
da sociedade participada relativo 3.º período de tributação posterior ao da subscrição uma 
importância correspondente a 30 % do montante das entradas que não tenham sido utiliza-
das para os fins previstos naquela alínea. 

10 — O benefício fiscal previsto no n.º 1 está sujeito às regras europeias aplicáveis em 
matéria de auxílios de minimis, não podendo o montante dos investimentos elegíveis exce-
der o limiar de minimis. 

11 — Não são aplicáveis ao benefício fiscal previsto no presente artigo os limites pre-
vistos no n.º 7 do artigo 78.º do Código do IRS. 

(Aditado pelo art. 225.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 44.º-B 
[…] 

1 — Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma 
redução até 25 % da taxa do imposto municipal sobre imóveis a vigorar no ano a que 
respeita o imposto, a aplicar aos prédios urbanos com eficiência energética. 

2 a 7 — […] 
(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 46.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Nos casos previstos no presente artigo, a isenção é: 

a) – Automática, nas situações de aquisição onerosa a que se refere o n.º 1, com 
base nos elementos de que a Autoridade Tributária e Aduaneira disponha; 

b) – Reconhecida, nos demais casos, pelo chefe do serviço de finanças da área da 
situação do prédio, em requerimento devidamente documentado. 

7 — Se a afetação a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agre-
gado familiar ocorrer após o decurso do prazo previsto no n.º 1 e, nas situações dependen-
tes de reconhecimento, se o pedido for apresentado fora do prazo, a isenção inicia-se no 
ano da afetação ou do pedido, respetivamente, cessando, todavia, no ano em que findaria 
se os prazos tivessem sido cumpridos. 

8 a 13 — […] 
(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 59.º-E 
Despesas com certificação biológica de explorações 

É considerado gasto do período de tributação para efeitos de determinação do lucro 
tributável, o valor correspondente a 140 % das despesas de certificação biológica de explo-
rações com produção em modo biológico, incorridas por sujeitos passivos de IRC e IRS, 
com contabilidade organizada. 

(Aditado pelo art. 225.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 66.º-A 
[…] 

1 a 13 — […] 
14 — (Revogado pelo artigo 227.º da lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
[…] 
 
 

Artigo 70.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — O benefício fiscal previsto no presente artigo não é aplicável, nos períodos de tri-

butação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017, aos gastos suportados com a 
aquisição de combustíveis que tenham beneficiado do regime de reembolso parcial para 
gasóleo profissional. 

(Redacção do art. 224.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 19.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 20.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 26.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
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Artigo 28.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 29.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 30.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 31.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 47.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 50.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 51.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 

 
Artigo 52.º 

[…] 
[…] 

(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 
janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

 
 

Artigo 53.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 54.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 63.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
 
 

Artigo 63.º 
[…] 

[…] 
(Prorrogadas por um ano as normas que consagram os benefícios fiscais que caducariam a 1 de 

janeiro de 2017 – cfr. n.º 1 do do art. 226.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 
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Alteração à Lei Geral Tributária 
 
 

Artigo 46.º 
[…] 

1 — O prazo de caducidade suspende-se com a notificação ao contribuinte, nos termos 
legais, da ordem de serviço ou despacho no início da ação de inspeção externa, cessando, 
no entanto, esse efeito, contando-se o prazo desde o seu início, caso a duração da inspeção 
externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação, acrescido do período 
em que esteja suspenso o prazo para a conclusão do procedimento de inspeção. 

2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do art. 228.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 52.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da pres-

tação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta 
falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o paga-
mento da dívida exequenda e acrescido, desde que não existam fortes indícios de que a 
insuficiência ou inexistência de bens se deveu a atuação dolosa do interessado. 

5 a 8 — […] 
(Redacção do art. 228.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 63.º-D 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — São, igualmente, considerados países, territórios ou regiões com regime claramen-

te mais favorável aqueles que, ainda que não constem da lista referida no n.º 1 deste artigo, 
não disponham de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC ou, existindo, a taxa 
aplicável seja inferior a 60 % da taxa de imposto prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código 
do IRC, sempre que, cumulativamente: 

a) – Os códigos e leis tributárias o refiram expressamente; 
b) – Existam relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do 

IRC, entre pessoas ou entidades aí residentes e residentes em território portu-
guês. 

