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Artigo 149.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Consulta direta em processo executivo 

1 — O IGFSS, I. P., e o ISS, I. P., na execução das suas atribuições de cobrança de 
dívidas à segurança social, podem obter informações referentes à identificação do executado 
e à identificação do devedor ou do cabeça de casal, quando aplicável, 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) n.º 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), da Lei 
n.º 58/2019, de 8 de agosto, da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, e demais legislação comple-
mentar. 

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 210.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Valor das custas processuais 

Em 2020, mantém-se a suspensão da atualização automática da unidade de conta (UC) 
prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, mantendo-se em vigor o valor das custas vigente 
em 2019. 

 
 
 
 

Alterações ao Código do IRS 
 
 
 

Artigo 3.º 
[…] 

1 a 8 — […] 
9 — Para efeitos da alínea c) do n.º 2, não é considerada mais-valia a transferência para 

o património particular do empresário de bem imóvel habitacional que seja imediatamente 
afeto à obtenção de rendimentos da categoria F. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 2.º-B 
Isenção de rendimentos da categoria A 

1 — Os rendimentos da categoria A, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 
anos que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS, nos três pri-
meiros anos de obtenção de rendimentos do trabalho após o ano da conclusão de ciclo de 
estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante opção 
na declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57.º 

2 — O disposto no número anterior determina o englobamento dos rendimentos isentos, 
para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º 

3 — A isenção a que se refere o n.º 1 é aplicável a sujeitos passivos que tenham um 
rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite superior 
do quarto escalão do n.º 1 do artigo 68.º, sendo de 30 % no primeiro ano, de 20 % no segundo 
ano e de 10 % no terceiro ano, com os limites de 7,5 vezes o valor do IAS, 5 vezes o valor 
do IAS e 2,5 vezes o valor do IAS, respetivamente. 

4 — A isenção prevista nos números anteriores só pode ser utilizada uma vez pelo 
mesmo sujeito passivo. 

5 — A identificação fiscal dos sujeitos passivos que concluam em cada ano um dos 
níveis de estudos a que se refere o n.º 1 é comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira 
nos termos a definir por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças, do ensino superior e da educação. 
(Aditado pelo art. 327.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA: Aplica-se ape-

nas aos sujeitos passivos cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos após a conclusão de um ciclo 
de estudos seja o ano de 2020 ou posterior – Cfr. n.º 1 do art. 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03) 
 
 
 

Artigo 8.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) a g) – […]  
h) – As importâncias relativas aos contratos de direito real de habitação duradoura. 

3 — […]  
4 — […]  
5 — Os rendimentos decorrentes de contratos de direito real de habitação duradoura 

ficam sujeitos a tributação: 
a) – Desde o seu recebimento ou colocação à disposição na parte respeitante ao pa-

gamento da prestação pecuniária mensal; 
b) – Desde o momento em que a prestação pecuniária anual constitua rendimento ou 

seja deduzida pelo proprietário em virtude do não cumprimento pelo morador 
das suas obrigações nos termos previstos no diploma que cria o direito real de 
habitação duradoura, na parte respeitante à caução inicial. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 10.º 
[…] 

1 a 14 — […] 
15 — Em caso de restituição ao património particular de imóvel habitacional que seja 

afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, não há lugar à tributação de qualquer ganho, 
se em resultado dessa afetação o imóvel gerar rendimentos durante cinco anos consecutivos. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 12.º 
[…] 

1 a 8 — […] 
9 — São excluídos de tributação, até ao limite anual global de 5 vezes o valor do IAS, 

os rendimentos da categoria A provenientes de contrato de trabalho e os rendimentos de 
categoria B provenientes de contrato de prestação de serviços, incluindo atos isolados, por 
estudante considerado dependente, nos termos do artigo 13.º, a frequentar estabelecimento 
de ensino integrado no sistema nacional de educação ou reconhecidos como tendo fins aná-
logos pelos ministérios competentes. 

10 — Para efeitos do disposto no número anterior, devem os sujeitos passivos submeter 
através do Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte àquele a que o imposto 
respeita, documento comprovativo da frequência de estabelecimento de ensino oficial ou 
autorizado. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 68.º 
[…] 

1 — […]: 

 
2 — O quantitativo do rendimento coletável, quando superior a 7112 €, é dividido em 

duas partes, nos seguintes termos: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele cou-
ber, à qual se aplica a taxa da coluna B correspondente a esse escalão; outra, igual ao exce-
dente, a que se aplica a taxa da coluna A respeitante ao escalão imediatamente superior. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 22.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […]: 

a) – Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos não residentes em território por-
tuguês, sem prejuízo do disposto nos n.os 13 e 14 do artigo 72.º; 

b) – […]  
4 a 9 — […] 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA 1: O disposto 
nos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS na redação anterior à introduzida pela presente lei con-
tinua a ser aplicável enquanto não estiver esgotado o período a que se referem os n.os 9 a 12 do artigo 

16.º do Código do IRS, relativamente aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da pre-
sente lei, já se encontrem inscritos como residentes não habituais no registo de contribuintes da Auto-
ridade Tributária e Aduaneira ou cujo pedido de inscrição já tenha sido submetido e esteja pendente 
para análise, bem como aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da presente lei, sejam 

considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respetiva inscrição como residentes não 
habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas condições em 2019 ou 2020, 
respetivamente – Cfr. n.º 2 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 2: Os sujeitos passivos 

que, à data de entrada em vigor da presente lei, já se encontrem inscritos como residentes não habitu-
ais no registo de contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira ou cujo pedido de inscrição já 
tenha sido submetido e esteja pendente para análise podem optar pela sua tributação de acordo com 
a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS, desde que não 
esteja já esgotado o período a que se referem os n.os 9 a 12 do artigo 16.º do Código do IRS – Cfr. n.º 
3 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 3: Os sujeitos passivos que, à data de entrada em 
vigor da presente lei, sejam considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respetiva 

inscrição como residentes não habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas 
condições em 2019 ou 2020, respetivamente, podem igualmente optar pela sua tributação de acordo 

com a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS – Cfr. n.º 4 
do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 4: A opção a que se referem os números anteriores 
deve ser exercida pelos sujeitos passivos na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2020 – 
Cfr. n.º 5 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 5: Considerando que as alterações aos ar-
tigos 22.º, 58.º, 72.º, 81.º e 119.º do Código do IRS aprovadas pela Lei n.º 119/2019, de 18 de setem-
bro, se destinaram ao aperfeiçoamento do novo regime introduzido pela Lei n.º 3/2019, de 9 de ja-

neiro, e que este diploma visou a criação de condições para o arrendamento habitacional acessível, 
têm as mesmas natureza interpretativa – Cfr. art.º 330.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03) 

 
 

Artigo 31.º 
[…] 

1 — […]: 
a) a g) – […]  
h) – 0,50 aos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de contenção. 
2 a 15 — […] 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 72.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]  
b) – […] 
c) – […]  
d) – […]  
e) – Os rendimentos prediais, incluindo os referidos na alínea b) do n.º 5 do artigo 

8.º 
2 — […] 
3 — […]  
4 — […]  
5 — Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação 

permanente com duração igual ou superior a vinte anos, bem como aos rendimentos prediais 
decorrentes de contratos de direito real de habitação duradoura (DHD), na parte respeitante 
ao pagamento da prestação pecuniária mensal, é aplicada uma redução de 18 pontos percen-
tuais da respetiva taxa autónoma. 

6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 
9 — […] 
10 — […] 
11 — […] 
12 — Os residentes não habituais em território português são ainda tributados à taxa de 

10 % relativamente aos rendimentos líquidos de pensões, incluindo os da categoria H e os 
previstos na alínea d) do n.º 1 e subalíneas 3) e 11) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º, quando, 
pelos critérios previstos no n.º 1 do artigo 18.º, não sejam de considerar obtidos em território 
português, na parte em que os mesmos, quando tenham origem em contribuições, não te-
nham gerado uma dedução para efeitos do n.º 2 do artigo 25.º 

13 — Os rendimentos previstos nas alíneas c) a e) do n.º 1 e nos n.os 2 a 5 e nos n.os 9, 
10 e 12 podem ser englobados por opção dos respetivos titulares residentes em território 
português. 

14 — (Anterior n.º 13.) 
15 — (Anterior n.º 14.) 
16 — (Anterior n.º 15.) 
17 — (Anterior n.º 16.) 
18 — (Anterior n.º 17.) 
19 — Sempre que os contratos de arrendamento previstos nos n.os 2, 3, 4 e 5 cessem os 

seus efeitos antes de decorridos os prazos de duração dos mesmos ou das suas renovações, 
por motivo imputável ao senhorio, ou, no caso do direito de habitação duradoura, por acordo 
das partes, extingue-se o direito às reduções da taxa aí previstas, com efeitos desde o início 
do contrato ou renovação, devendo os titulares dos rendimentos, no ano da cessação do con-
trato, proceder à declaração desse facto para efeitos de regularização da diferença entre o 
montante do imposto que foi pago em cada ano e aquele que deveria ter sido pago, acrescida 
de juros compensatórios. 

