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Artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Valorizações remuneratórias 

1 — Para os titulares dos cargos e demais pessoal identificado no n.º 9 do artigo 2.º da 
Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, em 2019 são permitidas as valorizações e acréscimos 
remuneratórios resultantes dos atos previstos nos números seguintes. 

2 — São permitidas alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progres-
sões e mudanças de nível ou escalão, relevando, para o efeito, os pontos ainda não utiliza-
dos que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição de valorizações 
remuneratórias, e sendo o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador 
tenha direito por via de situações ocorridas em 2018 ou que ocorram em 2019 processado 
com o faseamento previsto para 2019 no n.º 8 do artigo 18.º da Lei do Orçamento do Esta-
do de 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

3 — São permitidas alterações gestionárias de posicionamento remuneratório, nos ter-
mos do artigo 158.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, dentro da dotação inicial 
aprovada para este mecanismo, com aplicação do faseamento previsto no número anterior. 

4 — É permitida a atribuição de prémios de desempenho ou outras prestações pecuniá-
rias de natureza afim, de 50 % do valor regulamentado dentro da dotação inicial aprovada 
para o pagamento de prémios de desempenho, abrangendo preferencialmente os trabalha-
dores que não tenham tido alteração obrigatória de posicionamento remuneratório desde 1 
de janeiro de 2018. 

5 — São também permitidas, em todas as carreiras que o prevejam, valorizações e 
acréscimos remuneratórios resultantes de promoções, nomeações ou graduações em cate-
goria ou posto superiores aos detidos, incluindo nos casos em que dependam da abertura 
de procedimentos concursais para categorias superiores de carreiras pluricategoriais, gerais 
ou especiais, ou, no caso das carreiras não revistas e subsistentes, incluindo carreiras e 
corpos especiais, para as respetivas categorias de acesso, assim como de procedimentos 
internos de seleção para mudança de nível ou escalão, que tenham despacho prévio favo-
rável dos membros do Governo responsáveis pela área em que se integra o órgão, serviço 
ou entidade em causa e pela área das finanças e Administração Pública, com exceção dos 
órgãos e serviços das administrações regional e local, em que a emissão daquele despacho 
compete ao presidente do respetivo órgão executivo das regiões autónomas e das autarqui-
as locais. 

6 — No âmbito do subsistema de avaliação de desempenho dos serviços (SIADAP 1), 
os Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR) em todos os departamentos gover-
namentais devem, para o ciclo de avaliação de 2019: 

a) – Garantir a introdução nos QUAR de todos os serviços, na dimensão eficiência, 
de um objetivo de operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2; 

b) – Definir como indicador de monitorização a data de processamento da valoriza-
ção remuneratória; 

c) – Estabelecer como meta o mês seguinte ao termo do processo de avaliação de de-
sempenho do trabalhador para 90 % dos trabalhadores; 

d) – Assegurar que a ponderação deste objetivo no eixo em que se insere representa 
no mínimo 50 % do mesmo, não podendo ter um peso relativo no QUAR inferior 
a 30 %. 

7 — A não observância do disposto no número anterior, assim como o não cumpri-
mento da meta estabelecida para o referido objetivo, para além de ter reflexos na avaliação 
de desempenho do serviço, releva para efeitos de avaliação do desempenho dos dirigentes, 
nomeadamente a avaliação das respetivas comissões de serviço, em particular para efeitos 
de ponderação da respetiva renovação. 

8 — Aos trabalhadores de pessoas coletivas de direito público dotadas de independên-
cia decorrente da sua integração em áreas de regulação, supervisão ou controlo, bem como 
aos titulares de cargos e demais pessoal integrado no setor público empresarial, é aplicável 
o disposto nos respetivos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, quando 
existam. 

9 — Os atos praticados em violação do disposto no presente artigo são nulos e fazem 
incorrer os seus autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar. 

10 — Para efeitos da efetivação da responsabilidade financeira a que se refere o núme-
ro anterior, consideram-se pagamentos indevidos as despesas realizadas em violação do 
disposto no presente artigo. 

 
 
 
 

Alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 
 
 
 

Artigo 37.º 
[…] 

1 — […] 
a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 
e) – A tramitação do procedimento concursal e a aplicação dos métodos de seleção é 

realizada preferencialmente por meios eletrónicos. 
2 — A tramitação do procedimento concursal, incluindo a do procedimento destinado 

à constituição de reservas de recrutamento para satisfação de necessidades futuras do 
empregador público e a do procedimento de recrutamento centralizado para satisfação de 
necessidades de um conjunto de empregadores públicos, é regulamentada por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da Administração Pública. 

3 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 330.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 39.º-A 
Programa de capacitação avançada para trabalhadores 

em funções públicas 
1 — O recrutamento centralizado para a carreira geral de técnico superior é seguido de 

um programa de capacitação avançada, abreviadamente designado CAT. 
2 — O CAT é de frequência obrigatória para os técnicos superiores colocados nos di-

versos órgãos e serviços na sequência do recrutamento centralizado, constituindo, nestes 
casos, a formação inicial prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de 
dezembro, que integra o período experimental nos termos previstos nesta lei, e visa assegu-
rar elevados níveis de qualificação dos trabalhadores em domínios comuns a toda a Admi-
nistração Pública, assim como em domínios especializados para os diferentes perfis profis-
sionais. 

3 — O CAT pode ser igualmente frequentado por trabalhadores a integrar na carreira 
geral de técnico superior recrutados através de outra modalidade de procedimento concur-
sal, assim como por outros trabalhadores e dirigentes, nos termos a definir na portaria a 
que se refere o número seguinte. 

4 — O CAT é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela 
área da Administração Pública, competindo à Direção-Geral da Qualificação dos Traba-
lhadores em Funções Públicas (INA), em articulação com os empregadores públicos, 
assegurar a sua execução. 

(Aditado pelo n.º 2 do art. 330.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 134.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Consulta direta em processo executivo 

1 — O IGFSS, I. P., na execução das suas atribuições de cobrança de dívida à seguran-
ça social, pode obter informações referentes à identificação do executado e à identificação 
e localização dos seus bens penhoráveis, através da consulta direta às bases de dados da 
administração tributária, da segurança social, do registo predial, registo comercial, registo 
automóvel e registo civil e de outros registos ou arquivos semelhantes. 

2 — A transmissão da informação prevista no presente artigo é efetuada preferencial-
mente por via eletrónica, obedecendo aos princípios e regras aplicáveis ao tratamento de 
dados pessoais, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD), e 
respetiva legislação complementar. 

3 — Na impossibilidade de transmissão da informação por via eletrónica, a entidade 
fornece os dados por qualquer meio legalmente admissível dentro do mesmo prazo. 

 
 
 

Artigo 158.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Interconexão de dados entre o SEF, 

a AT, o SNS e a segurança social 
1 — A emissão dos títulos de residência ou de outros documentos ao abrigo da Lei n.º 

23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, bem como dos cartões de residência concedi-
dos nos termos da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, implica, salvo disposição em contrário, 
a atribuição do número de identificação fiscal e do número de utente dos serviços de saú-
de, bem como do número de identificação da segurança social, quando aplicável, mediante 
a informação obtida e confirmada, em separado, em cada uma das bases de dados, geridas 
com autonomia, respetivamente, pela AT, pelas entidades competentes do SNS e pelos 
serviços competentes da segurança social, nos termos da lei. 

2 — A transmissão eletrónica de dados prevista no presente artigo é efetuada através 
da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, nos termos do processo 
subjacente ao cartão de cidadão, sendo para o efeito estabelecidos protocolos entre as 
entidades referidas no número anterior e a AMA, I. P. 

3 — A transmissão da informação prevista no presente artigo obedece aos princípios e 
regras aplicáveis ao tratamento de dados pessoais, nos termos do RGPD e respectiva legis-
lação complementar. 

4 — Compete ao SEF a receção dos pedidos e a emissão dos títulos ou cartões referi-
dos no n.º 1, sendo a verificação das condições legais para a atribuição dos respectivos 
números definida pelo Governo em regulamentação específica. 

5 — Compete a todas as entidades envolvidas informar as restantes de quaisquer factos 
que determinem alterações dos títulos ou cartões ou dos números de identificação neles 
constantes, aplicando-se a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual, bem 
como de outros dados relevantes, relativos a identificação fiscal e domicílio fiscal dos 
respetivos titulares noutras jurisdições, nos termos definidos nos protocolos a que se refere 
o n.º 2. 

6 — O cartão previsto no n.º 1 pode ser utilizado para efeitos de adesão à Chave Mó-
vel Digital, nos termos da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, podendo a 
mesma ser solicitada presencialmente no momento da entrega do cartão. 

 
 
 

Custas Processuais 
 
 

Artigo 182.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Valor das custas processuais 

Em 2019, mantém-se a suspensão da atualização automática da unidade de conta pro-
cessual (UC) prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento das Custas Processuais, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, continuando em vigor o valor das 
custas vigente em 2018. 
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Alteração ao Código do IRS 
 
 

Artigo 12.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 

a) – […] 
b) – As bolsas de formação desportiva, como tal reconhecidas por despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do desporto, atri-
buídas pela respetiva federação titular do estatuto de utilidade pública desportiva 
aos agentes desportivos não profissionais, nomeadamente praticantes, juízes e 
árbitros, até ao montante máximo anual correspondente a 2.375€, bem como, 
com este mesmo limite, as compensações atribuídas pelas mesmas federações 
pelo desempenho não profissional das funções de juízes e árbitros; 

c) – […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 12.º-A 
Regime fiscal aplicável a ex-residentes 

1 — São excluídos de tributação 50 % dos rendimentos do trabalho dependente e dos 
rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos que, tornando-se fiscalmen-
te residentes nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 16.º em 2019 ou 2020: 

a) – Não tenham sido considerados residentes em território português em qualquer 
dos três anos anteriores; 

b) – Tenham sido residentes em território português antes de 31 de dezembro de 
2015; 

c) – Tenham a sua situação tributária regularizada. 
2 — Não podem beneficiar do disposto no presente artigo os sujeitos passivos que te-

nham solicitado a sua inscrição como residente não habitual. 
(Aditado pelo art. 258.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019 – NOTA 1: Aplica-se 
aos rendimentos auferidos no primeiro ano em que o sujeito passivo reúna os requisitos previstos no 

seu n.º 1 e nos quatro anos seguintes, cessando a sua vigência após a produção de todos os seus 
efeitos em relação aos sujeitos passivos que apenas venham a preencher tais requisitos em 2020 – 

Cfr. n.º 1 do art. 259.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12; NOTA 2: As entidades que procedam à retenção 
na fonte dos rendimentos previstos no artigo 12.º-A do Código do IRS, nos anos em que vigore o 

respetivo regime, devem aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho previsto no artigo 99.º-
F e no artigo 101.º do Código do IRS a apenas metade dos rendimentos pagos ou colocados à dispo-

sição. – Cfr. n.º 2 do art. 259.º da Lei n.º 71/2019, de 31/12) 
 

Artigo 10.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — […] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – Os imóveis que tenham beneficiado de apoio não reembolsável concedido pelo 

Estado ou outras entidades públicas para a aquisição, construção, reconstrução 
ou realização de obras de conservação de valor superior a 30 % do valor patri-
monial tributário do imóvel para efeitos de IMI, sejam vendidos antes de decor-
ridos 10 anos sobre a data da sua aquisição, da assinatura da declaração compro-
vativa da receção da obra ou do pagamento da última despesa relativa ao apoio 
público não reembolsável que, nos termos legais ou regulamentares, não estejam 
sujeitos a ónus ou regimes especiais que limitem ou condicionem a respetiva ali-
enação. 