6 — O disposto no n.º 5 não é aplicável quando os países, territórios ou regiões corres-
pondam a Estado membro da União Europeia ou a Estado membro do Espaço Económico 
Europeu, neste último caso desde que esse Estado esteja vinculado a cooperação adminis-
trativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia. 

(Redacção do art. 228.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 68.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Mediante solicitação justificada do requerente, a informação vinculativa pode ser 

prestada com caráter de urgência, no prazo de 75 dias, desde que o pedido seja acompa-
nhado de uma proposta de enquadramento jurídico-tributário. 

3 a 20 — […] 
(Redacção do art. 228.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 
 

Alteração ao CPPT 
 
 

Artigo 59.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — A declaração de substituição entregue no prazo legal para a reclamação graciosa, 

quando a administração tributária não proceder à sua liquidação, é convolada em reclama-
ção graciosa, de tal se notificando o sujeito passivo. 

6 — […] 
7 — […] 

(Redacção do art. 229.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 183.º-B 
Caducidade da garantia por decisão em 1.ª instância 

1 — A garantia prestada para suspender o processo de execução fiscal caduca se na 
ação de impugnação judicial ou de oposição o garantido obtiver decisão integralmente 
favorável em 1.ª instância. 

2 — O cancelamento da garantia cabe ao órgão de execução fiscal, oficiosamente, no 
prazo de 45 dias após a notificação da decisão a que se refere o número anterior. (NOTA: No 
caso de sentenças proferidas até 31 de dezembro de 2016, o prazo a que se refere o n.º 2 do artigo 
183.º-B do CPPT é de 120 dias. – cfr. art. 231.º da lei n.º 42/2016, de 28/12) 

(Aditado pelo art. 230.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 198.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — É dispensada a prestação de garantia quando, à data do pedido, o devedor tenha 

dívidas fiscais, legalmente não suspensas, de valor inferior a € 5.000 para pessoas singula-
res, ou € 10.000 para pessoas coletivas. 

(Redacção do art. 229.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Alteração ao RGIT 
 

Artigo 28.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Sempre que a infração prevista no n.º 6 do artigo 108.º seja cometida a título de 

dolo e o montante de dinheiro líquido objeto da referida infração seja de valor superior a € 
10.000, é decretada, a título de sanção acessória, a perda do montante total que exceda 
aquele quantitativo.  

3 a 5 — […] 
(Redacção do art. 232.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
Artigo 92.º 

[…] 
1 — […]: 

a) a d) – […]; 
e) – Omitir, à entrada ou saída do território nacional, a declaração de dinheiro lí-

quido, tal como definido na legislação comunitária e nacional, quando esse 
montante seja superior a € 300.000 e não seja, de imediato, justificada a sua 
origem e destino; 

[…]. 
2 — […] 

(Redacção do art. 232.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 119.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — Às omissões ou inexatidões relativas à situação tributária nas declarações a que se 

referem os n.os 2 e 3 do artigo 58.º-A do Código do IRS, que não constituam fraude fiscal 
nem contraordenação prevista no artigo anterior, é aplicável a coima prevista no n.º 1 do 
artigo 117.º 

6 — Não é aplicada a coima prevista no número anterior se estiver regularizada a falta 
cometida e a mesma revelar um diminuto grau de culpa, o que se presume quando as ine-
xatidões se refiram ao montante de rendimentos comunicados por substituto tributário. 

(Redacção do art. 232.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 120.º 
[…] 

1 — A inexistência de contabilidade organizada ou de livros de escrituração e do mo-
delo de exportação de ficheiros, obrigatórios por força da lei, bem como de registos e 
documentos com eles relacionados, qualquer que seja a respetiva natureza, é punível com 
coima entre € 225 e € 22.500. 