20 — (Anterior n.º 19.) 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA 1: O disposto 
nos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS na redação anterior à introduzida pela presente lei con-
tinua a ser aplicável enquanto não estiver esgotado o período a que se referem os n.os 9 a 12 do artigo 

16.º do Código do IRS, relativamente aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da pre-
sente lei, já se encontrem inscritos como residentes não habituais no registo de contribuintes da Auto-
ridade Tributária e Aduaneira ou cujo pedido de inscrição já tenha sido submetido e esteja pendente 
para análise, bem como aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da presente lei, sejam 

considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respetiva inscrição como residentes não 
habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas condições em 2019 ou 2020, 
respetivamente – Cfr. n.º 2 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 2: Os sujeitos passivos 

que, à data de entrada em vigor da presente lei, já se encontrem inscritos como residentes não habitu-
ais no registo de contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira ou cujo pedido de inscrição já 
tenha sido submetido e esteja pendente para análise podem optar pela sua tributação de acordo com 
a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS, desde que não 
esteja já esgotado o período a que se referem os n.os 9 a 12 do artigo 16.º do Código do IRS – Cfr. n.º 
3 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 3: Os sujeitos passivos que, à data de entrada em 
vigor da presente lei, sejam considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respetiva 

inscrição como residentes não habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas 
condições em 2019 ou 2020, respetivamente, podem igualmente optar pela sua tributação de acordo 

com a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS – Cfr. n.º 4 
do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 4: A opção a que se referem os números anteriores 
deve ser exercida pelos sujeitos passivos na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2020 – 
Cfr. n.º 5 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 5: Considerando que as alterações aos ar-
tigos 22.º, 58.º, 72.º, 81.º e 119.º do Código do IRS aprovadas pela Lei n.º 119/2019, de 18 de setem-
bro, se destinaram ao aperfeiçoamento do novo regime introduzido pela Lei n.º 3/2019, de 9 de ja-

neiro, e que este diploma visou a criação de condições para o arrendamento habitacional acessível, 
têm as mesmas natureza interpretativa – Cfr. art.º 330.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03) 

 
 

Artigo 58.º 
[…] 

[…] 
(Considerando que as alterações aos artigos 22.º, 58.º, 72.º, 81.º e 119.º do Código do IRS aprovadas 
pela Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, se destinaram ao aperfeiçoamento do novo regime introdu-
zido pela Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro, e que este diploma visou a criação de condições para o ar-

rendamento habitacional acessível, têm as mesmas natureza interpretativa – Cfr. art.º 330.º da Lei n.º 
2/2020, de 31/03) 

 
 

Artigo 78.º-A 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — No caso previsto na alínea a) do número anterior, os montantes são de 300 € e 150 

€, respetivamente, para o segundo dependente e seguintes, independentemente da idade do 
primeiro dependente. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 78.º-E 
[…] 

1 — […]: 
a) – Com as importâncias, líquidas de subsídios ou comparticipações oficiais, su-

portadas a título de renda pelo arrendatário de prédio urbano ou da sua fração 
autónoma para fins de habitação permanente, quando referentes a contratos de 
arrendamento celebrados ao abrigo do Regime do Arrendamento Urbano, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, ou do Novo Regime do 
Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, ou com 
contratos de direito real de habitação duradoura no ano em que tais importâncias 
sejam tributáveis como rendimento do proprietário, até ao limite de 502 €; 

b) – […]  
c) – […]  
d) – […]  

[…]  
(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Artigo 78.º-E 
[…] 

[…] 
9 — No caso do direito real de habitação duradoura, a importância suportada a título de 

caução inicial deve ser indicada pelo morador na declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 
57.º relativa ao ano em que seja tributável como rendimento do proprietário nos termos da 
alínea b) do n.º 5 do artigo 8.º 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Artigo 78.º-F 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — O disposto na alínea e) do n.º 1 inclui a aquisição de medicamentos de uso veteri-

nário. 
(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 
 

Artigo 81.º 
[…] 

1 — Os titulares de rendimentos das diferentes categorias obtidos no estrangeiro, inclu-
indo os previstos no artigo 72.º, têm direito a um crédito de imposto por dupla tributação 
jurídica internacional, dedutível até ao limite das taxas especiais aplicáveis e, nos casos de 
englobamento, até à concorrência da parte da coleta proporcional a esses rendimentos líqui-
dos, considerados nos termos do n.º 6 do artigo 22.º, que corresponde à menor das seguintes 
importâncias: 

a) – Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro; 
b) – Fração da coleta do IRS, calculada antes da dedução, correspondente aos rendi-

mentos que no país em causa possam ser tributados, líquidos das deduções es-
pecíficas previstas neste Código. 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — (Revogado pelo art.º 334.º da Lei n.º2/2020, de 31/03.) 
7 — Os rendimentos isentos nos termos dos n.os 4 e 5 são obrigatoriamente englobados 

para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos, com exceção dos 
previstos nas alíneas c) a e) do n.º 1, nos n.os 2 a 5 e no n.º 10 do artigo 72.º 

8 — Os titulares dos rendimentos isentos nos termos dos n.os 4 e 5 podem optar pela 
aplicação do método do crédito de imposto referido no n.º 1, sendo neste caso os rendimentos 
obrigatoriamente englobados para efeitos da sua tributação, com exceção dos previstos nas 
alíneas c) a e) do n.º 1, nos n.os 2 a 5, 7 e 10 do artigo 72.º 

9 — […] 
10 — Os titulares dos rendimentos obtidos no estrangeiro relativamente aos quais, por 

força de convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal, seja aplicado o 
método do crédito de imposto no Estado da fonte não beneficiam do direito a crédito de 
imposto por dupla tributação jurídica internacional previsto nos n.os 1 e 8. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA 1: O disposto 
nos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS na redação anterior à introduzida pela presente lei con-
tinua a ser aplicável enquanto não estiver esgotado o período a que se referem os n.os 9 a 12 do artigo 

16.º do Código do IRS, relativamente aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da pre-
sente lei, já se encontrem inscritos como residentes não habituais no registo de contribuintes da Auto-
ridade Tributária e Aduaneira ou cujo pedido de inscrição já tenha sido submetido e esteja pendente 
para análise, bem como aos sujeitos passivos que, à data de entrada em vigor da presente lei, sejam 

considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respetiva inscrição como residentes não 
habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas condições em 2019 ou 2020, 
respetivamente – Cfr. n.º 2 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 2: Os sujeitos passivos 

que, à data de entrada em vigor da presente lei, já se encontrem inscritos como residentes não habitu-
ais no registo de contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira ou cujo pedido de inscrição já 
tenha sido submetido e esteja pendente para análise podem optar pela sua tributação de acordo com 
a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS, desde que não 
esteja já esgotado o período a que se referem os n.os 9 a 12 do artigo 16.º do Código do IRS – Cfr. n.º 
3 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 3: Os sujeitos passivos que, à data de entrada em 
vigor da presente lei, sejam considerados residentes para efeitos fiscais e que solicitem a respetiva 

inscrição como residentes não habituais até 31 de março de 2020 ou 2021, por reunirem as respetivas 
condições em 2019 ou 2020, respetivamente, podem igualmente optar pela sua tributação de acordo 
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com a redação introduzida pela presente lei aos artigos 22.º, 72.º e 81.º do Código do IRS – Cfr. n.º 4 
do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 4: A opção a que se referem os números anteriores 
deve ser exercida pelos sujeitos passivos na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2020 – 
Cfr. n.º 5 do art.º 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03; NOTA 5: Considerando que as alterações aos ar-
tigos 22.º, 58.º, 72.º, 81.º e 119.º do Código do IRS aprovadas pela Lei n.º 119/2019, de 18 de setem-
bro, se destinaram ao aperfeiçoamento do novo regime introduzido pela Lei n.º 3/2019, de 9 de ja-

neiro, e que este diploma visou a criação de condições para o arrendamento habitacional acessível, 
têm as mesmas natureza interpretativa – Cfr. art.º 330.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03) 

 
 

Artigo 99.º-F 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — As entidades que procedam à retenção na fonte dos rendimentos previstos no artigo 

2.º-B devem aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho previsto no n.º 1 para a 
totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, apenas à parte dos rendimentos que não 
esteja isenta, consoante se trate do primeiro, do segundo ou do terceiro ano de rendimentos 
após a conclusão de um ciclo de estudos. 

5 — Para efeitos do disposto no número anterior, é aplicável o n.º 2 do artigo 99.º, com 
as necessárias adaptações, devendo os sujeitos passivos invocar, junto das entidades deve-
doras, a possibilidade de beneficiar do regime previsto no artigo 2.º-B, através da compro-
vação da conclusão de um ciclo de estudos. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 101.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […]: 

a) – […] 
b) – […] 
c) – Às entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo que pa-

guem ou coloquem à disposição rendimentos referidos no n.º 1 do artigo 71.º e 
que tenham em território português a sua sede ou direção efetiva ou estabeleci-
mento estável a que deva imputar-se o pagamento. 

3 a 13 — […] 
(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 102.º 
[…] 

1 a 7 — […] 
8 — Os titulares de rendimentos, cujas entidades devedoras dos rendimentos não se en-

contrem abrangidas pela obrigação de retenção na fonte prevista neste código, podem, que-
rendo, efetuar pagamentos por conta do imposto devido a final, desde que o montante de 
cada entrega seja igual ou superior a 50 €. 

(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

Artigo 115.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — […]: 

a) – A passar recibo de quitação, em modelo oficial, de todas as importâncias rece-
bidas dos seus inquilinos, pelo pagamento das rendas referidas nas alíneas a) a 
e) e h) do n.º 2 do artigo 8.º, ainda que a título de caução, adiantamento ou re-
embolso de despesas; ou 

b) – […] 
(Redacção do art. 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 119.º 
[…] 

[…] 
(Considerando que as alterações aos artigos 22.º, 58.º, 72.º, 81.º e 119.º do Código do IRS aprovadas 
pela Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, se destinaram ao aperfeiçoamento do novo regime introdu-
zido pela Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro, e que este diploma visou a criação de condições para o ar-

rendamento habitacional acessível, têm as mesmas natureza interpretativa – Cfr. art.º 330.º da Lei n.º 
2/2020, de 31/03) 

 
 

Artigo 331.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Medidas transitórias sobre deduções à coleta a aplicar à declaração 

de rendimentos de IRS relativa ao ano de 2019 
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 2019, declarar o valor das des-
pesas 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 con-
sideração 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 previamente 
comunicado à AT, bem como das despesas elegíveis que dependem de indicação pelos su-
jeitos passivos no Portal das Finanças, e nos termos gerais do artigo 128.º do Código do IRS. 

4 — Relativamente ao ano de 2019, 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. 
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Artigo 332.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
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 2019 
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 afetação 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 2019, declarar o valor das despesas e encargos a que se 
referem aquelas disposições legais. 

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 artigo 31.º, nos termos gerais do artigo 128.º, ambos do Código do IRS. 

4 — Relativamente ao ano de 2019, 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 Código do IRS, sendo substituído pelo mecanismo previsto nos números an-
teriores. 

 
 
 
 

Alterações ao Código do IRC 
 
 
 

Artigo 43.º 
[…] 

1 a 14 — […] 
15 — Consideram-se incluídos no n.º 1 os gastos suportados com a aquisição de passes 

sociais em benefício do pessoal do sujeito passivo, verificados os requisitos aí exigidos, os 
quais são considerados, para efeitos da determinação do lucro tributável, em valor corres-
pondente a 130 %. 

(Redacção do n.º 1 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 
 
 

Artigo 50.º-A 
Rendimentos de direitos de autor e de direitos de propriedade industrial 

1 — Concorrem para a determinação do lucro tributável em apenas metade do seu valor 
os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização 
temporária dos seguintes direitos de autor e direitos de propriedade industrial quando regis-
tados: 

a) – […] 
b) – […] 
c) – Direitos de autor sobre programas de computador. 

2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos rendimentos decorrentes 
da violação dos direitos aí referidos. 