7 — Os ganhos previstos no n.º 5 são igualmente excluídos de tributação, desde que 
verificadas, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) – O valor de realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraí-
do para a aquisição do imóvel e, se aplicável, do reinvestimento previsto na alí-
nea a) do n.º 5, seja utilizado para a aquisição de um contrato de seguro ou de 
uma adesão individual a um fundo de pensões aberto, ou ainda para contribuição 
para o regime público de capitalização; 

b) – O sujeito passivo ou o respetivo cônjuge, na data da transmissão do imóvel, se 
encontre, comprovadamente, em situação de reforma, ou tenha, pelo menos, 65 
anos de idade; 

c) – A aquisição do contrato de seguro, a adesão individual a um fundo de pensões 
aberto ou a contribuição para o regime público de capitalização seja efectuada 
nos seis meses posteriores contados da data de realização; 

d) – Sendo o investimento realizado por aquisição de contrato de seguro ou da ade-
são individual a um fundo de pensões aberto, estes visem, exclusivamente, pro-
porcionar ao adquirente ou ao respetivo cônjuge, uma prestação regular periódi-
ca, de montante máximo anual igual a 7,5 % do valor investido; 

e) – O sujeito passivo manifeste a intenção de proceder ao reinvestimento, ainda que 
parcial, mencionando o respetivo montante na declaração de rendimentos respei-
tante ao ano da alienação. 

8 — Não há lugar ao benefício referido no número anterior se o reinvestimento não for 
efetuado no prazo referido na alínea c), ou se, em qualquer ano, o valor das prestações 
recebidas ultrapassar o limite fixado na alínea d), sendo esse ganho objeto de tributação no 
ano em que se conclua o prazo para reinvestimento, ou que seja ultrapassado o referido 
limite, respetivamente. 

9 — No caso de reinvestimento parcial do valor de realização e verificadas as condi-
ções estabelecidas nos n.os 6 e 8, os benefícios a que se referem os n.os 5 e 7 respeitam 
apenas à parte proporcional dos ganhos correspondentes ao valor reinvestido. 

10 — (Anterior n.º 8.) 
11 — (Anterior n.º 9.) 
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12 — O disposto nos n.os 10 e 11 não prejudica a tributação dos sócios relativamente 
às importâncias em dinheiro que lhes sejam eventualmente atribuídas. 

13 — Nos casos previstos nos n.os 10 e 11 são ainda aplicáveis: 
a) – […] 
b) – […] 

14 — (Anterior n.º 12.) 
(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 13.º 
[…] 

1 a 10 — […] 
11 — Para efeitos de concretização do disposto no número anterior devem ser disponi-

bilizados a cada sujeito passivo os meios de acesso à área reservada dos respetivos depen-
dentes no Portal das Finanças nos termos a definir pelo membro do Governo responsável 
pela área das finanças. 

12 — (Anterior n.º 11.) 
13 — (Anterior n.º 12.) 
14 — (Anterior n.º 13.) 
15 — (Anterior n.º 14.) 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 43.º 
[…] 

1 — […] 
2 — O saldo referido no número anterior, respeitante às transmissões efetuadas por re-

sidentes previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 10.º, positivo ou negativo, é: 
a) – Integralmente considerado nas situações previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 

10.º, quando os imóveis tenham beneficiado de apoio não reembolsável concedi-
do pelo Estado ou outras entidades públicas, quando o valor total do apoio con-
cedido para aquisição ou para realização de obras seja de valor superior a 30 % 
do valor patrimonial tributário do imóvel para efeitos de IMI e estes sejam ven-
didos antes de decorridos 10 anos sobre a data da sua aquisição, da assinatura da 
declaração comprovativa da receção da obra ou do pagamento da última despesa 
relativa ao apoio não reembolsável que, nos termos legais ou regulamentares, 
não estejam sujeitos a ónus ou regimes especiais que limitem ou condicionem a 
respetiva alienação; 

b) – Apenas considerado em 50 % do seu valor, nos restantes casos. 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 51.º 
[…] 

1 — (Anterior corpo do artigo.) 
2 — Os imóveis que tenham beneficiado de apoio não reembolsável concedido pelo 

Estado ou outras entidades públicas para a aquisição, construção, reconstrução ou realiza-
ção de obras de conservação de valor superior a 30 % do valor patrimonial tributário do 
imóvel para efeitos de IMI sejam vendidos antes de decorridos 10 anos sobre a data da sua 
aquisição, da assinatura da declaração comprovativa da receção da obra ou do pagamento 
da última despesa relativa ao apoio público não reembolsável que, nos termos legais ou 
regulamentares, não estejam sujeitos a ónus ou regimes especiais que limitem ou condicio-
nem a respectiva alienação, apenas são considerados na parte que exceda o valor do apoio 
não reembolsável recebido. 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 57.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — Para efeitos do disposto nos n.os 5 a 9 do artigo 10.º, devem os sujeitos passivos: 

a) – […] 
b) – […] 

5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 60.º 
[…] 

1 — A declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 57.º é entregue, por transmissão ele-
trónica de dados, de 1 de abril a 30 de junho, independentemente de este dia ser útil ou não 
útil. 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 
 
 
 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS  Página 5 de 29  Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

Artigo 71.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — Aos rendimentos referidos na alínea a) do número anterior mensalmente pagos ou 

colocados à disposição dos respetivos titulares não é aplicada qualquer retenção na fonte 
até ao valor da retribuição mínima mensal garantida, quando os mesmos resultem de traba-
lho ou serviços prestados a uma única entidade, aplicando-se a taxa aí prevista à parte que 
exceda esse valor. 

6 — Para efeitos do número anterior, o titular dos rendimentos deve comunicar à enti-
dade devedora, através de declaração escrita, que não auferiu ou aufere o mesmo tipo de 
rendimentos de outras entidades residentes em território português ou de estabelecimentos 
estáveis de entidades não residentes neste território. 

7 — (Anterior n.º 5.) 
8 — (Anterior n.º 6.) 
9 — (Anterior n.º 7.) 
10 — (Anterior n.º 8.) 
11 — (Anterior n.º 9.) 
12 — (Anterior n.º 10.) 
13 — […] 
14 — […] 
15 — A apresentação do requerimento referido no n.º 12 implica a comunicação es-

pontânea ao Estado de residência do contribuinte do teor do pedido de devolução formula-
do e do respetivo montante. 

16 — (Anterior n.º 12.) 
(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 72.º 
[…] 

1 a 11 — […] 
12 — […] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – As mais-valias previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º auferidas por entida-

des não residentes sem estabelecimento estável em território português, que se-
jam domiciliadas em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal clara-
mente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do membro do 
Governo responsável pela área das finanças. 

13 — […] 
(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 78.º-B 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — O valor das deduções à coleta é apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira 

com base nas faturas que lhe forem comunicadas, por via eletrónica, até ao dia 25 de feve-
reiro do ano seguinte ao da sua emissão, relativamente a cada adquirente nelas identifica-
do.  

6 — A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza no Portal das Finanças o mon-
tante das deduções à coleta até ao dia 15 de março do ano seguinte ao da emissão das 
faturas. 

7 — Do cálculo do montante das deduções à coleta referido no número anterior, pode 
o adquirente reclamar, até ao dia 31 de março do ano seguinte ao da emissão, de acordo 
com as normas aplicáveis ao procedimento de reclamação graciosa, com as devidas adap-
tações. 

8 — […] 
9 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 99.º-C 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — Os subsídios de férias e de natal, a remuneração relativa a trabalho suplementar e 

as remunerações relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou colocadas à dispo-
sição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção autónoma, não podendo, para 
cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações dos meses em que são pagos 
ou colocados à disposição. 

6 — […] 
7 — Quando forem pagos ou colocados à disposição subsídios de férias e de natal res-

peitantes a anos anteriores, o apuramento do imposto a reter, nos termos dos n.os 5 e 6, é 
efetuado autonomamente por cada ano a que aqueles respeitam. 

8 — Quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, a taxa de retenção 
a aplicar é a que corresponder à remuneração mensal do trabalho dependente referente ao 
mês em que aquela é paga ou colocada à disposição. 

9 — No caso de remunerações de anos anteriores, para efeitos de determinação da taxa 
de retenção na fonte que lhes é aplicável, o respetivo valor é dividido pela soma do número 
de meses a que respeitam, aplicando-se a taxa assim determinada à totalidade dessas re-
munerações. 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 101.º 

[…] 
1 — […] 
2 — […] 

a) – Às entidades devedoras dos rendimentos referidos nos n.os 1 e 4 e na alínea c) do 
n.º 16 do artigo 71.º; 

b) – Às entidades que paguem ou coloquem à disposição os rendimentos referidos na 
alínea b) do n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 16 do artigo 71.º 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 
9 — […] 
10 — […] 
11 — […] 
12 — […] 
13 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 119.º 
[…] 

1 — […] 
a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 

i) - […] 
ii) - Até ao dia 10 de fevereiro de cada ano, relativamente aos restantes rendi-

mentos do ano anterior. 
d) – […] 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 
9 — […] 
10 — […] 
11 — […] 
12 — […] 
13 — […] 

(Redacção do art. 257.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

Artigo 260.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Medidas transitórias sobre deduções à coleta a aplicar 

à declaração de rendimentos de IRS relativa a 2018 
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 2018, 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 2018, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B 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. 

 
 
 

Artigo 261.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Medidas transitórias sobre despesas e encargos relacionados com 

a atividade empresarial ou profissional de sujeitos passivos de 
IRS a aplicar à declaração de rendimentos de IRS relativa ao 

ano de 2018. 
1 — Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 15 do artigo 31.º do Código do IRS, 

no que se refere à afectação à atividade empresarial das despesas e encargos referidos nas 
alíneas c) e e) do n.º 13 daquele artigo, os sujeitos passivos de IRS podem, na declaração 
de rendimentos respeitante ao ano de 2018, declarar o valor das despesas e encargos a que 
se referem aquelas disposições legais, bem como as despesas e encargos referidos na alí-
nea b) do n.º 13 do mesmo artigo. 

2 — O uso da faculdade prevista no número anterior determina, para efeitos do cálculo 
das despesas e encargos referidos nas alíneas b), c) e e) do n.º 13 do artigo 31.º do Código 
do IRS, a consideração dos valores declarados pelos sujeitos passivos, os quais substituem 
os que tenham sido comunicados à AT e afetos à atividade pelo sujeito passivo 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 e encargos referidos nas alíneas 
b), c) e e) do n.º 13 do artigo 31.º do Código do IRS, nos termos gerais do artigo 128.º do 
Código do IRS. 

4 — Relativamente ao ano de 2018, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B do Código do 
IRS não é aplicável às deduções ao rendimento constantes das alíneas c) e e) do n.º 13 do 
artigo 31.º do mesmo Código, sendo substituído pelo mecanismo previsto nos números 
anteriores. 
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Alteração ao Código do IRC 
 
 

Artigo 28.º-B 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 

a) a d) – […] 
e) – Os créditos entre empresas detidas, direta ou indiretamente, nos termos do n.º 6 

do artigo 69.º, em mais de 10 % do capital pela mesma pessoa singular ou coleti-
va, salvo nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1. 

4 — […] 
(Redacção do art. 263.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 40.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — A provisão deve ser aplicada na cobertura dos encargos a que se destina até ao 

fim do terceiro período de tributação seguinte ao do encerramento da exploração, podendo 
este período ser prorrogado, até ao máximo de cinco períodos de tributação, mediante 
comunicação prévia à Autoridade Tributária e Aduaneira, devendo as razões que o justifi-
cam integrar o processo de documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º 

7 — A parte da provisão não aplicada nos fins para que a provisão foi constituída é 
considerada como rendimento do terceiro período de tributação seguinte ao do encerra-
mento da exploração ou do último período de tributação em que seja autorizada a utiliza-
ção da provisão nos termos do número anterior. 