2 — […] 
(Redacção do art. 232.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

Alteração ao RCPITA 
 
 

Artigo 19.º 
[…] 

1 — (Anterior corpo do artigo). 
2 — Podem participar no procedimento de inspeção tributária, no âmbito de mecanis-

mos de assistência mútua e cooperação administrativa intracomunitária, funcionários 
pertencentes a administrações fiscais ou aduaneiras estrangeiras que tenham sido autoriza-
dos pelo diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

(Redacção do art. 233.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 36.º 
[…] 

1 a 3 — […]: 
a) e b) – […]; 
c) – (Revogada); 
d) – […]  

4 — […] 
5 — […]: 

a) a c) – […]; 
d) – A administração tributária tenha necessidade de recorrer aos instrumentos de 

assistência mútua e cooperação administrativa internacional, mantendo-se a 
suspensão pelo prazo de 12 meses. 

6 — […] 
7 — […] 

(Redacção do art. 233.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 

Outras disposições de caráter fiscal 
 
 

Artigo 234.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Não atualização da contribuição para o audiovisual 

Em 2017, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º 
da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, que aprova o modelo de financiamento do serviço 
público de radiodifusão e de televisão, alterado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. 

 
 

Artigo 235.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Contribuição sobre a indústria farmacêutica 

Mantém-se em vigor em 2017 a contribuição extraordinária sobre a indústria farma-
cêutica, cujo regime foi aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezem-
bro. 
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Artigo 237.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Adicional às taxas do imposto sobre os produtos 

petrolíferos e energéticos 
1 — Mantém-se em vigor em 2017 o adicional às taxas do imposto sobre os produtos 

petrolíferos e energéticos, no montante de € 0,007/l para a gasolina e no montante de € 
0,0035/l para o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado, que é consignado ao 
fundo financeiro de caráter permanente previsto no Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de 
março, na sua atual redação, até ao limite máximo de € 30 000 000 anuais, devendo esta 
verba ser transferida do orçamento do subsetor Estado para aquele fundo. 

2 — O adicional a que se refere o número anterior integra os valores das taxas unitá-
rias fixados nos termos do n.º 1 do artigo 92.º do Código dos IEC, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, na atual redação. 

3 — Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela AT são compensados atra-
vés da retenção de uma percentagem de 3/prct. do produto do adicional, a qual constitui 
sua receita própria. 

 
 

Artigo 238.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Contribuição sobre o setor bancário 

Mantém-se em vigor em 2017 a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi 
aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro. 

 
 

Artigo 239.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Instituições particulares de solidariedade social 

e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, são repristinados, durante o ano de 

2017, o n.º 2 do artigo 65.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho (Lei da Liberdade  Religio-
sa), e as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de janeiro, 
que prevê a restituição do IVA à Igreja Católica e às instituições particulares de solidarie-
dade social, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 52-C/96, de 27 de dezembro, revoga-
dos pelo n.º 1 do artigo 130.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro. 

2 — A restituição prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
20/90, de 13 de janeiro, é feita em montante equivalente a 50 % do IVA suportado, exceto 
nos casos de operações abrangidas pelo n.º 2 do artigo 130.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 
de dezembro, relativamente às quais se mantém em vigor o direito à restituição de um 
montante equivalente ao IVA suportado. 

3 — Durante o ano de 2017, é igualmente restituído um montante equivalente a 50 % 
do IVA suportado pelas instituições particulares de solidariedade social, bem como pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, relativamente às aquisições de bens ou serviços de 
alimentação e bebidas no âmbito das atividades sociais desenvolvidas, nos termos do n.º 1, 
com as devidas adaptações. 

 
 

Artigo 266.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – LOE2017 
Não atualização do valor das custas processuais 

Em 2017, é suspensa a atualização automática da unidade de conta processual (UC) 
prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, mantendo-se em vigor o valor da UC vigente 
em 2016. 