3 — […]: 
a) – […] 
b) – O cessionário utilize os direitos na prossecução de uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola; 
c) – Os resultados da utilização dos direitos pelo cessionário não se materializem na 

entrega de bens ou prestações de serviços que originem gastos fiscalmente de-
dutíveis na entidade cedente, ou em sociedade que com esta esteja integrada num 
grupo de sociedades ao qual se aplique o regime especial previsto no artigo 69.º, 
sempre que entre uma ou outra e o cessionário existam relações especiais nos 
termos do n.º 4 do artigo 63.º; 

d) – […] 
e) – O sujeito passivo a cujos rendimentos seja aplicável o disposto no n.º 1 disponha 

de registos contabilísticos, organizados de modo a que esses rendimentos pos-
sam claramente distinguir-se dos restantes, que permitam identificar os gastos e 
perdas incorridos ou suportados para a realização das atividades de investigação 
e desenvolvimento diretamente imputáveis ao direito objeto de cessão ou utili-
zação temporária. 

4 — O disposto no presente artigo não se aplica aos rendimentos decorrentes de presta-
ções acessórias de serviços incluídas nos contratos referidos no n.º 1, os quais, para o efeito, 
devem ser autonomizados dos rendimentos provenientes da cessão ou da utilização tempo-
rária dos respetivos direitos. 

5 — […] 
6 — Para efeitos do presente artigo, considera-se rendimento proveniente de contratos 

que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária de direitos o saldo positivo entre 
os rendimentos e ganhos auferidos no período de tributação em causa e os gastos ou perdas 
incorridos ou suportados, nesse mesmo período de tributação, pelo sujeito passivo para a 
realização das atividades de investigação e desenvolvimento de que tenha resultado, ou que 
tenham beneficiado, o direito ao qual é imputável o rendimento. 

7 — O disposto nos n.os 1 e 2 apenas é aplicável à parte do rendimento, calculado nos 
termos do número anterior, que exceda o saldo negativo acumulado entre os rendimentos e 
ganhos relativos a cada direito e os gastos e perdas incorridos com a realização das ativida-
des de investigação para o respetivo desenvolvimento, registados nos períodos de tributação 
anteriores. 

8 — […]: 
DQ ÷ DT × RT × 50 % 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS Página 7 de 27 Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

em que: 
DQ = ‘Despesas qualificáveis incorridas para desenvolver o ativo protegido’, as quais cor-

respondem aos gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo com ativi-
dades de investigação e desenvolvimento por si realizadas de que tenha resultado, ou 
que tenham beneficiado, o direito em causa, bem como os relativos à contratação de tais 
atividades com qualquer outra entidade com a qual não esteja em situação de relações 
especiais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º; 

DT = ‘Despesas totais incorridas para desenvolver o ativo protegido’, as quais correspondem 
a todos os gastos ou perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para a realiza-
ção das atividades de investigação e desenvolvimento de que tenha resultado, ou que 
tenham beneficiado, o direito em causa, incluindo os contratados com entidades com as 
quais esteja em situação de relações especiais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, bem 
como, quando aplicável, as despesas com a aquisição do direito; 

RT = ‘Rendimento total derivado do ativo’, o qual corresponde ao montante apurado nos 
termos dos n.os 6 e 7. 
9 — […]: 

a) – […] 
b) – O montante total das ‘Despesas qualificáveis incorridas para desenvolver o ativo 

protegido’ é majorado em 30 %, tendo como limite o montante das ‘Despesas 
totais incorridas para desenvolver o ativo protegido’. 

(Redacção do n.º 1 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 86.º-B 
[…] 

1 — […]: 
a) a f) – […] 
g) – 0,50 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento, localizados em área de contenção; 
h) – 0,35 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento não previstos na alínea anterior. 
2 a 11 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 87.º 
[…] 

1 — […] 
2 — No caso de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma 

atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados 
como pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 
372/2007, de 6 de novembro, a taxa de IRC aplicável aos primeiros 25.000 € de matéria 
coletável é de 17 %, aplicando-se a taxa prevista no número anterior ao excedente. 

3 a 6 — […] 
7 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

Artigo 88.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — […]: 

a) – 10 % no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 27.500 €; 
b) – 27,5 % no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500 

€ e inferior a 35.000 €; 
c) – […] 

[…] 
(Redacção do n.º 1 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Artigo 88.º 
[…] 

[…] 
14 — […] 
15 — O disposto no número anterior não é aplicável no período de tributação de início 

de atividade e no seguinte. 
16 — (Anterior n.º 15.) 
17 — (Anterior n.º 16.) 
18 — (Anterior n.º 17.) 
19 — No caso de viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV, as taxas referidas nas 

alíneas a), b) e c) do n.º 3 são, respetivamente, de 7,5 %, 15 % e 27,5 %. 
20 — (Anterior n.º 19.) 
21 — (Anterior n.º 20.) 
22 — (Anterior n.º 21.) 

(Redacção do n.º 1 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Capítulo III 
[…] 

Secção II do 
[…] 

Subsecção VIII-A da 
Rendimentos de direitos de autor e de 

direitos de propriedade industrial 
(Redacção do n.º 2 do art. 335.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Alterações ao Código do IVA 
 
 

Artigo 9.º 
[…] 

[…]: 
1) – As prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões de médico, odonto-

logista, psicólogo, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas; 
2) a 37) – […]; 
38) – As prestações de serviços efetuadas por intérprete de língua gestual portuguesa. 

(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 21.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […] 
b) – Despesas respeitantes a combustíveis normalmente utilizáveis em viaturas au-

tomóveis, com exceção das aquisições de gasóleo, de gases de petróleo liquefei-
tos (GPL), gás natural e biocombustíveis, cujo imposto é dedutível na proporção 
de 50 %, a menos que se trate dos bens a seguir indicados, caso em que o imposto 
relativo aos consumos de gasóleo, gasolina, GPL, gás natural e biocombustíveis 
é totalmente dedutível: 
i) - […]  
ii) - […]  
iii) - […] 
iv) - […] 
v) - […] 

c) – […] 
d) – […] 
e) – […] 

[…] 
(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 21.º 
[…] 

[…] 
2 — […]: 

a) a g) – […] 
h) – Despesas respeitantes a eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou híbridas 

plug-in. 
3 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 53.º 
[…] 

1 — Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo nem 
sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos do IRS ou IRC, nem prati-
cando operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade 
que consista na transmissão dos bens ou prestação dos serviços mencionados no anexo E do 
presente Código, não tenham atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios superior 
a 12.500 €. 

2 a 5 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA: O mon-
tante a que se refere o n.º 1 do artigo 53.º do Código do IVA, na redação dada pela presente lei, é de 

11.000 € em 2020 – Cfr. n.º 2 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03) 
 
 
 

Artigo 78.º-A 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 

a) – O crédito esteja em mora há mais de 12 meses desde a data do respetivo venci-
mento e existam provas objetivas de imparidade e de terem sido efetuadas dili-
gências para o seu recebimento; 

b) – […] 
3 a 8 — […] 

(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Artigo 78.º-B 
[…] 

1 — […] 
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o pedido de autorização prévia deve ser apreciado 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira no prazo máximo de quatro meses, findo o qual se 
considera indeferido. 

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

(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 78.º-D 
[…] 

1 — A identificação da fatura relativa a cada crédito de cobrança duvidosa, a identifica-
ção do adquirente, o valor da fatura e o imposto liquidado, a realização de diligências de 
cobrança por parte do credor e o insucesso, total ou parcial, de tais diligências, bem como 
outros elementos que evidenciem a realização das operações em causa, devem encontrar-se 
documentalmente comprovados e ser certificados nos seguintes termos: 

a) – Por revisor oficial de contas ou contabilista certificado independente, nas situ-
ações em que a regularização de imposto não exceda 10.000 € por declaração 
periódica; 

b) – Exclusivamente por revisor oficial de contas, nas restantes situações. 
2 — A certificação por revisor oficial de contas ou por contabilista certificado indepen-

dente prevista no número anterior é efetuada para cada um dos documentos e períodos a que 
se refere a regularização e até à entrega do correspondente pedido, sob pena de o pedido de 
autorização prévia não se considerar apresentado, devendo a certificação ser feita, no caso 
de a regularização dos créditos não depender de pedido de autorização prévia, até ao termo 
do prazo estabelecido para a entrega da declaração periódica ou até à data de entrega da 
mesma, quando esta ocorra fora do prazo. 

3 — O revisor oficial de contas ou o contabilista certificado independente devem, ainda, 
certificar que se encontram verificados os requisitos legais para a dedução do imposto res-
peitante a créditos considerados incobráveis, atento o disposto no n.º 4 do artigo 78.º-A. 

(Redacção do n.º 1 do art. 337.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Alterações à Lista I anexa ao Código do IVA 
 
 
2.10 — Utensílios e outros equipamentos exclusiva ou principalmente destinados a ope-

rações de socorro e salvamento adquiridos por associações humanitárias e corpos de bom-
beiros, 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. 338.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
2.28 — As prestações de serviços de assistência domiciliária a crianças, idosos, toxico-

dependentes, doentes ou deficientes, bem como as prestações de serviços de teleassistência 
a idosos e a doentes crónicos, prestados ao utente final ou a entidades públicas ou privadas. 

(Redacção do art. 338.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
2.32 — Entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, circo, entradas 

em exposições, entradas em jardins zoológicos, botânicos e aquários públicos, desde que 
não beneficiem da isenção prevista no n.º 13 do artigo 9.º do Código do IVA, excetuando-
se as entradas em espetáculos de caráter pornográfico ou obsceno, como tal considerados na 
legislação sobre a matéria. 

(Redacção do art. 338.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

2.34 — As prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita, guiada ou 
não, a edifícios classificados de interesse nacional, público ou municipal e a museus que 
cumpram os requisitos previstos no artigo 3.º da Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto, com ex-
clusão dos fins lucrativos, e que não beneficiem da isenção prevista no n.º 13 do artigo 9.º 
do Código do IVA. 

(Aditada pelo art. 339.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
2.35 — Águas residuais tratadas. 

(Aditada pelo art. 339.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho 
 
 

Artigo 1.º 
[…] 

O presente decreto-lei regula o benefício concedido às Forças Armadas, às forças e ser-
viços de segurança, aos bombeiros, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, às instituições 
particulares de solidariedade social, às entidades sem fins lucrativos do sistema nacional de 
ciência e tecnologia e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, 
I. P.), através da restituição total ou parcial do montante equivalente ao imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA) suportado em determinadas aquisições de bens e serviços. 