(Redacção do art. 263.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 45.º-A 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – Aos ativos intangíveis adquiridos a entidades com as quais existam relações es-

peciais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º 
(Redacção do art. 263.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 86.º-B 
[…] 

1 — […] 
2 — (Revogado pelo art. 265.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12) 
[…] 
 
 

Artigo 106.º 
[…] 

1 a 10 — […] 
11 — […] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 
e) – Os sujeitos passivos que não efetuem o pagamento até ao final do terceiro mês 

do respetivo período de tributação, desde que as obrigações declarativas previs-
tas nos artigos 120.º e 121.º, relativas aos dois períodos de tributação anteriores, 
tenham sido cumpridas nos termos neles previstos. 

12 — […] 
13 — […] 
14 — […] 
15 — A dispensa a que se refere a alínea e) do n.º 11 é válida por cada período de tri-

butação, verificados os requisitos aí previstos, cabendo à Autoridade Tributária e Aduanei-
ra a verificação da situação tributária do sujeito passivo. 

(Redacção do art. 263.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 120.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — No caso de cessação de atividade nos termos do n.º 5 do artigo 8.º, a declaração 

de rendimentos relativa ao período de tributação em que a mesma se verificou deve ser 
enviada até ao último dia do terceiro mês seguinte ao da data da cessação, independente-
mente de esse dia ser útil ou não útil, aplicando-se igualmente este prazo ao envio da 
declaração relativa ao período de tributação imediatamente anterior, quando ainda não 
tenham decorrido os prazos mencionados nos n.os 1 e 2. 

4 a 11 — […] 
(Redacção do art. 263.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 264.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Disposição transitória em sede de IRC 

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 2019, 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, na sua redação atual, ainda penden-
tes, no termo do período de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2018, de 
incorporação no lucro tributável, nos termos do regime transitório previsto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 7.º da referida lei, nomeadamente por não terem sido considerados realiza-
dos pelo grupo até essa data, continuando a aplicar-se este regime transitório relativamente 
ao montante remanescente daqueles resultados. 

2 — É devido, durante o mês de julho de 2019 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 2019, 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 é 
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 2019. 

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 
número deve ser incluído, na 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. 

 
 
 

Alteração ao Código do IVA 
 
 

Artigo 18.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — Sem prejuízo do disposto na verba 2.1. da Lista I anexa ao presente Código, às 

prestações de serviços por via eletrónica, nomeadamente as descritas no anexo D, aplica-se 
a taxa referida na alínea c) do n.º 1. 

8 — […] 
9 — […] 

(Redacção do art. 269.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 1.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) a j) – […] 
l) – ‘Vale’, um instrumento que, nos termos e condições nele especificados ou em in-

formação contratual relacionada, independentemente da sua designação e do seu 
suporte físico ou eletrónico, confere ao titular o direito de obter, junto de trans-
mitentes de bens ou de prestadores de serviços identificados, o fornecimento de 
uma ou de várias categorias de bens ou serviços previamente determinadas ou 
determináveis, e de o utilizar, total o u parcialmente, como contraprestação desse 
fornecimento, não abrangendo, designadamente, os meros instrumentos ou meios 
de pagamento e os vales de descontos que não conferem ao respetivo titular o di-
reito de exigir em troca a transmissão de um bem ou a prestação de um serviço; 

m) – ‘Vale de finalidade única’, um vale em relação ao qual todos os elementos ne-
cessários para a determinação do imposto devido, independentemente do bem 
que venha a ser transmitido ou do serviço que venha a ser prestado, são conheci-
dos no momento da sua emissão ou cessão; 

n) – ‘Vale de finalidade múltipla’, um vale em relação ao qual, no momento da sua 
emissão ou cessão, não são conhecidos todos os elementos necessários para a de-
terminação do imposto devido. 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 275.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019; NOTA: Aplica-se aos 
vales emitidos a partir de 1 de janeiro de 2019, sem prejuízo da aplicação aos vales emitidos antes 

dessa data das regras comuns que já decorram da disciplina geral do IVA – Cfr. n.º 2 do art. 275.º da 
Lei n.º 71/2018, de 31/12) 
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Artigo 6.º-A 
Derrogação à regra de localização 
no Estado-Membro do adquirente 

1 — Não obstante o disposto na alínea h) do n.º 9 e na alínea h) do n.º 10 do artigo 6.º, 
as prestações de serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e serviços por 
via eletrónica, nomeadamente os descritos no anexo D, efetuadas a uma pessoa que não 
seja sujeito passivo, são tributáveis nos termos da alínea b) do n.º 6 daquele artigo, quando 
estejam reunidas as seguintes condições: 

a) – O prestador tenha sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio em 
território nacional e não esteja sedeado, estabelecido ou domiciliado noutro Es-
tado-Membro; 

b) – As prestações de serviços sejam efetuadas a destinatários estabelecidos ou do-
miciliados em outros Estados-Membros; e 

c) – O valor total, líquido de IVA, das prestações de serviços referidas na alínea an-
terior não seja superior, no ano civil anterior ou no ano civil em curso, a 10.000 
€. 

2 — Não obstante o disposto na alínea h) do n.º 9 e na alínea h) do n.º 10 do artigo 6.º, 
as prestações de serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e serviços por 
via eletrónica, nomeadamente os descritos no anexo D, efetuadas a uma pessoa que não 
seja sujeito passivo, não são tributáveis em território nacional quando estejam reunidas as 
seguintes condições: 

a) – O prestador tenha sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio 
apenas no território de um outro Estado-Membro; 

b) – As prestações de serviços sejam efetuadas a destinatários estabelecidos ou do-
miciliados em território nacional ou em outros Estados-Membros que não o refe-
rido na alínea anterior; e 

c) – O valor total, líquido de IVA, das prestações de serviços referidas na alínea an-
terior não seja superior, no ano civil anterior ou no ano civil em curso, a 10.000 
€. 

3 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a partir da data em que, no de-
curso de um ano civil, seja excedido o limiar aí referido. 

4 — Os sujeitos passivos abrangidos pelo disposto no n.º 1, cujas prestações de servi-
ços não tenham excedido o montante mencionado na alínea c) desse número, podem optar 
pela sujeição a tributação desses serviços no Estado-Membro em que o adquirente estiver 
estabelecido ou domiciliado, devendo manter esse regime por um período mínimo de dois 
anos civis. 

5 — O disposto na alínea h) do n.º 10 do artigo 6.º é aplicável, quando os sujeitos pas-
sivos abrangidos pelo disposto no n.º 2 tenham exercido a opção de sujeitar esses serviços 
a tributação no Estado-Membro em que o adquirente estiver estabelecido ou domiciliado. 

(Aditado pelo art. 276.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 
 
 

Artigo 7.º 
[…] 

1 a 12 — […] 
13 — Nas cessões de vales de finalidade única, o imposto é devido e exigível no mo-

mento em que ocorre cada cessão, considerando-se que a transmissão de bens ou prestação 
de serviços a que o vale diz respeito é efetuada nesse momento, pelo sujeito passivo em 
nome de quem a cessão do vale é realizada. 

14 — Em relação a vales de finalidade múltipla, independentemente de quaisquer ces-
sões dos mesmos previamente ocorridas, o imposto é devido e exigível no momento em 
que o sujeito passivo efetua a transmissão dos bens ou a prestação dos serviços a que o 
vale diz respeito, em conformidade com as alíneas a) e b) do n.º 1. 

15 — Não obstante o disposto no número anterior, o imposto é devido e exigível nas 
seguintes circunstâncias: 

a) – Se se verificar a realização, pelo sujeito passivo que procede à cessão do vale de 
finalidade múltipla, de operações tributáveis distintas da própria cessão, ainda 
que efetuadas, designadamente, a título da respectiva promoção ou distribuição, 
o imposto é devido e exigível no momento da sua realização, pela contrapresta-
ção que lhe seja devida a esse título; 

b) – Se se verificar a caducidade do direito de o respectivo titular obter a transmissão 
de bens ou a prestação de serviços a que o vale de finalidade múltipla diz respei-
to, sem que o sujeito passivo que procedeu à cessão lhe restitua a contraprestação 
paga, o imposto relativo à prestação de serviços de colocação à disposição, a títu-
lo oneroso, do referido direito é devido e exigível no momento em que o mesmo 
caducar. 

(Redacção do art. 275.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019; NOTA: Aplica-se aos 
vales emitidos a partir de 1 de janeiro de 2019, sem prejuízo da aplicação aos vales emitidos antes 

dessa data das regras comuns que já decorram da disciplina geral do IVA – Cfr. n.º 2 do art. 275.º da 
Lei n.º 71/2018, de 31/12) 
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Artigo 16.º 
[…] 

1 a 12 — […] 
13 — Em relação a vales de finalidade múltipla, sem prejuízo do disposto no n.º 1, o 

valor tributável da transmissão de bens ou prestação de serviços a que o vale diz respeito é 
constituído pela contraprestação paga, quando da cessão do vale, pelo adquirente, pelo 
destinatário ou por um terceiro em seu lugar, deduzido do montante do imposto devido por 
essa transmissão de bens ou prestação de serviços. 

14 — Quando o transmitente dos bens ou prestador dos serviços não tenha sido o pró-
prio cedente do vale de finalidade múltipla e não lhe seja possível aceder a informação 
segura acerca da contraprestação referida no número anterior, sem prejuízo do disposto no 
n.º 1, o valor tributável da transmissão de bens ou prestação de serviços a que o vale diz 
respeito é constituído pelo valor monetário indicado no próprio vale ou resultante de in-
formação contratual relacionada, deduzido do montante do imposto devido por essa trans-
missão de bens ou prestação de serviços. 

15 — No caso previsto no número anterior, não havendo indicação no próprio vale do 
respetivo valor monetário, nem resultando este de informação contratual relacionada, o 
valor tributável da transmissão de bens ou prestação de serviços a que o vale diz respeito é 
determinado nos termos do n.º 4. 
(Redacção do art. 275.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019; NOTA: Aplica-se aos 
vales emitidos a partir de 1 de janeiro de 2019, sem prejuízo da aplicação aos vales emitidos antes 

dessa data das regras comuns que já decorram da disciplina geral do IVA – Cfr. n.º 2 do art. 275.º da 
Lei n.º 71/2018, de 31/12) 

 
 

Alteração à Lista I anexa ao Código do IVA 
 
 
1.8 — Mel de abelhas e mel de cana tradicional. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
2.1 — Livros, jornais, revistas de informação geral e outras publicações periódicas que 

se ocupem predominantemente de matérias de caráter científico, educativo, literário, artís-
tico, cultural, recreativo ou desportivo, em todos os suportes físicos ou por via eletrónica, 
ou em ambos, com exceção das publicações que consistam total ou predominantemente em 
conteúdos vídeo ou música. Excetuam-se igualmente as publicações ou livros de caráter 
obsceno ou pornográfico, como tal considerados na legislação sobre a matéria, e as obras 
encadernadas em peles, tecidos de seda, ou semelhante. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
2.8 — Soutiens, fatos de banho ou outras peças de vestuário de uso medicinal, consti-

tuídas por bolsas interiores, destinadas à colocação de próteses utilizadas por mastectomi-
zadas, bem como próteses capilares destinadas a doentes oncológicos, desde que prescritas 
por receita médica. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

2.10 — Utensílios e outros equipamentos exclusiva ou principalmente destinados a 
operações de socorro e salvamento adquiridos por associações humanitárias e corporações 
de bombeiros, bem como pelo Instituto de Socorros a Náufragos, pelo SANAS — Corpo 
Voluntário de Salvadores Náuticos e pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
2.14 — Transporte de passageiros, incluindo aluguer de veículos com condutor. Com-

preende-se nesta verba o serviço de transporte e o suplemento de preço exigido pelas 
bagagens e reservas de lugar, bem como o transporte de pessoas no âmbito de atividades 
marítimo-turísticas. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
2.30 — Prestações de serviços de locação, manutenção ou reparação de próteses, equi-

pamentos, aparelhos, artefactos e outros bens referidos nas verbas 2.6, 2.8 e 2.9. 
(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
2.32 — Entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, tauromaquia 

e circo. Excetuam-se as entradas em espetáculos de caráter pornográfico ou obsceno, como 
tal considerados na legislação sobre a matéria. 