 
 
 

Alteração à Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro 
 
 

Artigo 25.º 
Incentivo pela introdução no consumo 

de um veículo de baixas emissões 
1 — A introdução no consumo de um veículo híbrido plug-in novo sem matrícula con-

fere o direito à redução do ISV até € 562,5, nos termos do presente artigo. 
2 — […] 
3 — O pedido do incentivo consagrado no n.º 1 deve ser apresentado à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT), instruído com a fatura pró-forma do veículo a adquirir, onde 
conste o número de chassis e a emissão de CO (índice 2). 

4 — (Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017). 
5 — Após o reconhecimento do incentivo, o direito ao mesmo deve ser exercido no 

prazo de seis meses após a notificação, sob pena de caducidade. 
6 — (Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
7 — […]. 
8 — (Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

(Redacção do art. 241.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 26.º 
Incentivo pela introdução no consumo 

(Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 27.º 
Incentivo pela introdução no consumo 

(Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Artigo 28.º 
Incentivo pela introdução no consumo 

(Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
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Artigo 29.º 
Incentivo pela introdução no consumo 

(Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 

Artigo 54.º 
Incentivo pela introdução no consumo 

(Revogado pelo art. 242.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 

Alteração ao Código Fiscal do Investimento 
 

Artigo 23.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]: 

1) - […]: 
i) - 25 % das aplicações relevantes, relativamente ao investimento realiza-

do até ao montante de € 10.000.000; (NOTA: Para efeitos da dedução pre-
vista na subalínea i) do n.º 1) da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do Código 
Fiscal do Investimento, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 
de outubro, alterado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, com a redação da-
da pela presente lei, podem ser considerados no período de tributação subse-
quente investimentos realizados no período de tributação que se inicie em ou 
após 1 de janeiro de 2016, desde que não tenham sido anteriormente integrados 
em qualquer um dos períodos – cfr. art.º 244.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12) 

ii) - 10 % das aplicações relevantes, relativamente à parte do investimento 
realizado que exceda o montante de € 10.000.000; 

2) - […]; 
b) a d) – […]  

2 a 7 — […] 
(Redacção do art. 243.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

 
 

Artigo 37.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — As despesas que digam respeito a atividades de investigação e desenvolvimento 

associadas a projetos de conceção ecológica de produtos são consideradas em 110 %. 
7 — Para efeitos da majoração prevista no número anterior, as entidades interessadas 

devem submeter previamente o projeto de conceção ecológica do produto à Agência Por-
tuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), para efeitos de demonstração do benefício ambi-
ental associado, devendo o pedido ser instruído com declaração ambiental de produto, 
patente ou rótulo ecológico, se existirem. 

8 — No caso em que o projeto seja validado pela APA, I. P., mediante declaração de 
benefício ambiental, este é submetido à auditoria tecnológica determinada pela comissão 
certificadora referida no n.º 1 do artigo 40.º 

(Redacção do art. 243.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 

Artigo 40.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — As entidades interessadas em recorrer ao sistema de incentivos fiscais previsto no 

presente capítulo devem disponibilizar atempadamente as informações solicitadas pela 
entidade referida no n.º 1 e aceitar submeter-se às auditorias tecnológicas que vierem a ser 
determinadas, de modo a comprovar, designadamente, o desenvolvimento de ações associ-
adas à conceção ecológica de produtos. 

5 — O membro do Governo responsável pela área da economia, através da entidade a 
que se refere o n.º 1, comunica por via eletrónica à AT, até ao fim do mês de fevereiro de 
cada ano, a identificação dos beneficiários e do montante das despesas consideradas elegí-
veis reportadas ao ano anterior ao da comunicação, discriminando os beneficiários e o 
montante das despesas majoradas nos termos do n.º 6 do artigo 37.º, com projetos valida-
dos pela APA, I. P., previamente à candidatura, nos termos do presente artigo. 

6 — […] 
7 — […] 

(Redacção do art. 243.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto 
 
 

Artigo 3.º 
[…] 

1 — […] 
2 — A comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao dia 20 do 

mês seguinte ao da emissão da fatura. 
3 a 8 — […] 

(Redacção do art. 245.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 – Em vigor a 01/01/2017) 
 
 
 