(Redacção do art. 340.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 2.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […] 
b) – O ICNF, I. P., as associações humanitárias de bombeiros e os municípios, rela-

tivamente a corpos de bombeiros, quanto aos bens móveis de equipamento dire-
tamente destinados à prossecução dos respetivos fins, incluindo os serviços ne-
cessários à conservação, reparação e manutenção desse equipamento; 

c) – […] 
d) – As entidades sem fins lucrativos do sistema nacional de ciência e tecnologia 

inscritas no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPTCN), 
quanto aos instrumentos, equipamentos e reagentes adquiridos no âmbito da sua 
atividade de investigação e desenvolvimento (I&D), desde que o IVA das des-
pesas não se encontre excluído do direito à dedução nos termos do artigo 21.º do 
Código do IVA. 

2 — […] 
(Redacção do art. 340.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 3.º 
[…] 

[…]: 
a) – […] 
b) – […] 
c) – Às entidades e para os bens previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo anterior, 

sem qualquer limite. 
(Redacção do art. 340.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 6.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 
e) – Quanto ao ICNF, I. P., pelo presidente do conselho diretivo desta entidade; 
f) – Quanto às entidades sem fins lucrativos do sistema nacional de ciência e tecno-

logia, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que deve ser apoiada pela 
Agência Nacional de Inovação, S. A., relativamente a projetos de I&D da sua 
competência. 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 340.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Alterações ao Código do Imposto do Selo 
 
 

Artigo 5.º 
[…] 

1 — […]: 
a) a g) – […] 
h) – Nas operações realizadas por ou com intermediação de instituições de crédito, 

sociedades financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas, no 
momento da cobrança dos juros, prémios, comissões e outras contraprestações, 
considerando-se efetivamente cobrados os juros e comissões debitados em con-
tas correntes à ordem de quem a eles tiver direito; 

i) a w) – […] 
2 — […] 

(Redacção do art. 343.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 

Artigo 7.º 
[…] 

1 — […]: 
a) a f) – […] 
g) – Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não superior a um ano, 

desde que exclusivamente destinados à cobertura de carência de tesouraria, e 
efetuados por sociedades de capital de risco (SCR) a favor de sociedades em que 
detenham participações, bem como os efetuados por outras sociedades a favor 
de sociedades por elas dominadas ou a sociedades em que detenham uma parti-
cipação de, pelo menos, 10 % do capital com direito de voto ou cujo valor de 
aquisição não seja inferior a 5.000.000 €, de acordo com o último balanço acor-
dado e, bem assim, os efetuados em benefício de sociedade com a qual se en-
contre em relação de domínio ou de grupo; 

h) – Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não superior a um ano, 
quando concedidos por sociedades, no âmbito de um contrato de gestão centra-
lizada de tesouraria, a favor de sociedades com a qual estejam em relação de 
domínio ou de grupo; 

i) a u) – […] 
2 — […] 
[…] 

(Redacção do art. 343.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 7.º 
[…] 

[…] 
7 — […] 
8 — Sem prejuízo do estabelecido nos n.os 2 e 3, para efeitos do disposto na alínea h) do 

n.º 1, existe relação de domínio ou grupo, quando uma sociedade, dita dominante, detém, há 
mais de um ano, direta ou indiretamente, pelo menos, 75 % do capital de outra ou outras 
sociedades ditas dominadas, desde que tal participação lhe confira mais de 50 % dos direitos 
de voto. 

(Redacção do art. 343.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 53.º 
[…] 

1 a 3 — […]: 
a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – As alterações efetuadas através da apresentação da declaração prevista no n.º 3 

do artigo 52.º-A. 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 343.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 70.º-A 
[…] 

Relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2020, as taxas 
previstas nas verbas 17.2.1 a 17.2.4 são agravadas em 50 %, excluindo contratos já celebra-
dos e em execução. 

(Redacção do art. 343.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 

Alteração à Tabela Geral do Imposto do Selo 
 
 
 
17.2.1 — Crédito de prazo inferior a um ano — por cada mês ou fração .......  0,141 %; 
17.2.2 — Crédito de prazo igual ou superior a um ano  ....................................  1,76 %; 
17.2.3 — Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos  ...............................  1,76 %; 
17.2.4 — Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário ou qual-

quer 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 .........................................................................................  0,141 %. 

(Redacção do art. 344.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 

Alterações ao Código dos Impostos Especiais de Consumo 
 
 
 

Artigo 78.º 
[…] 

1 — A taxa do imposto aplicável às bebidas espirituosas declaradas para consumo na 
Região Autónoma da Madeira é de 1.241,29 €/hectolitro. 

2 — […] 
3 — […] 
4 — […] 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 87.º-C 
[…] 

1 — […] 
2 — […]: 

a) – […] 
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 
litro: 6,02 € 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 
litro: 8,02 € 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: 20,06 € por hectolitro; 

e) – […]: 
i) - Na forma líquida: 6,02 €/hectolitro, 36,11 €/hectolitro, 48,14 €/hectolitro e 

120,36 €/hectolitro, consoante o teor de açúcar seja, respetivamente, inferior 
a 25 gramas por litro, inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior a 25 
gramas por litro, inferior a 80 gramas por litro e igual ou superior a 50 gra-
mas por litro, ou igual ou superior a 80 gramas por litro; 

ii) - Apresentados sob a forma de pó, grânulos ou outras formas sólidas: 10,03 
€/hectolitro, 60,18 €/hectolitro, 80,24 €/hectolitro e 200,60 €/hectolitro por 
100 quilogramas de peso líquido, consoante o teor de açúcar seja, respetiva-
mente, inferior a 25 gramas por litro, inferior a 50 gramas por litro e igual 
ou superior a 25 gramas por litro, inferior a 80 gramas por litro e igual ou 
superior a 50 gramas por litro, ou igual ou superior a 80 gramas por litro. 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Artigo 92.º-A 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Os produtos petrolíferos e energéticos suscetíveis de beneficiar da isenção prevista 

na alínea f) do n.º 1 do artigo 89.º do Código dos IEC que sejam utilizados em instalações 
abrangidas pelo sistema CELE que tenham optado pela exclusão voluntária prevista neste 
regime estão isentos do adicionamento previsto neste artigo. 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS Página 12 de 27 Serviço de Finanças de: CANTANHEDE 

Artigo 93.º 
[…] 

1 e 2 — […] 
3 — […]: 

a) – […] 
b) – […] 
c) – Equipamentos utilizados nas atividades agrícola, florestal, aquícola e na pesca 

com arte-xávega, aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, do ambiente, da agricultura e do mar; 

d) – […] 
e) – […] 
f) – […] 

4 a 9 — […] 
(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 103.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — […]: 

a) – Elemento específico — 101 €; 
b) – Elemento ad valorem — 14 %. 

5 — […] 
6 — O imposto mínimo total de referência, para efeitos do número anterior, corresponde 

a 102 % do somatório dos montantes que resultarem da aplicação das taxas do imposto sobre 
o tabaco previstas no n.º 4 e da taxa do imposto sobre o valor acrescentado aos cigarros 
pertencentes à classe de preços mais vendida do ano a que corresponda a estampilha especial 
em vigor. 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 104.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […]: 

a) – Charutos — 412,10 € por milheiro; 
b) – Cigarrilhas — 61,81 € por milheiro. 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 103.º-A 
Tabaco aquecido 

1 — O imposto incidente sobre o tabaco aquecido tem dois elementos: um específico e 
outro ad valorem. 

2 — A unidade tributável do elemento específico é o grama. 
3 — O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos preços 

de venda ao público do tabaco aquecido. 
4 — As taxas dos elementos específico e ad valorem são as seguintes: 

a) – Elemento específico — 0.0837 €/g; 
b) – Elemento ad valorem — 15 %. 

5 — O imposto relativo ao tabaco aquecido resultante da aplicação do número anterior 
não pode ser inferior a 0,180 €/g. 

6 — Para efeitos de determinação do imposto aplicável, caso o peso das embalagens 
individuais, expresso em gramas, constitua um número decimal, esse peso é arredondado: 

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

b) – Por defeito, para o número inteiro imediatamente inferior, nos restantes casos. 
(Aditado pelo art. 346.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 104.º-A 
Tabacos de fumar, rapé e tabaco de mascar 

1 — O imposto incidente sobre o tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar e 
sobre os restantes tabacos de fumar, o rapé e o tabaco de mascar tem dois elementos: um 
específico e outro ad valorem. 

2 — […] 
3 — O elemento ad valorem resulta da aplicação de uma percentagem única aos preços 

de venda ao público de todos os tipos de tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar 
e restantes tabacos de fumar, de rapé e de tabaco de mascar. 

4 — […] 
5 — O imposto relativo ao tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, e restan-

tes tabacos de fumar, ao rapé e ao tabaco de mascar, resultante da aplicação do número 
anterior, não pode ser inferior a 0,175 €/g. 

6 — […] 
(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 104.º-C 
[…] 

1 — […] 
2 — A taxa do imposto é de 0,32 €/ml. 
3 — […] 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 105.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 78 % do montante do imposto que resulte 

da aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 103.º 
(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 105.º-A 
[…] 

1 — […]: 
a) – Elemento específico — 60,94 €; 
b) – Elemento ad valorem — 9 %. 

2 — Os cigarros ficam sujeitos, no mínimo, a 89 % do montante do imposto que resulta 
da aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 103.º 

3 — […]: 
a) – Elemento específico — 21,40 €; 
b) – Elemento ad valorem — 9 %. 

(Redacção do art. 345.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 348.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Introdução no consumo e comercialização de produtos do tabaco 

1 — As embalagens individuais de produtos do tabaco que sejam introduzidas no con-
sumo, nos termos do artigo 9.º do Código dos IEC, a partir da data de entrada em vigor da 
presente lei, devem ostentar uma nova estampilha especial, cuja cor e preço são regulados 
por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

2 — O prazo para a comercialização das embalagens individuais de produtos do tabaco 
que tenham aposta a primeira estampilha de 2020 é definido na portaria referida no número 
anterior. 

3 — O prazo para a introdução no consumo das embalagens individuais de produtos do 
tabaco que tenham aposta a primeira estampilha especial de 2020 pode ser prorrogado, nos 
termos a definir na portaria referida no n.º 1. 