(Aditada pelo art. 271.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
4.1 — Prestações de serviços de limpeza e de intervenção cultural nos povoamentos e 

habitats, realizadas no âmbito da agricultura, da gestão da floresta e da prevenção de in-
cêndios. 

(Redacção do art. 270.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Decreto-Lei n.º 130/2003, de 28/06 
Alteração ao regime especial do IVA para sujeitos 

passivos não estabelecidos no Estado-Membro 
de consumo ou não estabelecidos na Comunidade 

 
 

Artigo 10.º 
[…] 

1 — Os sujeitos passivos que não disponham de sede, estabelecimento estável ou, na 
sua falta, domicílio na Comunidade, que prestem serviços de telecomunicações, de radio-
difusão ou televisão e serviços por via eletrónica a pessoas que não sejam sujeitos passi-
vos, estabelecidas ou domiciliadas na Comunidade, podem optar pelo registo em território 
nacional, para efeitos do cumprimento de todas as obrigações decorrentes da prestação dos 
referidos serviços. 

2 — […] 
(Redacção do art. 277.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 2.º 
[…] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – ‘Sujeito passivo não estabelecido na Comunidade’, as pessoas singulares ou co-

letivas que não disponham de sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, do-
micílio no território da Comunidade; 

d) – […] 
e) – […] 
f) – ‘Serviços de telecomunicações’, ‘serviços de radiodifusão ou televisão’ e ‘servi-

ços por via eletrónica’, os serviços a que se refere a alínea h) do n.º 9, a alínea h) 
do n.º 10, a alínea d) do n.º 12, os n.os 14 e 15 do artigo 6.º e o artigo 6.º-A do 
Código do IVA;  

g) – […] 
(Redacção do art. 277.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 12.º 
[…] 

1 — Na declaração de registo no regime o sujeito passivo não estabelecido na Comu-
nidade deve indicar, como elementos de identificação, o nome, endereço postal, os endere-
ços eletrónicos, incluindo os sítios na Internet, o número de identificação fiscal no respec-
tivo país, se o tiver, e declarar que não tem a sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, 
domicílio na Comunidade. 

2 — […] 
(Redacção do art. 277.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Alteração ao Código do Imposto do Selo 
 
 

Artigo 70.º-A 
[…] 

Relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2019, as taxas 
previstas nas verbas 17.2.1 a 17.2.4 são agravadas em 50 %. 

(Redacção do art. 278.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Alteração à Tabela Geral do Imposto do Selo 
 
 
17.2.1 — Crédito de prazo inferior a um ano — por cada mês ou fração — 0,128 %; 
17.2.2 — Crédito de prazo igual ou superior a um ano — 1,6 %; 
17.2.3 — Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos — 1,6 %; 

17.2.4 — Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário ou 
qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou determinável, 
sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente, 
durante o mês, divididos por 30 — 0,128 %. 

(Redacção do art. 279.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 
 
 

Artigo 6.º-A 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — Para efeitos da isenção prevista no n.º 1, tratando-se de travessia marítima, consi-

dera-se que constitui destino final um porto situado num país ou território terceiro em que 
ocorra a escala do navio, com a saída e permanência temporária dos passageiros nesse 
porto, ainda que posteriormente possam ocorrer escalas em portos situados no território 
aduaneiro da União Europeia. 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 73.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — Sem prejuízo do previsto no número anterior, a taxa do imposto aplicável às ou-

tras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes, produzidas pelos pequenos produtores e 
nas pequenas sidrarias, identificados no n.º 2 do artigo 81.º, é a prevista no n.º 2 do artigo 
anterior. 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 81.º 
Pequenos produtores de vinho e de sidra 

1 — Salvo disposição em contrário, os pequenos produtores de vinho e de sidra ficam 
dispensados das obrigações relacionadas com a produção, circulação e controlo previstos 
no presente Código. 

2 — Consideram-se pequenos produtores de vinho e de sidra as pessoas que produzem, 
em média, menos de 1.000 hl por ano. 

3 — […] 
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4 — A estância aduaneira competente deve ser informada pelo destinatário das remes-
sas de vinho ou de sidra recebidas em território nacional por meio do documento ou de 
uma referência ao documento referido no número anterior. 

5 — Os depositários autorizados que detenham vinho ou sidra adquirido aos pequenos 
produtores devem identificar a sua proveniência e registar os respectivos movimentos na 
contabilidade de existências, ficando sujeitos ao regime geral. 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 87.º-C 
[…] 

1 — […] 
2 — As taxas do imposto dos produtos previstos no 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 25 gramas por litro: 1 € 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 inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior a 25 gramas por li-
tro: 6 € por hectolitro; 

c) – 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 e igual ou superior a 50 gramas por li-
tro: 8 € por hectolitro; 

d) – 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: 20 € por hectolitro; 

e) – [Anterior alínea c).] 
(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 92.º-A 
[…] 

1 — […] 
2 — O valor da taxa referida no número anterior a vigorar em cada ano (n) é calculado 

no ano anterior (n-1) como média aritmética do preço resultante dos leilões de licenças de 
emissão de gases de efeito de estufa, realizados no âmbito do Comércio Europeu de Licen-
ças de Emissão, entre 1 de outubro do ano n-2 e 30 de setembro do ano n-1. 

3 a 5 — […] 
(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 94.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — Os sobrecustos referidos no número anterior são determinados pelo Governo Re-

gional. 
4 — […] 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 

 
Artigo 96.º 

[…] 
1 a 5 — […] 
6 — A mistura ou incorporação de biocombustíveis noutros produtos petrolíferos e 

energéticos é obrigatoriamente feita em entreposto fiscal. 
(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 103.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — […] 

a) – Elemento específico — 96,12 €; 
b) – […] 

5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 104.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) – Charutos — 410,87 € por milheiro; 
b) – Cigarrilhas — 61,63 € por milheiro. 

3 a 7 — […] 
(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 104.º-A 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — […] 

a) – Elemento específico — 0,081 €/g; 
b) – […] 

5 — O imposto relativo ao tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, e res-
tantes tabacos de fumar, ao rapé, ao tabaco de mascar e ao tabaco aquecido, resultante da 
aplicação do número anterior, não pode ser inferior a 0,174 €/g. 

6 — […] 
(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 104.º-C 
[…] 

1 — […] 
2 — A taxa do imposto é de 0,31 €/ml. 
3 — […] 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 105.º 
[…] 

1 — […] 
a) – […] 
b) – Elemento ad valorem — 42 %. 

2 — Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 75 % do montante do imposto que resul-
ta da aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 103.º 

(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 115.º 
[…] 

1 — À circulação de folhas de tabaco destinadas a venda ao público, de rapé, de tabaco 
de mascar, de tabaco aquecido e de líquido contendo nicotina, em recipientes utilizados 
para carga e recarga de cigarros eletrónicos são aplicáveis, com as devidas adaptações, os 
regimes previstos nos artigos 35.º e 60.º 

2 — Os produtos de tabaco referidos no número anterior, procedentes de outro Estado-
Membro e que não se destinem a entreposto fiscal, devem ser declarados para introdução 
no consumo, junto da estância aduaneira competente, no momento da sua receção em 
território nacional. 

3 — (Revogado.) 
(Redacção do art. 280.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos 
 
 

Artigo 4.º 
[…] 

1 — […] 
a) – Quanto aos automóveis de passageiros, de mercadorias e de utilização mista, tri-

butados pela tabela A, a cilindrada, o nível de emissão de partículas, quando 
aplicável, e o nível de emissão de dióxido de carbono (CO2) relativo ao ciclo 
combinado de ensaios resultante dos testes realizados ao abrigo do ‘Novo Ciclo 
de Condução Europeu Normalizado’ (New European Driving Cycle — NEDC) 
ou ao abrigo do ‘Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos Li-
geiros’ (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure — WLTP), con-

soante o sistema de testes a que o veículo foi sujeito para efeitos da sua homolo-
gação técnica; 

b) – […] 
c) – […] 

2 a 4 — […] 
(Redacção do art. 284.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

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., onde constem os elementos de tributação referidos no artigo 4.º do 
presente Código, sendo a base tributável apurada recorrendo aos elementos constantes 
daquele registo e, quando aplicável, ao documento comprovativo da medição efetiva do 
nível de emissão de dióxido de carbono previsto no número anterior. 

4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 284.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 50.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — O prazo previsto nos números anteriores é de quatro anos, no caso dos veículos a 

que se referem os n.os 1 a 3 do artigo 53.º 
4 — (Anterior n.º 3.) 

(Redacção do art. 284.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 51.º 
[…] 

1 — […] 
a) a e) – […] 
f) – Os veículos adquiridos para o exercício de funções operacionais pela Agência 

para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), quando afetos ex-
clusivamente ao apoio preventivo e combate a incêndios. 

2 — O reconhecimento da isenção prevista no número anterior depende de pedido di-
rigido à Autoridade Tributária e Aduaneira, anterior ou concomitante à apresentação do 
pedido de introdução no consumo, instruído com os seguintes documentos: 

a) – Declaração emitida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil da qual conste o 
reconhecimento da entidade requerente e as características técnicas dos veículos, 
nos casos previstos na alínea a) do número anterior, bem como nos casos previs-
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tos na alínea e) do mesmo número no que diz respeito às corporações de bombei-
ros; 

b) a e) – […] 
f) – Declaração, emitida pelo serviço respetivo, que ateste o destino a que o veículo 

será afeto, no caso referido na alínea f) do número anterior. 
3 — Os veículos referidos nas alíneas a), d), e) e f) do n.º 1 devem ostentar dizeres 

identificadores da entidade beneficiária, inscritos de forma permanente nas partes laterais e 
posterior, em dimensão não inferior à da matrícula, considerando-se de outro modo haver 
introdução ilegal no consumo. 

(Redacção do art. 284.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 285.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Disposições transitórias em matéria de imposto 

sobre veículos 
1 — Durante o ano de 2019, para efeitos do apuramento do imposto da componente 

ambiental da Tabela A constante do artigo 7.º do Código do ISV, bem como para a aferi-
ção dos limites de CO2 fixados nos regimes de benefício, as emissões de dióxido de car-
bono relativas ao «Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros» 
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure — WLTP), referidas na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 4.º do Código do ISV, constantes do certificado de conformidade e men-
cionadas na declaração aduaneira de veículo, são reduzidas de forma automática pelo 
sistema de fiscalidade automóvel, nas percentagens constantes da tabela seguinte: 

 
 
2 — Durante o ano de 2019 é derrogada a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Código do 

ISV, relativamente aos automóveis ligeiros de utilização mista, com peso bruto superior a 
2500 kg, lotação mínima de sete lugares, incluindo o do condutor, e que não apresentem 
tração às quatro rodas, permanente ou adaptável, abrangidos pelo disposto no número 
anterior, sendo a taxa intermédia de ISV aplicável correspondente a 40 % do imposto 
resultante da tabela A do n.º 1 do artigo 7.º do Código do ISV. 

3 — O Governo cria, por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e do ambiente, uma comissão de acompanhamento com o objectivo de moni-
torizar a aplicação da componente ambiental do imposto sobre veículos baseada nas emis-
sões de CO2 apuradas de acordo com o «Procedimento Global de Testes Harmonizados de 
Veículos Ligeiros» (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure — WLTP), em 
colaboração com organizações não-governamentais de ambiente e associações do setor 
automóvel. 

 

Alteração ao Código do IMI 
 
 

Artigo 113.º 
[…] 

1 — […] 
2 — A liquidação referida no número anterior é efectuada nos meses de fevereiro a 

abril do ano seguinte. 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do art. 286.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 120.º 
[…] 

1 — […] 
a) – Em uma prestação, no mês de maio, quando o seu montante seja igual ou inferi-

or a 100 €; 
b) – Em duas prestações, nos meses de maio e novembro, quando o seu montante se-

ja superior a 100 € e igual ou inferior a 500 €; 
c) – Em três prestações, nos meses de maio, agosto e novembro, quando o seu mon-

tante seja superior a 500 €. 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 286.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 135.º-B 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — Os sujeitos passivos legalmente autorizados ao exercício da atividade de locação 

financeira não podem repercutir sobre os locatários financeiros, total ou parcialmente, o 
adicional ao imposto municipal sobre imóveis quando o valor patrimonial tributário dos 
imóveis objeto de contrato de locação financeira não exceda a dedução prevista no n.º 2 do 
artigo 135.º-C. 

(Redacção do art. 286.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 135.º-F 
[…] 

1 — […] 
2 — Ao valor tributável, determinado nos termos do n.º 1 do artigo 135.º-C, superior a 

1.000.000 € e igual ou inferior a 2.000.000 €, ou o dobro destes valores quando seja exer-
cida 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 — Ao valor tributável, determinado nos termos do n.º 1 do artigo 135.º-C, superior a 
2.000.000 €, 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 1,5 %, quando o sujeito passivo seja uma 
pessoa singular. 

4 — O valor dos prédios detidos por pessoas colectivas afetos a uso pessoal dos titula-
res do respectivo capital, dos membros dos órgãos sociais ou de quais quer órgãos de 
administração, 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 1 000 000 € e seja igual ou inferior a 2.000.000 €, e à taxa 
marginal de 1,5 % para a parcela que exceda 2.000.000 €. 

5 — (Anterior n.º 4.) 
6 — (Anterior n.º 5.) 
7 — Os prédios referidos no n.º 4 devem ser identificados no anexo à declaração pe-

riódica de rendimentos prevista no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas. 

(Redacção do art. 286.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 288.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Valor patrimonial tributário de prédios urbanos afetos 

à atividade pecuária, agrícola ou de aquicultura 
1 — Sempre que da avaliação de prédios urbanos afetos à atividade pecuária, agrícola 

ou de aquicultura, realizada por iniciativa dos proprietários durante o ano de 2019, resultar 
o aumento do valor patrimonial tributário, o constante da matriz não se altera, desde que, 
cumulativamente: 

a) – Não tenha havido alteração das características do prédio desde a última avalia-
ção, nomeadamente a nível das áreas; 

b) – Não tenha havido qualquer avaliação por aplicação do método previsto no n.º 3 
do artigo 38.º do Código do IMI. 

2 — A liquidação de IMI relativa aos períodos de tributação de 2019 e seguintes é ofi-
ciosamente revista nos termos previstos no artigo 115.º do Código do IMI, caso a avaliação 
realizada nos termos do número anterior só seja concluída após o momento da liquidação 
do imposto. 

 
 
 
 
 

Alteração ao Código do IUC 
 
 

Artigo 5.º 
[…] 

1 a 7 — […] 
8 — […] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – Os veículos de categoria C, com peso bruto superior a 3.500 kg, em relação aos 

quais os sujeitos passivos do imposto exerçam a título principal a atividade de 
diversão itinerante, e desde que os veículos se encontrem exclusivamente afetos 
a essa atividade. 

9 — […] 
(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 7.º 
[…] 

1 — […] 
a) – […] 
b) – Quanto aos veículos da categoria B, a cilindrada e o nível de emissão de dióxido 

de carbono (CO2) relativo ao ciclo combinado de ensaios resultante dos testes 
realizados ao abrigo do ‘Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado’ (New 
European Driving Cycle — NEDC) ou ao abrigo do ‘Procedimento Global de 
Testes Harmonizados de Veículos Ligeiros’ (Worldwide Harmonized Light 
Vehicle Test Procedure — WLTP), consoante o sistema de testes a que o veículo 
foi sujeito para efeitos da sua homologação técnica, ou, quando este elemento 
não integre o certificado de conformidade, as emissões que resultam de medição 
efectiva realizada em centro técnico legalmente autorizado nos termos previstos 
para o cálculo do imposto sobre veículos; 

c) a g) – […] 
2 — Na determinação da base tributável do imposto incidente sobre os veículos das ca-

tegorias C e D, considera-se equivalente a suspensão pneumática o tipo de suspensão 
definido no anexo II da Diretiva 96/53/CE do Conselho, de 25 de julho de 1996, que fixa 
as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e os pesos máximos 
autorizados no tráfego internacional para certos veículos rodoviários em circulação na 
Comunidade. 

3 a 7 — […] 
(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 
 
 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS  Página 16 de 29  Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

Artigo 9.º 
[…] 

[…] 

 
(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 10.º 
[…] 

1 — […] 
 

 
2 — […] 

 
3 — […] 

(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 11.º 
[…] 

[…] 
Veículos de peso bruto inferior a 12 t 

 
[…] 
Veículos a motor de peso bruto igual ou superior a 12 t 

  

 
[…] 
[…] 
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(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 12.º 
[…] 

[…] 

 
[…] 

 
[…] 
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(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 13.º 
[…] 

[…] 

 
(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 
 

Artigo 14.º 
[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de 2,72 €/kW. 
(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 15.º 
[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de 0,69 €/ kg, tendo o imposto o limite 
de 12.642 €. 

(Redacção do art. 289.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 290.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 
Disposições transitórias em matéria de imposto único 

de circulação 
Durante o ano de 2019, para efeitos do artigo 10.º do Código do IUC, bem como para a 

aferição dos limites de CO2 fixados no artigo 5.º do referido Código, as emissões de dió-
xido de carbono relativas ao «Procedimento Global de Testes Harmonizados de Veículos 
Ligeiros» (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure — WLTP), referido na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do IUC, constantes do certificado de conformi-
dade e mencionadas na declaração aduaneira de veículo, são reduzidas de acordo com as 
percentagens constantes da tabela seguinte: 

 

 
 
 
 

Artigo 308.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 
Adicional em sede de imposto único de circulação 

Mantém-se em vigor em 2019 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. 
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Alteração ao EBF 
 
 
 

Artigo 17.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Às importâncias pagas, sob a forma de renda vitalícia ou resgate de capital acu-

mulado, no âmbito do regime público de capitalização é aplicável o regime previsto nos 
n.os 3 a 5 do artigo 21.º  

3 — Os benefícios previstos no presente artigo são aplicáveis às entregas efetuadas pe-
las entidades empregadoras em nome e a favor dos seus trabalhadores. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 
 

Artigo 21.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 

a) – De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria H de IRS, in-
cluindo as relativas a retenções na fonte, quando a sua perceção ocorra sob a 
forma de prestações regulares e periódicas não referidas na alínea b); 

b) – De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria E de IRS, in-
cluindo as relativas a retenções na fonte, em caso de reembolso total ou parcial, 
incluindo os que sejam efetuados com natureza prestacional, durante um período 
não superior a dez anos, devendo, todavia, observar-se o seguinte: 
1) - […] 
2) - […] 

c) – […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 
9 — […] 
10 — […] 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 24.º 
Organismos de investimento coletivo 

em recursos florestais 
1 — Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de 

investimento imobiliário ou sociedades de investimento imobiliário que se constituam e 
operem de acordo com a legislação nacional, desde que pelo menos 75 % dos seus ativos 
estejam afetos à exploração de recursos florestais e desde que a mesma esteja submetida a 
planos de gestão florestal, aprovados e executados de acordo com a regulamentação em 
vigor, ou seja objeto de certificação florestal realizada por entidade legalmente acreditada. 

2 — Os rendimentos de unidades de participação ou participações sociais em entidades 
a que se aplique o número anterior, pagos ou colocados à disposição dos respetivos titula-
res, quer seja por distribuição ou mediante operação de resgate ou liquidação, são sujeitos 
a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10 %, exceto quando os titulares dos ren-
dimentos sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou entidades não 
residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos 
sejam imputáveis, excluindo: 

a) – […] 
b) – […] 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — Os titulares de rendimentos de unidades de participação ou participações sociais 

em entidades a que se aplique o n.º 1, quando englobem os rendimentos que lhes sejam 
distribuídos, têm direito a deduzir 50 % dos rendimentos relativos a dividendos, nos ter-
mos e condições previstos no artigo 40.º-A do Código do IRS. 

7 — O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de 
unidades de participação ou participações sociais em entidades a que se aplique o n.º 1 é 
tributado à taxa de 10 %, quando os titulares sejam entidades não residentes a que não seja 
aplicável a isenção prevista no artigo 27.º ou sujeitos passivos de IRS residentes em terri-
tório português que obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma actividade comercial, 
industrial ou agrícola e não optem pelo respetivo englobamento. 

8 — Ficam isentas de imposto do selo as aquisições onerosas do direito de propriedade 
ou de figuras parcelares desse direito relativas a prédios rústicos destinados à exploração 
florestal pelas entidades a que se aplique o n.º 1. 

9 — As obrigações previstas no artigo 119.º e no n.º 1 do artigo 125.º do Código do 
IRS devem ser cumpridas pelas entidades gestoras ou registadoras ou pelas sociedades de 
investimento imobiliário, consoante os casos. 

10 — As entidades gestoras dos fundos de investimento e as sociedades de investimen-
to imobiliário a que se aplique o n.º 1 são obrigadas a publicar o valor do rendimento 
distribuído, o valor do imposto retido aos titulares das unidades de participação ou partici-
pações sociais, bem como a dedução que lhes corresponder, para efeitos do disposto no n.º 
6. 

11 — Caso os requisitos referidos no n.º 1 deixem de se verificar, cessa nessa data a 
aplicação do regime previsto no presente artigo, passando a aplicar-se às entidades a que se 
aplique o n.º 1 o regime previsto no artigo 22.º, considerando-se, para este efeito, como um 
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período de tributação, o tempo decorrido entre a data de cessação e o final do ano civil em 
que esta ocorreu. 

12 — Cessando a aplicação do regime previsto no presente artigo nos termos do núme-
ro anterior, os rendimentos de unidades de participação ou participações sociais em entida-
des a que se aplique o n.º 1 que sejam pagos ou colocados à disposição dos participantes 
após a data daquela cessação, bem como as mais-valias realizadas após essa data que 
resultem da transmissão onerosa, resgate ou liquidação dessas unidades de participação ou 
participações sociais, são tributados nos termos previstos no artigo 22.º-A. 

13 — (Anterior n.º 12.) 
14 — A isenção prevista no n.º 8 fica sem efeito caso os prédios rústicos destinados à 

exploração florestal sejam transmitidos, a qualquer título, nos dois anos subsequentes, não 
podendo concretizar-se a respectiva transmissão sem que se encontre assegurada a liquida-
ção do imposto devido, acrescido dos respetivos juros compensatórios. 

15 — Quando se efetuem entradas em espécie na subscrição de unidades de participa-
ção ou participações sociais em entidades a que se aplique o n.º 1, realizadas por pessoas 
singulares residentes ou não residentes, não é apurado rendimento derivado da transferên-
cia dos prédios rústicos destinados à exploração florestal, sendo considerado como valor 
de aquisição daquelas entradas, para efeitos fiscais, o valor de aquisição desses prédios. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 27.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – Às mais-valias resultantes da transmissão onerosa de partes de capital ou de di-

reitos similares em sociedades ou outras entidades que não tenham sede nem di-
reção efetiva em território português, quando, em qualquer momento durante os 
365 dias anteriores, o valor dessas partes de capital ou direitos resulte, direta ou 
indiretamente, em mais de 50 % de bens imóveis ou direitos reais sobre bens 
imóveis situados em território português, com exceção dos bens imóveis afetos a 
uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial que não consista na 
compra e venda de bens imóveis. 