 
 

Artigo 349.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Disposição transitória em matéria de produtos petrolíferos e energéticos utilizados 

na produção de eletricidade, eletricidade e calor ou gás de cidade 
1 — Durante o ano de 2020, os produtos classificados pelos códigos NC 2701, 2702 e 

2704, que sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), 
ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades como sua atividade 
principal, são tributados com uma taxa correspondente a 50 % da taxa de imposto sobre 
produtos petrolíferos e energéticos e com uma taxa correspondente a 50 % do adicionamento 
sobre as emissões de CO2 previstas, respetivamente, nos artigos 92.º e 92.º-A do Código 
dos IEC. 

2 — O cálculo da taxa prevista na parte final do número anterior é feito com base num 
preço que resulta da diferença entre o preço de referência para o CO2 estabelecido em 25 
€/tCO2 e o preço resultante da aplicação do n.º 2 do artigo 92.º-A do Código dos IEC, com 
o limite máximo de 5 €/tCO2. 

3 — Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no n.º 1 são alteradas a partir de 
1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos: 

a) – 75 % em 2021; 
b) – 100 % em 2022. 

4 — Durante o ano de 2020, os produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 61 a 
2710 19 69 utilizados na produção de eletricidade, com exceção dos usados nas regiões au-
tónomas, e na produção de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, são tribu-
tados com uma taxa correspondente a 25 % da taxa de imposto sobre produtos petrolíferos 
e energéticos (ISP) e com uma taxa correspondente a 25 % da taxa de adicionamento sobre 
as emissões de CO2, previstas, respetivamente, nos artigos 92.º e 92.º-A do Código dos IEC. 

5 — Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no número anterior são alteradas 
a partir de 1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos: 

a) – 50 % em 2021; 
b) – 75 % em 2022; 
c) – 100 % em 2023. 

6 — Durante o ano de 2020, os produtos classificados pelos códigos NC 2711, utilizados 
na produção de eletricidade, com exceção dos usados nas regiões autónomas, são tributados 
com uma taxa correspondente a 10 % da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 10 
% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2, previstas, respetivamente, nos arti-
gos 92.º e 92.º-A do Código dos IEC. 

7 — Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no número anterior são alteradas 
a partir de 1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos: 

a) – 20 % em 2021; 
b) – 30 % em 2022; 
c) – 40 % em 2023. 

8 — Aos produtos previstos nos n.os 4 e 6 utilizados em instalações abrangidas pelo 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), incluindo as abrangidas pela Exclusão 
Opcional prevista no CELE, não se aplica a taxa de adicionamento sobre as emissões de 
CO2. 

9 — O disposto nos n.os 4 a 7 não é aplicável aos biocombustíveis, ao biometano, hidro-
génio verde e outros gases renováveis. 

10 — A receita decorrente da aplicação dos números anteriores é consignada nos se-
guintes termos: 

a) – 50 % para o Sistema Elétrico Nacional ou para a redução do défice tarifário do 
setor elétrico, no mesmo exercício da sua cobrança, a afetar ao Fundo para a 
Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético; 

b) – 50 % para o Fundo Ambiental. 
11 — A transferência das receitas previstas na alínea a) do número anterior opera nos 

termos e condições a estabelecer por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e do ambiente e da ação climática. 

12 — As receitas previstas na alínea b) do n.º 10 devem ser aplicadas em medidas de 
apoio à ação climática. 
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13 — Durante o ano de 2020, o Governo estuda a melhor forma de acelerar a progressi-
vidade da diminuição da isenção em sede de ISP e taxa de adicionamento sobre as emissões 
de CO2, por forma a alinhá-los com os estímulos à introdução no consumo de gases reno-
váveis e assegurar a sua contribuição eficaz para o cumprimento das metas expressas no 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica em 2050, no Plano Nacional Energia e Clima 2030 e 
os demais objetivos de ação climática e transição energética. 

 
 

Artigo 371.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos 

1 — Mantém-se em vigor em 2020 o adicional às taxas do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos, no montante de 0,007 €/l para a gasolina e no montante de 0,0035 
€/l para o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado, que é consignado ao fundo 
financeiro de caráter permanente previsto no Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de março, na 
sua redação atual, até ao limite máximo de 30.000.000 € anuais, devendo esta verba ser 
transferida do orçamento do subsetor Estado para aquele fundo. 

2 — O adicional a que se refere o número anterior integra os valores das taxas unitárias 
fixados nos termos do n.º 1 do artigo 92.º do Código dos IEC. 

3 — Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela AT são compensados através 
da retenção de 3 % do produto do adicional, a qual constitui sua receita própria. 

 
 
 

Alteração ao Código do Imposto sobre Veículos 
 
 

Artigo 7.º 
[…] 

1 — […] 

 

 

 

 

 
2 — […] 
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3 — Os veículos ligeiros, equipados com sistema de propulsão a gasóleo ficam sujeitos 

a um agravamento de 500 € no total do montante do imposto a pagar, sendo esse valor re-
duzido para 250 € relativamente aos veículos ligeiros de mercadorias referidos no n.º 2 do 
artigo 9.º, com exceção dos veículos que apresentarem nos respetivos certificados de con-
formidade ou, na sua inexistência, nas homologações técnicas, um valor de emissão de par-
tículas inferior a 0,001 g/km. 

4 a 9 — […] 
(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 8.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […] 
b) – 40 %, 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; 

c) – 40 %, aos automóveis ligeiros de passageiros que utilizem exclusivamente como 
combustível gás natural; 

d) – […] 
2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 10.º 
[…] 

[…]: 

 
(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 51.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – Os veículos identificados no Despacho n.º 7316/2016, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 107, de 3 de junho, com as classes L, M ou S, adquiridos 
para funções operacionais pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ou pelas 
associações humanitárias ou câmaras municipais para o conjunto das missões de 
proteção, socorro, assistência, apoio e combate aos incêndios, atribuídas aos 
seus corpos de bombeiros; 

b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 
e) – Os veículos adquiridos para o exercício de funções operacionais das equipas de 

sapadores florestais e da força de sapadores bombeiros florestais pelo Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., bem como os veículos adqui-
ridos pelas corporações de bombeiros para o cumprimento das missões de pro-
teção civil, nomeadamente socorro, assistência, apoio e combate a incêndios; 

f) – […] 
2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Artigo 52.º 
[…] 

1 — Estão isentos do imposto os veículos para transporte coletivo dos utentes com lota-
ção de nove lugares, incluindo o do condutor, adquiridos em estado novo, por instituições 
particulares de solidariedade social, cooperativas e associações de e para pessoas com defi-
ciência às quais tenha sido atribuído o estatuto de organização não governamental das pes-
soas com deficiência (ONGPD), que se destinem ao transporte em atividades de interesse 
público e que se mostrem adequados à sua natureza e finalidades, desde que, em qualquer 
caso, possuam um nível de emissão de CO2 NEDC até 180 g/km ou emissão de CO2 WLTP 
até 207 g/km. 

2 — […] 
3 — […] 

(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 53.º 
[…] 

1 — Os automóveis ligeiros de passageiros e de utilização mista que se destinem ao 
serviço de aluguer com condutor — táxis, letra ‘A’ e letra ‘T’, introduzidos no consumo e 
que apresentem até quatro anos de uso, contados desde a atribuição da primeira matrícula e 
respetivos documentos, e não tenham níveis de emissão de CO2 NEDC superiores a 160 
g/km ou níveis de emissão de CO2 WLTP superiores a 184 g/km, confirmados pelo respe-
tivo certificado de conformidade, beneficiam de uma isenção correspondente a 70 % do 
montante do imposto. 

2 — Os veículos referidos no número anterior que se encontrem equipados com motores 
preparados para o consumo exclusivo, no seu sistema de propulsão, de gás natural ou de 
energia elétrica, ou com motores híbridos, preparados para o consumo, no seu sistema de 
propulsão, quer de energia elétrica ou solar quer de gasolina ou gasóleo, ficam integralmente 
isentos de imposto. 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […]: 

a) – Os veículos devem possuir um nível de emissão de CO2 NEDC até 120 g/km 
ou nível de emissão de CO2 WLTP até 138 g/km ou, no caso dos veículos pre-
vistos no n.º 3 do artigo 9.º, um nível de emissão de CO2 NEDC até 165 g/km 
ou nível de emissão de CO2 WLTP até 190 g/km, desde que, em qualquer caso, 
os níveis de emissões sejam confirmados pelo respetivo certificado de confor-
midade; 

b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 

6 — […] 
7 — […] 

(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 54.º 
[…] 

1 — […] 
2 — A isenção é válida apenas para os veículos que possuam nível de emissão de CO2 

NEDC até 160 g/km ou nível de emissão de CO2 WLTP até 184 g/km, não podendo a isen-
ção ultrapassar o montante de 7800 €. 

3 — […] 
4 — O limite relativo ao nível de emissão de CO2 estabelecido no n.º 2 não é aplicável 

aos veículos especialmente adaptados ao transporte de pessoas com deficiência que se mo-
vam apoiadas em cadeira de rodas, tal como estas são definidas pelo artigo seguinte, sendo 
as emissões de CO2 NEDC aumentadas para 180 g/km ou para 207 g/km de emissões de 
CO2WLTP quando, por imposição da declaração de incapacidade, o veículo a adquirir deva 
possuir mudanças automáticas. 

(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 

 
Artigo 57.º-A 

[…] 
1 — […] 
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, só são considerados os automóveis 

ligeiros de passageiros com emissões específicas de CO2 NEDC iguais ou inferiores a 150 
g/km ou emissões específicas iguais ou inferiores a 173 g/km de CO2 WLTP, não podendo 
a isenção ultrapassar o montante de 7.800 €. 

3 — […] 
(Redacção do art. 351.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Alteração ao Código do IMI 
 
 

Artigo 3.º 
[…] 

1 — […] 
a) – Estejam afetos ou, na falta de concreta afetação, tenham como destino normal 

uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, silvícolas e pecuários; 
b) – […] 

2 — São também prédios rústicos os terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, 
desde que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora 
de quaisquer rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas, 
silvícolas e pecuários e estejam a ter, de facto, esta afetação. 

3 — […]: 
a) – Os edifícios e construções diretamente afetos à produção de rendimentos agrí-

colas, silvícolas e pecuários, quando situados nos terrenos referidos nos números 
anteriores; 

b) – […] 
4 — […] 
5 — […] 

(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 11.º-A 
[…] 

1 a 8 — […] 
9 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o sujeito passivo que, a 31 de dezem-

bro do ano a que respeita o imposto, se encontre a residir em lar de terceira idade, em insti-
tuição de saúde ou no domicílio fiscal de parentes e afins em linha reta e em linha colateral, 
até ao 4.º grau, pode beneficiar da isenção prevista no presente artigo, efetuando até àquela 
data prova, junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, de que o prédio ou parte de prédio 
urbano em causa antes constituía a sua habitação própria e permanente. 