3 — […] 
(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 
 
 
 

Artigo 41.º-B 
Benefícios fiscais aplicáveis aos territórios 

do Interior e às Regiões Autónomas 
1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — Aos sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 1 é aplicável uma majoração de 20 % à 

dedução máxima prevista no n.º 1 do artigo 29.º do Código Fiscal do Investimento quando 
estejam em causa investimentos elegíveis realizados em territórios do Interior. 

5 — O benefício fiscal previsto nos números anteriores está sujeito às regras europeias 
aplicáveis em matéria de auxílios de minimis, não podendo o montante do benefício exce-
der o limiar de minimis. 

6 — (Anterior n.º 4.) 
7 — No caso de estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino situados em 

território do Interior identificado na portaria a que se refere o n.º 6, ou em estabelecimen-
tos de ensino situados nas Regiões Autónomas, é aplicável uma majoração de 10 pontos 
percentuais ao valor suportado a título de despesas de educação e formação a que se refere 
o n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IRS, sendo o limite global aí estabelecido elevado 
para 1000 € quando a diferença seja relativa a estas despesas. 

8 — A dedução à coleta do IRS a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º-E do 
Código do IRS tem o limite de 1.000 € durante três anos, sendo o primeiro o da celebração 
do contrato, no caso de os encargos aí previstos resultarem da transferência da residência 
permanente para um território do Interior identificado na portaria a que se refere o n.º 6. 

9 — Para efeitos do disposto nos n.os 7 e 8, os sujeitos passivos devem indicar no Por-
tal das Finanças: 

a) – No prazo previsto no n.º 6 do artigo 58.º-A do Código do IRS, os membros do 
agregado familiar que frequentam estabelecimentos de ensino situados em terri-
tório do Interior ou das Regiões Autónomas e o valor total das respetivas despe-
sas suportadas; 

b) – As faturas ou outro documento que sejam relativas a arrendamento de que resul-
te a transferência da residência permanente para um território do Interior. 
(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 59.º-D 
[…] 

1 a 13 — […] 
14 — Aos sujeitos passivos de IRS ou IRC abrangidos pelas regras decorrentes do re-

gime simplificado é igualmente aplicável uma dedução ao rendimento tributável ou à 
matéria coletável, respetivamente, obtidos após a aplicação dos respetivos coeficientes e 
até à sua concorrência, de um montante equivalente à majoração prevista nos n.os 12 e 13. 

15 — O disposto nos n.os 12, 13 e 14 é aplicável aos sujeitos de IRS e de IRC que pre-
encham, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) – [Anterior alínea a) do n.º 14.] 
b) – [Anterior alínea b) do n.º 14.] 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 59.º-G 
[…] 

1 — […] 
2 — Os rendimentos respeitantes a participações sociais em EGF, pagos ou colocados 

à disposição dos respetivos titulares, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à 
taxa de 10 %, exceto quando os titulares dos rendimentos sejam pessoas singulares não 
residentes, entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou entidades não residen-
tes sem estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos sejam 
imputáveis, excluindo: 

a) – […] 
b) – As entidades não residentes que sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais 

de 25 % por entidades ou pessoas singulares residentes em território nacional, 
exceto quando essa entidade seja residente noutro Estado-Membro da União Eu-
ropeia, num Estado-Membro do Espaço Económico Europeu que esteja vincula-
do a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabele-
cida no âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido cele-
brada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preve-
ja a troca de informações. 

3 — A retenção na fonte a que se refere o número anterior tem caráter definitivo sem-
pre que os titulares sejam pessoas singulares não residentes em território português ou 
entidades não residentes sem estabelecimento estável neste território, bem como sujeitos 
passivos de IRS residentes que obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma atividade 
comercial, industrial ou agrícola, podendo estes, porém, optar pelo englobamento para 
efeitos desse imposto, caso em que o imposto retido tem a natureza de imposto por conta, 
nos termos do artigo 78.º do Código do IRS. 

4 — […] 
5 — […] 
6 — O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de 

participações sociais em EGF reconhecidas e abrangidas pelo n.º 1 é tributado à taxa de 10 
%, quando os titulares sejam pessoas singulares não residentes ou entidades não residentes 
a que não seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.º ou sujeitos passivos de IRS resi-
dentes em território português que obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma ativi-
dade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo respetivo englobamento. 

7 — Ficam isentas de imposto do selo as aquisições onerosas do direito de propriedade 
ou de figuras parcelares desse direito relativas a prédios rústicos destinados à exploração 
florestal, por EGF reconhecidas e abrangidas pelo n.º 1, bem como a afetação desses pré-
dios pelos associados à gestão da EGF, desde que realizada no prazo de seis meses conta-
dos da respectiva associação à EGF. 

8 — Cabe ao órgão periférico regional da Autoridade Tributária e Aduaneira da área 
da situação dos prédios, mediante requerimento prévio dos interessados comprovando os 
respetivos requisitos, reconhecer a isenção prevista no número anterior relativa à afectação 
dos prédios rústicos destinados à exploração florestal, no prazo de 30 dias. 

9 — As EGF reconhecidas e abrangidas pelo n.º 1 ficam isentas de imposto do selo nas 
operações de crédito que lhes seja concedido e por estas utilizado, bem como nos juros 
decorrentes dessas operações, quando este imposto constitua seu encargo. 

10 — A isenção prevista no n.º 7 fica sem efeito caso se verifique alguma das seguin-
tes circunstâncias:  

a) – Os prédios rústicos destinados à exploração florestal sejam transmitidos, a qual-
quer título, nos dois anos subsequentes, não podendo concretizar-se a respectiva 
transmissão sem que se encontre assegurada a liquidação do imposto devido, 
acrescido dos respectivos juros compensatórios; 

b) – Seja revogado o reconhecimento como EGF, nos termos previstos no artigo 12.º 
do Decreto-Lei n.º 66/2017, de 12 de junho. 

11 — Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS, quando decor-
rentes de arrendamentos a EGF, reconhecidas e abrangidas pelo n.º 1, são considerados em 
50 % do seu valor, sem prejuízo da opção de englobamento. 

12 — Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos de IRS, residentes ou não resi-
dentes, ainda que obtidos no âmbito de atividade comercial, industrial, agrícola, silvícola 
ou pecuária, respeitantes ao saldo apurado entre as mais-valias e as menos-valias derivadas 
da alienação a EGF, reconhecidas e abrangidas pelo n.º 1, de prédios rústicos destinados à 
exploração florestal, são considerados em 50 % do seu valor, sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 43.º do Código do IRS. 

13 — Não obstante o disposto no número anterior, no caso de entradas em espécie no 
capital das EGF realizadas por pessoas singulares residentes ou não residentes, não é apu-
rado rendimento derivado da transferência dos prédios rústicos destinados à exploração 
florestal, sendo considerado como valor de aquisição daquelas entradas, para efeitos fisca-
is, o valor de aquisição desses prédios. 

14 — O regime previsto nos n.os 11, 12 e 13 é aplicável às transmissões e arrendamen-
tos efetuados até 31 de dezembro de 2020 e, no caso dos rendimentos referidos no n.º 11, 
tem a duração de 12 anos, contados desde o ano da celebração do contrato. 

15 — (Anterior n.º 14.) 
16 — O reconhecimento previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 66/2017, de 12 de 

junho, bem como a revogação desse reconhecimento, devem ser comunicados à Autorida-
de Tributária e Aduaneira pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., 
por transmissão eletrónica de dados, em termos e condições a estabelecer através de proto-
colo entre as partes, no prazo de 30 dias a contar da respetiva decisão. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 59.º-H 
[…] 

São excluídos do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do Código do IRC relativamente aos 
encargos que suportem com viaturas ligeiras de passageiros, viaturas ligeiras de mercado-
rias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto sobre Veículos, 
motos e motociclos, os sujeitos passivos no exercício da atividade de produção cinemato-
gráfica e audiovisual desenvolvida com o apoio do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Ci-
nema. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 59.º-J 
Embarcações eletrossolares ou exclusivamente eléctricas 

Na determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título 
principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola, bem como na determinação dos 
rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade 
organizada, são considerados em 120 % do respectivo montante os gastos e perdas do 
período de tributação relativos a depreciações fiscalmente aceites de elementos do ativo 
fixo tangível correspondentes a embarcações eletrossolares ou exclusivamente elétricas. 

(Aditado pelo art. 292.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 60.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — O disposto no presente artigo não é aplicável quando se conclua que as operações 

abrangidas pelo mesmo tiveram como principal objetivo ou como um dos principais obje-
tivos obter uma vantagem fiscal, o que pode considerar-se verificado, designadamente, 
quando as operações não tenham sido realizadas por razões económicas válidas e não 
reflitam substância económica, tais como o reforço da competitividade das empresas ou da 
respetiva estrutura produtiva, procedendo-se então, se for caso disso, às correspondentes 
liquidações adicionais de imposto, majoradas em 15 %. 

7 — (Revogado.) 
8 a 13 — […] 
14 — O regime previsto no n.º 1 é igualmente aplicável às operações de fusão e cisão 

de confederações e associações patronais e sindicais, bem como associações de cariz em-
presarial ou setorial, com as necessárias adaptações. 

15 — Para efeitos do número anterior, consideram-se ‘associações de cariz empresarial 
ou setorial’ as associações que tenham como objeto principal representar, promover, fo-
mentar e apoiar as empresas de determinada zona geográfica ou actividade económica. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 64.º 
[…] 

Não estão sujeitas a IVA as transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas, 
a título gratuito, pelas entidades a quem sejam concedidos donativos abrangidos pelo 
presente Estatuto, em benefício direto das pessoas singulares ou colectivas que os atribu-
am, quando o correspondente valor não ultrapassar, no seu conjunto, 10 % do montante do 
donativo recebido. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 71.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — É aplicável ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado o regime tributário 

previsto no artigo 8.º do Regime Jurídico dos Fundos e Sociedades de Investimento Imobi-
liário para Arrendamento Habitacional, aprovado pelo artigo 102.º da Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, com as necessárias adaptações, compreendendo as finalidades previs-
tas na alínea b) do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2016, de 1 de se-
tembro, com a alteração introduzida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-
A/2018, de 2 de maio. 

(Redacção do art. 291.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Alteração à LGT 
 
 

Artigo 63.º-A 
[…] 

1 — […] 
2 — As instituições de crédito, as sociedades financeiras e as demais entidades que 

prestem serviços de pagamento estão obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, até ao final do mês de março de cada ano, através de declaração de modelo 
oficial, aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, 
as transferências e envio de fundos que tenham como destinatário entidade localizada em 
país, território ou região com regime de tributação privilegiada mais favorável que não 
sejam relativas a operações efetuadas por pessoas colectivas de direito público. 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 
9 — […] 
10 — […] 
11 — O Banco de Portugal deve disponibilizar à Autoridade Tributária e Aduaneira, 

dentro do prazo previsto no n.º 2, informação por entidade declarante, em número e valor, 
agregada por destino e motivo, relativa às transferências e envio de fundos que tenham 
como destinatário entidade localizada em país, território ou região com regime de tributa-
ção privilegiada mais favorável, que tenham sido reportadas ao Banco de Portugal pelas 
entidades referidas no n.º 2. 

(Redacção do n.º 1 do art. 295.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Alteração ao CPPT 
 
 

Artigo 35.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — As notificações e as citações podem efetuar-se pessoalmente no local em que o 

notificando for encontrado, por via postal simples, por carta registada ou por carta regista-
da com aviso de receção, ou por transmissão eletrónica de dados, através do serviço públi-
co de notificações eletrónicas associado à morada única digital, da caixa postal eletrónica 
ou na área reservada do Portal das Finanças. 

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

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 39.º 
[…] 

1 — As notificações efetuadas nos termos do n.º 3 do artigo 38.º presumem-se feitas 
no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja 
útil. 

2 a 13 — […] 
(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 40.º 
[…] 

1 — […] 
a) – Nos procedimentos tributários, por carta registada, dirigida para o seu escritório 

ou por transmissão electrónica de dados na respetiva área reservada do Portal das 
Finanças; 

b) – […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — Às notificações eletrónicas no Portal das Finanças aplica-se o disposto nos n.os 4 a 

7 do artigo 38.º-A. 
(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 38.º-A 
Notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças 

1 — As notificações e citações são efetuadas por transmissão eletrónica de dados, na 
respetiva área reservada no Portal das Finanças, relativamente aos sujeitos passivos: 

a) – Que sendo obrigados a possuir caixa postal eletrónica, nos termos do n.º 12 do 
artigo 19.º da lei geral tributária, não a tenham comunicado à administração tri-
butária no prazo legal para o efeito; 

b) – Residentes em Estado fora da União Europeia ou do Espaço Económico Euro-
peu, que não tenham designado representante com residência em território naci-
onal; 

c) – Que não sendo obrigados a possuir e a comunicar a caixa postal eletrónica, op-
tem pelas notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças; 

d) – Que embora possuam caixa postal eletrónica e a tenham comunicado à adminis-
tração tributária, optem pelas notificações e citações eletrónicas no Portal das Fi-
nanças; 

e) – Não residentes de, ou residentes que se ausentem para, Estado-Membro da Uni-
ão Europeia ou do Espaço Económico Europeu, cuja designação de representante 
seja meramente facultativa, optem pelas notificações e citações eletrónicas no 
Portal das Finanças. 

2 — A adesão às notificações e citações no Portal das Finanças, exercida por opção, 
pode ser feita mediante autenticação na área reservada. 

3 — A opção de adesão prevista no número anterior pode ser exercida a qualquer mo-
mento, produzindo efeitos no 1.º dia do mês seguinte, desde que entre a data da opção e a 
data da respetiva produção de efeitos decorra um período mínimo de 10 dias, caso contrá-
rio, a adesão só produz efeitos no 1.º dia do 2.º mês seguinte. 

4 — As notificações e citações efetuadas por transmissão eletrónica consideram-se 
efetuadas no 5.º dia posterior ao registo de disponibilização na respectiva área reservada do 
Portal das Finanças. 

5 — O sistema informático de suporte às notificações e citações eletrónicas no Portal 
das Finanças garante: 

a) – A autenticidade da notificação; 
b) – O registo e a comprovação da data e da hora da disponibilização efetiva das no-

tificações eletrónicas na respetiva área reservada. 
6 — As notificações e as citações eletrónicas efectuadas por transmissão eletrónica na 

respetiva área reservada do Portal das Finanças equivalem à remessa por via postal, via 
postal registada ou via postal registada com aviso de receção, consoante os casos. 

7 — A disponibilização das notificações e citações previstas no presente artigo, bem 
como o regime da adesão, da desistência e cessação do mesmo, é regulamentada por porta-
ria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

(Aditado pelo art. 297.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 41.º 
[…] 

1 — As pessoas coletivas e sociedades são citadas ou notificadas na sua caixa postal 
eletrónica ou na sua área reservada do Portal das Finanças, nos termos previstos no artigo 
38.º-A, ou na pessoa de um dos seus administradores ou gerentes, na sua sede, na residên-
cia destes ou em qualquer lugar onde se encontrem.  

2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 69.º 
[…] 

[…] 
a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 
e) – […] 
f) – A reclamação tem efeito suspensivo quando for prestada garantia adequada nos 

termos do presente Código. 
(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 84.º 
[…] 

1 — (Anterior corpo do artigo.) 
2 — Durante o decurso do prazo referido no número anterior, podem ser efetuados pa-

gamentos parciais.  
3 — Não são aceites pagamentos parciais inferiores a metade da unidade de conta, sal-

vo quando se trate do pagamento do remanescente em dívida. 
4 — Findo o prazo de pagamento voluntário, sem que o pagamento tenha sido recebi-

do integralmente, observar-se-á o disposto no artigo 88.º 
(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 103.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — A impugnação tem efeito suspensivo quando for prestada garantia adequada nos 

termos do presente Código. 
5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 

Artigo 169.º 
[…] 

1 — A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, 
a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objeto a legalidade da dívida 
exequenda, bem como durante os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da 
Convenção de Arbitragem 90/436/CEE, de 23 de julho, relativa à eliminação da dupla 
tributação em caso de correção de lucros entre empresas associadas de diferentes Estados-
Membros, ou de convenção para evitar a dupla tributação, desde que tenha sido constituída 
garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora 
garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que deve ser informado no 
processo pelo funcionário competente. 

2 a 13 — […] 
(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 183.º 
[…] 

1 — Se houver lugar a qualquer forma de garantia, esta é prestada junto do órgão da 
execução fiscal onde pender o processo respetivo, nos termos estabelecidos no presente 
Código. 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 191.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — As citações referidas no presente artigo podem ser efetuadas para o domicílio fis-

cal eletrónico ou na respetiva área reservada do Portal das Finanças, valendo como citação 
pessoal. 

5 — […] 
6 — As citações efetuadas para o domicílio fiscal eletrónico ou na área reservada do 

Portal das Finanças consideram-se efetuadas no 5.º dia posterior ao registo de disponibili-
zação daquelas no sistema de suporte ao serviço público de notificações eletrónicas associ-
ado à morada única digital, na caixa postal eletrónica ou na respetiva área reservada do 
Portal das Finanças. 

7 — […] 
8 — […] 

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 192.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — A citação edital é feita por afixação de edital, seguida da publicação de anúncio 

no Portal das Finanças em acesso público. 
8 — O edital é afixado na porta da casa da última residência ou sede que o citando teve 

no País. 
9 — Sendo as citações feitas nos termos e locais dos números anteriores, constam dos 

éditos, conforme o caso, a natureza dos bens penhorados, o prazo do pagamento e de opo-
sição e a data e o local designado para a venda. 

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 199.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até 

ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o 
limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25 % da soma daqueles valores, 
exceto no caso dos planos prestacionais onde a garantia é prestada pelo valor da dívida 
exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo do plano de pagamento concedi-
do e custas na totalidade, sem prejuízo do disposto no n.º 13 do artigo 169.º 

7 a 15 — […] 
(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 199.º-A 
[…] 

1 — Na avaliação da garantia, com exceção de garantia bancária, caução e seguro-
caução, deve atender-se ao valor dos bens ou do património apurado nos termos dos arti-
gos 13.º a 17.º do Código do Imposto do Selo. 

2 — Sendo o garante uma sociedade, o valor do seu património corresponde ao valor 
da totalidade dos títulos representativos do seu capital social determinado nos termos do 
artigo 15.º do Código do Imposto do Selo. 

3 — Sendo o garante uma pessoa singular, deve atender-se ao património desonerado e 
aos rendimentos suscetíveis de gerar meios para cumprir a obrigação. 

4 — O valor determinado nos termos dos números anteriores deve ser deduzido dos 
seguintes montantes, quando aplicável e sempre que afete a capacidade da garantia: 

a) – Garantias concedidas e outras obrigações extrapatrimoniais assumidas; 
b) – Passivos contingentes; 
c) – Partes de capital do executado, detidas, direta ou indiretamente, na respetiva 

proporção; 
d) – Quaisquer créditos sobre o executado. 

(Redacção do art. 296.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Alteração ao RGIT 
 
 

Artigo 96.º 
[…] 

1 — Quem, com intenção de se subtrair ao pagamento dos impostos especiais sobre o 
álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes, 
produtos petrolíferos e energéticos ou tabaco: 

a) a f) – […] 
[…] 
2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do art. 298.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 106.º 
[…] 

1 — […] 
2 — É aplicável à fraude contra a segurança social a pena prevista no n.º 1 do artigo 

103.º, bem como o disposto nas respetivas alíneas. 
3 — […] 
4 — […] 

(Redacção do art. 298.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 116.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — Quando a infração prevista no n.º 1 diga respeito à falta de apresentação ou apre-

sentação fora do prazo legal da declaração a que se referem os n.os 2 e 6 do artigo 63.º-A 
da lei geral tributária, é punível com coima de 3.000 € a 165.000 €. 

(Redacção do art. 298.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 117.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — (Revogado pelo n.º 1 do art. 299.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12) 
[…] 

(NOTA: A presente despenalização é também aplicável aos sujeitos passivos que, voluntariamente e 
não tendo apresentado defesa, tenham procedido ao pagamento da coima por falta de comunicação 
da adesão à caixa postal eletrónica nos termos do n.º 12 do artigo 19.º da LGT. – Cfr. n.º 2 do art. 

299.º da lei n.º 71/2018, de 31/12) 
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Artigo 119.º 
[…] 

1 a 6 — […] 
7 — As omissões ou inexatidões relativas à declaração a que se referem os n.os 2 e 6 do 

artigo 63.º-A da lei geral tributária são puníveis com coima prevista no n.º 4 do artigo 
116.º. 

(Redacção do art. 298.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 
 

Alteração ao RCPIT 
 
 

Artigo 38.º 
[…] 

1 — As notificações podem efetuar-se pessoalmente no local em que o notificando for 
encontrado, por via postal através de carta registada ou por carta registada com aviso de 
receção ou por transmissão electrónica de dados, através do serviço público de notificações 
eletrónicas associado à morada única digital, da caixa postal eletrónica ou na respetiva área 
reservada do Portal das Finanças. 

2 — […] 
(Redacção do art. 300.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 
 

Artigo 43.º 
[…] 

1 — Presumem-se notificados os sujeitos passivos e demais obrigados tributários con-
tactados por carta registada e em que tenha havido devolução de carta remetida para o seu 
domicílio fiscal com indicação expressa na mesma, aposta pelos serviços postais de ter 
sido recusada, não ter sido reclamada, indicação de encerrado, endereço insuficiente, ou 
que o sujeito passivo em causa se mudou. 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — A notificação efetuada para o domicílio fiscal eletrónico ou na área reservada no 

Portal das Finanças da pessoa a notificar considera-se efetuada no 5.º dia posterior ao 
registo de disponibilização daquela no sistema de suporte ao serviço público de notifica-
ções eletrónicas associado à morada única digital, na caixa postal eletrónica ou na respeti-
va área reservada do Portal das Finanças. 

(Redacção do art. 300.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Artigo 49.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — A notificação prevista no n.º 1 fixa a competência territorial determinada nos ter-

mos da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º 
5 — (Anterior n.º 4.) 

(Redacção do art. 300.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 

Alteração ao Código Fiscal do Investimento 
 
 

Artigo 9.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) – Até 12 %, em função do índice per capita de poder de compra da região em que 
se localize o projeto, de acordo com os seguintes escalões: 
i) - Em 8 %, caso o projeto se localize numa região NUTS 2 que, à data de apre-

sentação da candidatura, não apresente um índice per capita de poder de 
compra superior a 90 % da média nacional nos dois últimos apuramentos 
anuais publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.); ou 

ii) - Em 10 %, caso o projeto se localize numa região NUTS 3 que, à data da 
candidatura, não apresente um índice per capita de poder de compra superior 
a 90 % da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais publicados 
pelo INE, I. P.; ou 

iii) - Em 12 %, caso o projeto se localize num concelho que, à data da candidatu-
ra, não apresente um índice per capita de poder de compra superior a 80 % 
da média nacional nos dois últimos apuramentos anuais publicados pelo INE, 
I. P.; 

b) – […] 
c) – […] 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 301.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 
 
 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS  Página 27 de 29  Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

Artigo 23.º 
[…] 

1 — […] 
a) – […] 

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

até ao montante de 15.000.000 €; 
ii) 10 % das aplicações relevantes, relativamente à parte do investimento rea-

lizado que exceda o montante de 15.000.000 €; 
2) - […] 

b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 

2 a 7 — […] 
(Redacção do art. 301.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 29.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Para efeitos da dedução prevista no número anterior, o montante máximo dos lu-

cros retidos e reinvestidos, em cada período de tributação, é de 10.000.000 €, por sujeito 
passivo. 