(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 46.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […] 
3 — No caso de prédios dotados de autonomia económica nos termos do n.º 1 do artigo 

2.º, o terreno a considerar para efeitos da aplicação do número anterior corresponde apenas 
à área efetivamente ocupada com a implantação. 

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

(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 79.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Se o prédio for rústico ou urbano e não vedado, é inscrito na freguesia onde esteja 

situa da a maior área ou o maior número de construções, respetivamente. 
3 — […] 
4 — […] 

(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 112.º 
[…] 

1 a 15 — […] 
16 — A identificação dos prédios ou frações autónomas devolutos, os prédios em ruínas 

e os terrenos para construção referidos no artigo 112.º-B deve ser comunicada pelos muni-
cípios à Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, nos termos 
e prazos referidos no n.º 14 e divulgada por estes no respetivo sítio na Internet, bem como 
no boletim municipal, quando este exista. 

17 — […] 
18 — […] 

(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 112.º-B 
[…] 

1 — Os prédios urbanos ou frações autónomas que se encontrem devolutos há mais de 
dois anos, os prédios em ruínas, bem como os terrenos para construção inseridos no solo 
urbano e cuja qualificação em plano municipal de ordenamento do território atribua aptidão 
para o uso habitacional, sempre que se localizem em zonas de pressão urbanística, como tal 
definidas em diploma próprio, estão sujeitos ao seguinte agravamento, em substituição do 
previsto no n.º 3 do artigo 112.º: 

a) – […] 
b) – […] 

2 — […] 
(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

Artigo 120.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens ou unidos de facto 

beneficiam do disposto no n.º 1, relativamente à totalidade do imposto a liquidar, mesmo no 
caso de prédios em compropriedade. 

7 — O disposto no número anterior aplica-se a prédios ou parte de prédios urbanos afetos 
à habitação própria e permanente dos sujeitos passivos e nos quais esteja fixado o respetivo 
domicílio fiscal. 

(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 129.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Os prazos de reclamação e de impugnação contam-se a partir do termo do prazo 

para pagamento voluntário da última ou da única prestação do imposto. 
(Redacção do art. 352.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Alteração ao Código do IMT 
 
 

Artigo 11.º 
[…] 

1 a 5 — […] 
6 — Deixam de beneficiar de isenção as aquisições a que se refere o artigo 8.º, se os 

prédios não forem alienados no prazo de cinco anos a contar da data da aquisição ou o ad-
quirente seja uma entidade com relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do 
Código do IRC. 

7 — […] 
8 — […] 

(Redacção do art. 353.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 12.º 
[…] 

1 a 3 — […] 
4 — […]: 

1.ª a 20.ª – […]; 
21.ª – Quando se constituir direito real de habitação duradoura, o imposto é liqui-

dado sobre o valor da caução. 
5 — […] 

(Redacção do art. 353.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 13.º 
[…] 

[…]: 
a) – O valor da propriedade, separada do usufruto, uso ou habitação vitalícios, ou 

direito real de habitação duradoura, obtém-se deduzindo ao valor da propriedade 
plena as seguintes percentagens, de harmonia com a idade da pessoa de cuja vida 
dependa a duração daqueles direitos ou, havendo várias, da mais velha ou da 
mais nova, consoante eles devam terminar pela morte de qualquer ou da última 
que sobreviver: 

 
Se o usufruto, uso ou habitação forem temporários, deduzem-se ao valor da pro-
priedade plena 10 % por cada período indivisível de cinco anos, conforme o 
tempo por que esses direitos ainda devam durar, não podendo, porém, a dedução 
exceder a que se faria no caso de serem vitalícios; 

b) – O valor atual do usufruto obtém-se descontando ao valor da propriedade plena 
o valor da propriedade, calculado nos termos da regra antecedente, sendo o valor 
atual do uso e habitação igual a esse valor do usufruto, quando os direitos sejam 
renunciados, e a esse valor menos 30 %, nos demais casos e no direito real de 
habitação duradoura, o valor atual, no momento da constituição deste direito, 
corresponde sempre ao valor constante no contrato, pago pelo morador a título 
de caução; 

c) – […] 
d) – […] 
e) – […] 
f) – […] 
g) – […] 
h) – […] 
i) – […] 
j) – […] 

(Redacção do art. 353.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 
 

Artigo 17.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […]: 

 
 (*) No limite superior do escalão. 

b) – […]: 

 
 (*) No limite superior do escalão. 

c) e d) – […] 
2 — À aquisição onerosa de figuras parcelares do direito de propriedade aplica-se a taxa 

referida no número anterior correspondente à natureza dos bens sobre que incide o direito 
adquirido, sendo aplicável a taxa referida na alínea a) do número anterior apenas quando 
estiver em causa a transmissão do usufruto, uso e habitação, direito de superfície ou direito 
real de habitação duradoura, que incidam sobre prédio urbano ou fração autónoma de prédio 
urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente. 

3 a 7 — […] 
(Redacção do art. 353.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
Artigo 49.º 

[…] 
1 — Quando seja devido IMT, os notários e outros funcionários ou entidades que de-

sempenhem funções notariais, bem como as entidades e profissionais com competência para 
autenticar documentos particulares ou reconhecer assinaturas em documentos particulares 
que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, não podem lavrar as escrituras, quais-
quer outros instrumentos notariais ou documentos particulares ou autenticar documentos 
particulares que operem transmissões de bens imóveis nem proceder ao reconhecimento de 
assinaturas nos contratos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, sem que lhes 
seja apresentado o extrato da declaração referida no artigo 19.º acompanhada do correspon-
dente comprovativo da cobrança, que arquivarão, disso fazendo menção no documento a 
que respeitam, sempre que a liquidação deva preceder a transmissão. 

2 a 6 — […] 
(Redacção do art. 353.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Alteração ao Código do IUC 
 
 

Artigo 5.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […] 
b) – […] 
c) – Automóveis e motociclos que, tendo mais de 30 anos e constituindo peças de 

museus públicos, só ocasionalmente sejam objeto de uso e não efetuem deslo-
cações anuais superiores a 500 quilómetros; 

d) – Veículos das categorias A, C, D e E que, tendo mais de 30 anos e sendo consi-
derados de interesse histórico pelas entidades competentes, só ocasionalmente 
sejam objeto de uso e não efetuem deslocações anuais superiores a 500 quiló-
metros; 

e) – [Anterior alínea d).] 
f) – Veículos da categoria B que possuam um nível de emissão de CO2 NEDC até 

180 g/km ou um nível de emissão de CO2WLTP até 205 g/km e veículos da 
categoria A, que se destinem ao serviço de aluguer com condutor (letra ‘T’) ou 
ao transporte em táxi; 

g) – [Anterior alínea f).] 
h) – [Anterior alínea g).] 
i) – [Anterior alínea h).] 
j) – [Anterior alínea i).] 

2 — […]: 
a) – Pessoas com deficiência cujo grau de incapacidade seja igual ou superior a 60 

%, em relação a veículos da categoria B que possuam um nível de emissão de 
CO2 NEDC até 180 g/km ou um nível de emissão de CO2 WLTP até 205 g/km 
ou a veículos das categorias A e E, e nas condições previstas nos n.os 5 e 6; 

b) – […] 
3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 
7 — […] 
8 — […] 
9 — […] 

(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 9.º 
[…] 

[…]: 

 
(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Artigo 10.º 
[…] 

1 — […]: 

 
2 — […]: 

 
3 — […] 

(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 11.º 
[…] 

[…]: 

 

 

 
(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 12.º 
[…] 

[…]: 
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(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 13.º 
[…] 

[…]: 

 
(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 14.º 
[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria F é de 2,73 €/kW. 
(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 15.º 
[…] 

A taxa aplicável aos veículos da categoria G é de 0,69 €/kg, tendo o imposto o limite de 
12 679,93 €. 

(Redacção do art. 354.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 370.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Adicional em sede de imposto único de circulação 

Mantém-se em vigor em 2020 o adicional de IUC previsto no artigo 216.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro, na sua redação atual, 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. 

Alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais 
 
 

Artigo 41.º-B 
[…] 

1 — Às empresas que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade econó-
mica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em territórios 
do interior, que sejam qualificadas como micro, pequenas ou médias empresas, nos termos 
previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, é aplicável a taxa de 
IRC de 12,5 % aos primeiros 25.000 € de matéria coletável. 

2 a 9 — […] 
(Redacção do art. 355.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 59.º-A 
[…] 

Os gastos suportados com a aquisição, em território português, de eletricidade e gás na-
tural veicular (GNV) para abastecimento de veículos são dedutíveis em valor correspondente 
a 130 %, no caso de eletricidade, e a 120 %, no caso de GNV, do respetivo montante, para 
efeitos da determinação do lucro tributável em sede de IRC e da categoria B do IRS, neste 
último caso havendo opção pelo regime da contabilidade organizada, quando se trate de: 

a) a c) – […] 
(Redacção do art. 355.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 60.º 
Reorganização de entidades em resultado de operações de restruturação 

ou de acordos de cooperação 
1 — Às entidades que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade econó-

mica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços, e que se reor-
ganizem, em resultado de operações de reestruturação ou acordos de cooperação, são apli-
cáveis os seguintes benefícios: 

a) – […] 
b) – Isenção do imposto do selo, relativamente à transmissão dos imóveis referidos 

na alínea anterior ou de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ne-
cessários às operações de reestruturação ou aos acordos de cooperação; 

c) – […] 
2 — O regime previsto no presente artigo é aplicável às operações de reestruturação ou 

aos acordos de cooperação que envolvam entidades com sede, direção efetiva ou domicílio 
em território português, noutro Estado-Membro da União Europeia ou, ainda, no Estado em 
relação ao qual vigore uma convenção para evitar a dupla tributação sobre o rendimento e o 
capital celebrada com Portugal, com exceção das entidades domiciliadas em países, territó-
rios ou regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis, cons-
tantes de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das fi-
nanças. 

3 — […]: 
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a) – A fusão de sociedades, empresas públicas, cooperativas ou outras entidades; 
b) – A incorporação por uma entidade do conjunto ou de um ou mais ramos de ati-

vidade de outra entidade; 
c) – A cisão de entidade, através da qual: 

i) - Uma entidade destaque um ou mais ramos da sua atividade para com eles 
constituir outras entidades ou para os fundir com entidades já existentes, 
mantendo, pelo menos, um dos ramos de atividade; ou 

ii) - Uma entidade se dissolva, dividindo o seu património em duas ou mais par-
tes que constituam, cada uma delas, pelo menos, um ramo de atividade, 
sendo cada uma delas destinada a constituir uma nova entidade ou a ser fun-
dida com entidades já existentes ou com partes do património de outras en-
tidades, separadas por idênticos processos e com igual finalidade. 

4 a 15 — […] 
(Redacção do art. 355.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Artigo 71.º 
Incentivos à reabilitação urbana e ao arrendamento habitacional a custos acessíveis 

1 a 23 — […]: 
a) – […]: 

i) - […] 
ii) - Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas 

nos quatro anos anteriores à data do requerimento para a correspondente 
avaliação, desde que o custo das obras, incluindo imposto sobre valor acres-
centado, corresponda, pelo menos, a 25 % do valor patrimonial tributário do 
imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente; 

b) – […] 
c) – […] 

24 — […] 
25 — […] 
26 — […] 
27 — Ficam isentos de tributação em IRS e em IRC, pelo período de duração dos res-

petivos contratos, os rendimentos prediais obtidos no âmbito dos programas municipais de 
oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis, sendo, para efeitos de IRS, os 
rendimentos isentos obrigatoriamente englobados para efeitos de determinação da taxa a 
aplicar aos restantes rendimentos, quando o sujeito passivo opte pelo englobamento dos ren-
dimentos prediais. 

28 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se programas municipais 
de oferta para arrendamento habitacional a custos acessíveis os programas de iniciativa mu-
nicipal que tenham por objeto contratos de arrendamento e subarrendamento habitacional 
por um prazo mínimo de arrendamento não inferior a cinco anos e cujo limite geral de preço 
de renda por tipologia não exceda o definido nas tabelas 1 e 2 do anexo I à Portaria n.º 
176/2019, de 6 de junho. 

29 — Em tudo o que não esteja previsto nos n.os 27 e 28 aplica-se o regime constante do 
Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, com as necessárias adaptações. 

30 — A isenção prevista nos n.os 27 e 28 depende de reconhecimento pelo membro do 
Governo responsável pela área das finanças. 

(Redacção do art. 355.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Artigo 356.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Prorrogação no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

1 — Considerando a avaliação resultante do relatório elaborado nos termos e para os 
efeitos do artigo 15.º-A do EBF, a vigência dos artigos 20.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 52.º, 53.º, 
54.º, 59.º, 59.º-A, 59.º-B, 59.º-C, 62.º-B, 63.º e 64.º e da alínea b) do artigo 51.º do EBF é 
prorrogada até 31 de dezembro de 2020. 

2 — Durante o ano de 2020, os benefícios fiscais prorrogados no número anterior são 
objeto de nova avaliação de acordo com a metodologia inovatória introduzida pelo referido 
relatório. 

 
 
 

Artigo 357.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Outras disposições fiscais no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

1 — Durante o mandato da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário 
da Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães (2019-
2022), criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2017, de 26 de janeiro, os 
donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da referida Estrutura de 
Missão beneficiam do regime previsto no artigo 62.º-B do EBF. 

2 — Durante o mandato da Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Con-
selho da União Europeia, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2019, de 6 
de março, os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da referida 
Estrutura de Missão beneficiam do regime previsto no artigo 62.º do EBF. 

3 — Durante os trabalhos de organização da participação portuguesa na Exposição Mun-
dial do Dubai em 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2018, 
de 30 de agosto, os donativos atribuídos por pessoas singulares ou coletivas a favor da Em-
baixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos para efeitos da referida participação be-
neficiam do regime previsto no artigo 62.º do EBF. 
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Alterações ao Código Fiscal do Investimento 
 
 

Artigo 29.º 
[…] 

1 — Os sujeitos passivos referidos no artigo anterior podem deduzir à coleta do IRC, 
nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2014, até 10 % dos 
lucros retidos que sejam reinvestidos em aplicações relevantes nos termos do artigo 30.º, no 
prazo de quatro anos contado a partir do final do período de tributação a que correspondam 
os lucros retidos. 

2 — Para efeitos da dedução prevista no número anterior, o montante máximo dos lucros 
retidos e reinvestidos, em cada período de tributação, é de 12.000.000 €, por sujeito passivo. 

3 — […] 
4 — […] 
5 — […] 
6 — […] 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA: As alterações 
dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 29.º e no n.º 5 do artigo 30.º do CFI, são aplicáveis aos prazos 
em curso no primeiro dia do período de tributação relativo a 2020 – Cfr. art.º 360.º da Lei n.º 2/2020, 

de 31/03) 
 
 

Artigo 30.º 
[…] 

1 — […] 
2 — Consideram-se ainda aplicações relevantes, para efeitos do presente regime, os ati-

vos intangíveis, constituídos por despesas com transferência de tecnologia, nomeadamente 
através da aquisição de direitos de patentes, licenças, know-how ou conhecimentos técnicos 
não protegidos por patente, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) – Estejam sujeitos a amortizações ou depreciações para efeitos fiscais; 
b) – Não sejam adquiridos a entidades com as quais existam relações especiais nos 

termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC. 
3 — Considera-se investimento realizado em aplicações relevantes o correspondente às 

adições, verificadas em cada período de tributação, de ativos fixos tangíveis ou ativos intan-
gíveis e bem assim o que, tendo a natureza de ativo fixo tangível e não dizendo respeito a 
adiantamentos, se traduza em adições aos investimentos em curso. 

4 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, não se consideram as adições de 
ativos que resultem de transferências de investimentos em curso. 

5 — No caso de ativos adquiridos em regime de locação financeira, a dedução a que se 
refere o n.º 1 do artigo anterior é condicionada ao exercício da opção de compra pelo sujeito 
passivo no prazo de sete anos contado da data da aquisição. 

6 — (Anterior n.º 5.) 
7 — (Anterior n.º 6.) 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA: As alterações 
dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 29.º e no n.º 5 do artigo 30.º do CFI, são aplicáveis aos prazos 
em curso no primeiro dia do período de tributação relativo a 2020 – Cfr. art.º 360.º da Lei n.º 2/2020, 

de 31/03) 

Artigo 34.º 
[…] 

[…]: 
a) – […] 
b) – O incumprimento do disposto nos n.os 5, 6 ou 7 do artigo 30.º implica a devolu-

ção do montante de imposto que deixou de ser liquidado na parte correspondente 
aos ativos relativamente aos quais não seja exercida a opção de compra ou que 
sejam transmitidos antes de decorrido o prazo de cinco anos, o qual é adicionado 
ao montante de imposto a pagar relativo ao período em que se verifiquem esses 
factos, acrescido dos correspondentes juros compensatórios majorados em 15 
pontos percentuais; 

c) – […] 
d) – […] 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 35.º 
[…] 

O SIFIDE II, a vigorar nos períodos de tributação de 2014 a 2025, processa-se nos ter-
mos dos artigos seguintes. 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 37.º 
[…] 

1 — […]: 
a) – […] 
b) – […] 
c) – […] 
d) – […] 
e) – […] 
f) – Participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento e con-

tribuições para fundos de investimento, públicos ou privados, destinados a fi-
nanciar empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento, inclu-
indo o financiamento da valorização dos seus resultados, cuja idoneidade em 
matéria de investigação e desenvolvimento seja reconhecida pela Agência Na-
cional de Inovação, S. A., nos termos do n.º 1 do artigo 37.º-A; 

g) – […] 
h) – […] 
i) – […] 
j) – […] 

2 a 8 — […] 
(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Artigo 37.º-A 
Reconhecimento da idoneidade e do caráter de investigação e desenvolvimento das 

entidades 
1 — Cabe à Agência Nacional de Inovação, S. A., o reconhecimento da idoneidade da 

entidade em matéria de investigação e desenvolvimento a que se referem as alíneas e) e f) 
do n.º 1 do artigo 37.º 

2 a 8 — […] 
9 — (Revogado.) 
10 — (Revogado.) 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 38.º 
[…] 

1 — Os sujeitos passivos de IRC residentes em território português que exerçam, a título 
principal, uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e de serviços e os não 
residentes com estabelecimento estável nesse território podem deduzir ao montante da coleta 
do IRC apurado nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 90.º do Código do IRC, e até à 
sua concorrência, o valor correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento, 
na parte que não tenha sido objeto de comparticipação financeira do Estado a fundo perdido, 
realizadas nos períodos de tributação com início entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro 
de 2025, numa dupla percentagem: 

a) – […] 
b) – […] 

2 a 6 — […] 
7 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3, caso as unidades de participação nos fundos de 

investimento referidos na alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º sejam alienadas antes de decorrido 
o prazo de cinco anos, ao IRC do período da alienação é adicionado o montante que tenha 
sido deduzido à coleta, na proporção correspondente ao período em falta, acrescido dos cor-
respondentes juros compensatórios. 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 

Artigo 40.º 
[…] 

1 a 7 — […] 
8 — […] 
9 — (Revogado.) 
10 — (Revogado.) 
11— […] 
12 — Para efeitos de verificação do investimento realizado, as entidades gestoras dos 

fundos de investimento a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º enviam à Agência 
Nacional de Inovação, S. A., até 30 de junho de cada ano, o último relatório anual auditado, 
bem como documento, seja portefólio ou outro que evidencie os investimentos realizados 
pelo fundo, no período anterior, nas entidades previstas naquela disposição. 

13 — As entidades gestoras dos fundos de investimento podem solicitar à Agência Na-
cional de Inovação, S. A., a emissão de declaração de conformidade da política de investi-
mento prevista no regulamento de gestão do fundo face ao requisito da destinação do inves-
timento referido na alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º, não tendo esta declaração caráter vincu-
lativo quanto à elegibilidade futura da despesa a que se refere esta disposição. 

(Redacção do art. 359.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Alteração ao Código de Procedimento e de Processo Tributário 
 
 

Artigo 104.º 
[…] 

1— […] 
2— […] 
3— […] 
4 — Ao processo impugnatório é igualmente aplicável o disposto no artigo 57.º do Có-

digo de Processo nos Tribunais Administrativos. 
(Redacção do art. 363.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 
 

Artigo 368.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Cobrança coerciva de dívidas não tributárias pela Autoridade Tributária e Adua-

neira 
Durante o primeiro semestre de 2020, o Governo procede à revisão global do modo 

como se desenrola a fase que antecede a instauração dos processos de execução fiscal, nos 
termos da qual se inclui a revisão do procedimento contraordenacional para cobrança de 
dívidas referentes a taxas de portagem, bem como a análise do atual modelo de cobrança 
coerciva de dívidas não tributárias pela Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito do 
processo de execução fiscal, tendo em vista a redução do número de processos existentes. 