3 a 6 — […] 
(Redacção do art. 301.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 
 

Artigo 37.º 
[…] 

1 — […] 
a) a d) – […] 
e) – Despesas relativas à contratação de actividades de investigação e desenvolvi-

mento junto de entidades públicas ou beneficiárias do estatuto de utilidade públi-
ca ou de entidades cuja idoneidade em matéria de investigação e desenvolvimen-
to seja reconhecida nos termos do artigo 37.º-A; 

f) – Participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento, no ca-
pital de fundos de investimento, públicos ou privados, que tenham como objecto 
o financiamento de empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvi-
mento e que desenvolvam projetos reconhecidos nos termos do artigo 37.º-A; 

g) a j) – […] 
2 a 6 — […] 
7 — (Revogado.) 
8 — […] 

(Redacção do art. 301.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 37.º-A 
[…] 

1 a 9 — […] 
10 — A Agência Nacional de Inovação, S. A., em face da informação reportada no 

mapa de indicadores a que se refere o n.º 11 do artigo 40.º, reavaliará anualmente o caráter 
de investigação e desenvolvimento do projeto, podendo, caso se não mantenham os pres-
supostos que o determinaram, fazer cessar o referido reconhecimento. 

(Redacção do art. 301.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 

Artigo 40.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — As entidades interessadas em recorrer ao sistema de incentivos fiscais previstos 

no presente capítulo devem submeter as candidaturas até ao final do 5.º mês do ano seguin-
te ao do exercício, não sendo aceites candidaturas referentes a anos anteriores a esse perío-
do de tributação. 

4 — […] 
5 — A Agência Nacional de Inovação, S. A., 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 elegíveis reportadas ao ano anterior ao da comunicação, discri-
minando os beneficiários e o montante das despesas majoradas nos termos do n.º 6 do 
artigo 37.º, com projectos validados pela Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. 
P.), nos termos do n.º 8. 

6 e 7 — […] 
8 — Para efeitos de aplicação da majoração prevista no n.º 6 do artigo 37.º: 

a) – As entidades interessadas devem apresentar à Agência Nacional de Inovação, S. 
A., a sua candidatura com os elementos que permitam verificar que a despesa a 
certificar respeita a projetos de conceção ecológica de produtos, incluindo reco-
nhecimentos ou certificações já existentes que atestem essa natureza; 

b) – A Agência Nacional de Inovação, S. A., remete à APA, I. P., nos 15 dias úteis 
após o termo do prazo para submissão das candidaturas, os elementos a que se 
refere a alínea anterior, para que esta possa emitir parecer vinculativo; 

c) – A APA, I. P., comunica à Agência Nacional de Inovação, S. A., o teor do seu 
parecer vinculativo até 15 de novembro. 

9 — Fica o Governo autorizado a sujeitar a avaliação das candidaturas, para efeitos de 
obtenção dos benefícios fiscais previstos neste capítulo, pela entidade a que se refere o n.º 
1, ao pagamento de uma taxa máxima de 1 % por parte das entidades interessadas, calcula-
da sobre o montante de crédito solicitado, em termos a definir por portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da ciência, tecnologia e ensino superior 
e da economia. 

10 — A receita resultante da taxa referida no número anterior destina-se a cobrir os 
custos inerentes ao processo de avaliação e a apoiar empresas em atividades de investiga-
ção e desenvolvimento, inovação, empreendedorismo de base tecnológica e propriedade 
industrial. 

11 — (Anterior n.º 10.) 
(Redacção do art. 301.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
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Artigo 303.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 (LOE_2019) 

Regimes excecionais de regularização tributária 
1 — As declarações de regularização tributária emitidas ao abrigo dos regimes exceci-

onais de regularização tributária (RERT) são transmitidas pelo Banco de Portugal e pelas 
instituições financeiras intervenientes à Autoridade Tributária e Aduaneira, no prazo de 30 
dias. 

2 — Sempre que, em procedimento inspetivo ou no âmbito de liquidação de imposto, 
seja ou tenha sido invocada pelos sujeitos passivos a regularização de dívida tributária ao 
abrigo dos regimes referidos no número anterior, a Autoridade Tributária e Aduaneira 
notifica os contribuintes para, ao abrigo do dever de colaboração, no prazo de 90 dias, 
identificarem as infrações abrangidas pelas normas de exclusão de responsabilidade pre-
vistas nesses regimes, indicando: 

a) – Os factos tributários omitidos; 
b) – A descrição das operações subjacentes à obtenção do rendimento, à sua oculta-

ção e ou à sua não tributação anterior ao RERT; 
c) – Data e local da prática dos factos. 

3 — Os esclarecimentos que sejam solicitados, pela Autoridade Tributária e Aduanei-
ra, aos sujeitos passivos que tenham beneficiado da regularização tributária referida no n.º 
1, sobre o teor das declarações de regularização tributária e sobre os factos tributários que 
lhes deram origem, incluindo esclarecimentos sobre as operações subjacentes à obtenção 
do rendimento, à sua ocultação e à sua não tributação anterior ao RERT, estão abrangidos 
pelo dever de colaboração. 

4 — O disposto no presente artigo não afeta a extinção das obrigações tributárias e a 
exclusão da responsabilidade por infrações tributárias que resulte da aplicação dos RERT. 

5 — As declarações de regularização tributária e a resposta dos contribuintes à notifi-
cação prevista no n.º 2 estão sujeitas ao sigilo fiscal e não podem ser utilizadas como prova 
dos factos nele descritos contra os seus autores, sem prejuízo de poderem ser utilizadas 
para fundamentar diligencias destinadas a confirmar a sua exatidão ou a sua não repetição, 
bem como a não regularização de outras dívidas tributárias. 

6 — No prazo de dois anos desde a disponibilização à Autoridade Tributária e Adua-
neira das declarações de regularização tributária ao abrigo da presente lei, considera-se 
verificado o requisito da alínea b) do n.º 1 do artigo 63.º-B da lei geral tributária em rela-
ção aos beneficiários dos regimes excecionais de regularização tributária. 

7 — A Autoridade Tributária e Aduaneira submete à Assembleia da República, no 
prazo de dois anos, um relatório anonimizado sobre o tratamento das declarações de regu-
larização tributária, que inclua: 

a) – Confirmação da correspondência entre as declarações de regularização tributária 
apresentadas pelos contribuintes à inspeção tributária, entregues pelo Banco de 
Portugal e entregues pelas instituições financeiras; 

b) – Indicação dos montantes totais de rendimentos e patrimónios ocultados, imposto 
que seria devido à taxa normal e imposto efetivamente pago ao abrigo dos 
RERT; 

c) – Explanação dos principais esquemas de planeamento fiscal identificados. 
 
 

 
Disposições avulsas 

 
 

Artigo 315.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 
Outras disposições de caráter fiscal no âmbito 

do imposto sobre o rendimento 
1 — Ficam isentos de IRS ou de IRC os juros decorrentes de contratos de empréstimo 

celebrados pela IGCP, E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, sob 
a forma de obrigações denominadas em renminbi colocadas no mercado doméstico de 
dívida da República Popular da China, desde que subscritos ou detidos por não residentes 
sem estabelecimento estável em território português ao qual o empréstimo seja imputado, 
com exceção de residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal clara-
mente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo 
responsável pela área das finanças. 

2 — Para efeitos do n.º 1, a IGCP, E. P. E., deve deter comprovação da qualidade de 
não residente no momento da subscrição, nos seguintes termos: 

a) – No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos interna-
cionais, instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e em-
presas de seguros, domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o 
qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação interna-
cional, a comprovação efetua-se através dos seguintes elementos: 
i) - A respetiva identificação fiscal; ou 
ii) - Certidão da entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que ateste a 

existência jurídica do titular e o seu domicílio; ou 
iii) - Declaração do próprio titular, devidamente assinada e autenticada, se se tra-

tar de bancos centrais, organismos internacionais ou instituições de direito 
público que integrem a administração pública central, regional ou a demais 
administração periférica, estadual indireta ou autónoma do Estado de resi-
dência fiscalmente relevante; 

b) – No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos 
de investimento colectivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país 
com o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação in-
ternacional, a comprovação efetua-se através de declaração emitida pela entidade 
responsável pelo registo ou supervisão, ou pela autoridade fiscal, que certifique a 
existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da qual foi constituído e o local 
da respetiva domiciliação. 

3 — A comprovação a que se refere o número anterior pode ainda efetuar-se, alternati-
vamente, através de: 

a) – Certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas autoridades 
fiscais; 

b) – Documento emitido por consulado português comprovativo da residência no es-
trangeiro; 

c) – Documento especificamente emitido com o objectivo de certificar a residência 
por entidade oficial que integre a administração pública central, regional ou de-
mais administração periférica, estadual indireta ou autónoma do respetivo Esta-
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do, ou pela entidade gestora do sistema de registo e liquidação das obrigações no 
mercado doméstico da República Popular da China. 

4 — Sempre que os valores mobiliários abrangidos pela isenção prevista no n.º 1 sejam 
adquiridos em mercado secundário por sujeitos passivos residentes ou não residentes com 
estabelecimento estável no território português ao qual seja imputada a respetiva titulari-
dade, os rendimentos auferidos devem ser incluídos na declaração periódica a que se refere 
o artigo 57.º do Código do IRS ou o artigo 120.º do Código do IRC, consoante os casos. 

 
 

Artigo 316.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 
Justo impedimento ao exercício da atividade 

de contabilista certificado 
O Governo promove, no quadro da necessidade de regulamentação das situações que 

consubstanciem justo impedimento ao cumprimento atempado das obrigações declarativas 
fiscais, a criação e regulação do regime que preveja os requisitos, trâmites e subsequentes 
diligências aplicáveis ao justo impedimento no exercício da actividade de contabilista 
certificado. 

 
 

Alteração ao Código de Processo Penal 
 

Artigo 113.º 
[…] 

1 a 12 — […] 
13 — A notificação edital é feita mediante a afixação de um edital na porta da última 

residência do notificando e outro nos lugares para o efeito destinados pela respetiva junta 
de freguesia, seguida da publicação de anúncio na área de serviços digitais dos tribunais, 
acessível no endereço eletrónico https://tribunais.org.pt. 

14 e 15 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 332.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019– NOTA: 

Aplica-se a partir do dia 1 de fevereiro de 2019 – Cfr. n.º 2 do art. 332.º da Lei n.º71/2018, de 31/12) 
 
 

Artigo 186.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — As pessoas a quem devam ser restituídos os objetos são notificadas para procede-

rem ao seu levantamento no prazo máximo de 60 dias, findo o qual, se não o fizerem, os 
objetos se consideram perdidos a favor do Estado. 

4 — Se se revelar comprovadamente impossível determinar a identidade ou o paradei-
ro das pessoas referidas no número anterior, procede-se, mediante despacho fundamentado 
do juiz, à notificação edital, sendo, nesse caso, de 90 dias o prazo máximo para levanta-
mento dos objetos. 

5 e 6 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 332.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 

 

Alteração ao Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social 

 
 

Artigo 157.º 
[…] 

1 — […] 
a) – Relativamente ao rendimento relevante mensal médio apurado trimestral ou 

anualmente, consoante os casos, de montante inferior a quatro vezes o valor do 
IAS, quando acumulem atividade independente com atividade profissional por 
conta de outrem, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condi-
ções: 
i) - […] 
ii) - […] 
iii) - […] 

b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 

2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 333.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 

Artigo 163.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — A base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes com rendi-

mento relevante mensal médio apurado trimestral ou anualmente, consoante os casos, de 
montante igual ou superior a quatro vezes o valor do IAS, que acumulem atividade inde-
pendente com atividade profissional por conta de outrem nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 157.º, corresponde ao valor que ultrapasse aquele limite, não sendo aplicável o 
disposto no n.º 1 do artigo seguinte. 

5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 333.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2019) 
 
 
 
 
 