 
 
 

Aditamento à Lei Geral Tributária 
 
 

Artigo 35.º-A 
Acerto de contas 

O sujeito passivo classificado como micro ou pequena empresa, nos termos do artigo 2.º 
do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, que, aquando do pagamento de 
obrigações tributárias, detenha créditos tributários vencidos e não pagos, pode usufruir do 
respetivo acerto de contas, devendo pagar apenas a diferença entre o valor a receber e a 
pagar. 

(Aditado pelo art. 364.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
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Aditamento ao Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais 

 
 

Artigo 18.º-A 
Repartição da receita de IMI 

1 — Quando um prédio urbano não vedado se localize em mais do que um município, a 
receita de IMI é distribuída proporcionalmente em função do valor de construção existente 
em cada município. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior: 
a) – Após a inscrição ou a atualização da matriz nos termos do artigo 13.º do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis, a AT comunica, através do portal das fi-
nanças, a identificação matricial do prédio urbano não vedado aos municípios 
onde se localizem as construções; 

b) – Os municípios interessados devem comunicar à AT o valor de construção exis-
tente em cada município, iniciando-se um procedimento de audição dos restantes 
municípios interessados. 

3 — Após audição de todos os municípios interessados, a AT fixa, no prazo de 90 dias, 
a repartição da receita de IMI. 

(Aditado pelo art. 366.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Aditamento à Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho 
 
 

Artigo 3.º-A 
Obrigações específicas dos locadores de veículos 

Para efeitos do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 3.º, as entidades que procedam 
à locação operacional ou ao aluguer de longa duração de veículos ficam obrigadas a fornecer 
à Autoridade Tributária e Aduaneira os dados relativos à identificação fiscal dos utilizadores 
dos veículos locados, no prazo e nas condições a regulamentar por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pela área das finanças e pela área da modernização do Estado e da 
Administração Pública. 

(Aditado pelo art. 369.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 
 
 
 

Actualização de Contribuições 
 
 

Artigo 372.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Não atualização da contribuição para o audiovisual 

Em 2020, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º da 
Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financia-
mento do serviço público de radiodifusão e de televisão. 

 
 

Artigo 373.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Contribuição sobre o setor bancário 

Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi 
aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atual. 

 
 

Artigo 374.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Contribuição sobre a indústria farmacêutica 

Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêu-
tica, cujo regime foi aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
na sua redação atual. 

 
 

Artigo 375.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos 

médicos do Serviço Nacional de Saúde 
É aprovado o regime que cria a contribuição extraordinária dos fornecedores do SNS de 

dispositivos médicos, com a seguinte redação: 
 

«Artigo 1.º 
Objeto 

1 — O presente regime cria uma contribuição extraordinária dos fornecedores do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnós-
tico in vitro, doravante designada por contribuição, e determina as condições da sua aplica-
ção. 

2 — O valor da contribuição é aferida em função do montante das aquisições de dispo-
sitivos médicos e tem por objetivo garantir a sustentabilidade do SNS. 

Artigo 2.º 
Incidência subjetiva 

1 — Estão sujeitos à contribuição os fornecedores, sejam fabricantes, seus mandatários 
ou representantes, intermediários, distribuidores por grosso ou apenas comercializadores, 
que faturem às entidades do SNS o fornecimento de dispositivos médicos e dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro e seus acessórios abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
145/2009, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 189/2000, de 12 de agosto, ambos na sua 
redação atual. 

2 — Estão excluídos do regime de contribuição os dispositivos médicos e os dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro de grande porte destinados ao tratamento e diagnóstico, 
ou seja, os equipamentos destinados a ser instalados, fixados ou de outro modo acoplados a 
uma localização específica numa unidade de saúde, para que não possam ser deslocados 
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dessa localização ou removidos sem recorrer a instrumentos ou aparelhos, e que não sejam 
especificamente destinados a ser utilizados no âmbito de uma unidade de cuidados de saúde 
móvel. 

Artigo 3.º 
Incidência objetiva 

1 — A contribuição incide sobre o valor total das aquisições de dispositivos médicos e 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro às entidades do SNS, deduzido do imposto 
sobre o valor acrescentado. 

2 — O valor é determinado com base nos dados de aquisições reportados pelos serviços 
e estabelecimentos do SNS, no âmbito do Despacho n.º 2945/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 55, de 19 de março. 

Artigo 4.º 
Taxas 

As taxas da contribuição são as seguintes: 
a) – Valor anual maior ou igual a 10.000.000 € — 4 %; 
b) – Valor anual maior ou igual a 5.000.000 € e inferior a 10.000.000 € — 2,5 %; 
c) – Valor anual maior ou igual a 2.000.000 € e inferior a 5.000.000 € — 1,5 %. 

Artigo 5.º 
Acordo para sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde 

1 — Podem ser celebrados acordos entre o Estado português, representado pelos mem-
bros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, e as associações de for-
necedores visando a sustentabilidade do SNS, nos quais são fixados objetivos para os valores 
máximos da despesa pública com a compra de dispositivos médicos e reagentes. 

2 — Ficam isentas da contribuição as entidades que venham a aderir, individualmente e 
sem reservas, ao acordo a que se refere o número anterior e nos termos do número seguinte, 
mediante declaração da entidade entregue no INFARMED — Autoridade Nacional do Me-
dicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.) 

3 — A isenção prevista no presente artigo produz efeitos a partir da data em que as 
entidades subscrevam a adesão ao acordo previsto no n.º 1 e durante o período em que este 
se aplicar em função do seu cumprimento, nos termos e condições nele previstos. 

4 — O texto do acordo previsto no n.º 1 deve ser publicitado no sítio na Internet do 
INFARMED, I. P. 

Artigo 6.º 
Consignação 

1 — A receita obtida com a contribuição é consignada a um fundo de apoio à aquisição 
de tecnologias da saúde inovadoras pelo SNS, objeto de avaliação no âmbito do Sistema 
Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, a ser criado e regulado nos termos da lei 
pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. 

2 — Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela Autoridade Tributária e Adu-
aneira (AT) são compensados através da retenção de uma percentagem de 3 % do produto 
da contribuição, a qual constitui receita própria. 

3 — Em função da adesão ao acordo a que se refere o artigo 5.º é ainda determinada 
uma compensação adicional à AT mediante protocolo com a Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P. 

Artigo 7.º 
Disposição final 

O disposto nos artigos 6.º a 9.º do regime da contribuição extraordinária sobre a indústria 
farmacêutica, estabelecido pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, é 
aplicável à contribuição extraordinária dos fornecedores do SNS de dispositivos médicos e 
dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.» 

 
 

Artigo 376.º da LOE 2020 (Lei n.º 2/202, de 31/03) 
Contribuição extraordinária sobre o setor energético 

1 — Mantém-se em vigor em 2020 a contribuição extraordinária sobre o setor energé-
tico, cujo regime foi aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 
na sua redação atual, com as seguintes alterações: 

a) – Consideram-se feitas ao ano de 2020 todas as referências ao ano de 2015, com 
exceção das que constam do n.º 1 do anexo I a que se referem os n.os 6 e 7 do 
artigo 3.º daquele regime; 

b) – Considera-se feita ao ano de 2020 a referência ao ano de 2017 constante no n.º 
4 do artigo 7.º daquele regime. 

2 — O artigo 4.º do regime da contribuição extraordinária sobre o setor energético, apro-
vado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, na sua redação anual, passa 
a ter a seguinte redação: 

«Artigo 4.º 
[…] 

1 — (Anterior proémio do corpo do artigo.) 
a) – [Anterior alínea a) do corpo do artigo.] 
b) – [Anterior alínea b) do corpo do artigo.] 
c) – [Anterior alínea c) do corpo do artigo.] 
d) – [Anterior alínea d) do corpo do artigo.] 
e) – [Anterior alínea e) do corpo do artigo.] 
f) – [Anterior alínea f) do corpo do artigo.] 
g) – [Anterior alínea g) do corpo do artigo.] 
h) – [Anterior alínea h) do corpo do artigo.] 
i) – [Anterior alínea i) do corpo do artigo.] 
j) – [Anterior alínea j) do corpo do artigo.] 
k) – [Anterior alínea k) do corpo do artigo.] 
l) – [Anterior alínea l) do corpo do artigo.] 
m) – [Anterior alínea m) do corpo do artigo.] 
n) – [Anterior alínea n) do corpo do artigo.] 
o) – [Anterior alínea o) do corpo do artigo.] 
p) – A produção de eletricidade por intermédio de centros eletroprodutores que uti-

lizem fontes de energia renováveis, nos termos definidos na alínea f) do artigo 
2.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, com uma potência instalada 
inferior a 20 MW. 

2 — Para efeitos do disposto na alínea p) do n.º 1, a isenção não é aplicável aos sujeitos 
passivos que, no conjunto dos centros eletroprodutores por si detidos que utilizem fontes de 
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energia renováveis, ultrapassem uma potência instalada de 60 MW abrangida por regimes 
de remuneração garantida. 

 
 
 

Alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 
 

Artigo 4.º 
[…] 

1 a 4 — […] 
5 — O regime do Código do Trabalho e legislação complementar, em matéria de aci-

dentes de trabalho e doenças profissionais, é aplicável aos trabalhadores que exercem fun-
ções públicas nas entidades referidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º, com exceção 
do pessoal integrado no Regime de Proteção Social Convergente (RPSC) aos quais é apli-
cável o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro. 

6 — […] 
(Redacção do n.º 1 do art. 406.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020; NOTA: A alte-

ração prevista no número anterior é aplicável a todos os processos que se encontrem pendentes à 
data da entrada em vigor da presente lei – Cfr. n.º 2 do art.º 406.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03) 
 
 
 

Alterações ao Regulamento das Custas Processuais 
 
 

Artigo 4.º 
[…] 

1 — […] 
2 — […]: 

a) a g) – […] 
h) – Os processos de acompanhamento de maiores. 

3 a 7 — […] 
(Redacção do art. 424.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 
 

Artigo 33.º 
[…] 

1 — Quando o valor a pagar seja igual ou superior a 3 UC, o responsável pode requerer, 
fundamentadamente, o pagamento das custas em prestações, de acordo com as seguintes 
regras: 

a) – […] 
b) – […] 

2 a 4 — […] 
(Redacção do art. 424.º da Lei n.º 2/2020, de 31/03 – Em vigor a 01/04/2020) 

 

 
 


