Artigo 163.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
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, do devedor ou do cabeça-de-casal, quando aplicável, e à localização dos seus bens
penhoráveis, através da consulta direta às bases de dados da administração tributária, da
segurança social, do registo predial, do registo comercial, do registo automóvel e do registo
civil e de outros registos ou arquivos semelhantes.
2 — A transmissão da informação prevista no presente artigo é efetuada preferencialmente por via eletrónica, obedecendo aos princípios e regras aplicáveis ao tratamento de
dados pessoais, nos termos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD),
da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, e demais legislação
complementar.
3 — Na impossibilidade de transmissão da informação por via eletrónica, a entidade
fornece os dados por qualquer meio legalmente admissível dentro do mesmo prazo.

3 — Os termos e condições da transmissão eletrónica de dados prevista nos números
anteriores são estabelecidos por protocolo a celebrar entre a AT e a AD&C.
4 — A transmissão da informação prevista no presente artigo é efetuada preferencialmente por via eletrónica e obedece aos princípios e regras aplicáveis ao tratamento de dados
pessoais, nos termos do RGPD, da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, da Lei n.º 59/2019, de 8
de agosto, e demais legislação complementar.
5 — A interconexão de dados prevista no presente artigo produz efeitos a 16 de novembro de 2020.

Alterações ao Código do IRS

Artigo 3.º
[…]
1 — […]
2 — […]
a) – […]
b) – […]
c) – As mais-valias apuradas no âmbito das atividades geradoras de rendimentos
empresariais e profissionais, definidas nos termos do artigo 46.º do Código do
IRC, designadamente as resultantes da transferência para o património particular
dos empresários de quaisquer bens, com exceção dos bens imóveis, afetos ao
ativo da empresa e, bem assim, os outros ganhos ou perdas que, não se encontrando nessas condições, decorram das operações referidas no n.º 1 do artigo
10.º, quando imputáveis a atividades geradoras de rendimentos empresariais e
profissionais;
d) – […]
e) – […]
f) – […]
g) – […]
h) – […]
i) – […]
3 — […]
[…]

Artigo 232.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Valor das custas processuais
Em 2021, mantém-se a suspensão da atualização automática da unidade de conta processual prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, mantendo-se em vigor o valor das custas vigente
em 2020.

Artigo 357.º º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Interconexão de dados entre a Agência para o Desenvolvimento e
Coesão, I. P., e a Autoridade Tributária e Aduaneira
1 — Para efeitos de validação dos apoios concedidos ao abrigo do Sistema de Incentivos
à Liquidez, designado por Programa Apoiar, incluindo as respetivas medidas, a AD&C solicita à AT, por transmissão eletrónica de dados, a informação relevante relativa à confirmação das informações e valores declarados na candidatura ao mencionado apoio, relativa a:
a) – Quebra de faturação determinada em percentagem das faturas comunicadas
através do e-fatura;
b) – Situação tributária;
c) – Informação cadastral.
2 — No caso específico da medida designada «Apoiar Restauração», a transmissão eletrónica pode incluir o montante da faturação comunicada através do e-fatura relativo ao período relevante para cálculo e atribuição do apoio.
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Artigo 3.º
[…]

Artigo 10.º
[…]

[…]
8 — […]
9 — (Revogado.)
10 — No caso de transferência para o património particular do sujeito passivo de bens
imóveis que tenham estado afetos à sua atividade empresarial e profissional com determinação dos rendimentos com base na contabilidade, quando tenham sido praticadas depreciações ou imparidades, os correspondentes gastos fiscalmente aceites durante o período em
que o imóvel esteve afeto à atividade devem ser acrescidos, em frações iguais, ao rendimento
do ano em que ocorra a transferência e em cada um dos três anos seguintes.
11 — O montante total apurado nos termos do número anterior acresce ao valor de aquisição para a determinação de quaisquer mais-valias sujeitas a imposto.

[…]
3 — […]
a) – […]
b) – Nos casos de afetação de quaisquer bens do património particular a atividade
empresarial e profissional exercida pelo seu proprietário, prevista na alínea i) do
n.º 1, o ganho só se considera obtido no momento da ulterior alienação onerosa
dos bens em causa ou da ocorrência de outro facto que determine o apuramento
de resultados em condições análogas; (NOTA 1: Às mais-valias que se encontram
suspensas de tributação, por força da aplicação da alínea b) do n.º 3 do artigo 10.º e do
n.º 9 do artigo 3.º do Código do IRS, aplica-se o novo regime de tributação, aprovado
pela presente lei – Cfr. n.º 1 do art. 369.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a
01/01/2021 – NOTA 2: Os sujeitos passivos que tenham, à data de 1 de janeiro de 2021,
bens imóveis afetos a atividade empresarial e profissional podem optar pelo regime anterior de apuramento de mais-valias e menos-valias decorrentes da afetação de bens imóveis, devendo indicar essa opção na declaração periódica de rendimentos a que se refere
o artigo 57.º do Código do IRS, relativa ao ano de 2021, bem como identificar os imóveis
afetos à atividade empresarial e profissional e a data da sua afetação – Cfr. n.º 2 do art.
369.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 10.º
[…]
1 — […]
a) – Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis;
b) – […]
c) – […]
d) – […]
e) – […]
f) – […]
g) – […]
h) – […]
i) – Afetação de quaisquer bens do património particular, com exceção dos bens
imóveis, a atividade empresarial e profissional exercida em nome individual
pelo seu proprietário.
2 — […]
[…]

c) – […]
4 — […]
a) – Pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição, líquidos da
parte qualificada como rendimento de capitais, sendo caso disso, nas situações
previstas nas alíneas a), b), c) e i) do n.º 1;
b) – […]
c) – […]
d) – […]
e) – […]
f) – […] .
g) – […]
5 — […]
[…]

(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA: As alterações introduzidas pela presente lei às alíneas a), b), c) e d) do n.º 7 e ao n.º 8 do artigo 10.º do Código do IRS têm natureza interpretativa, com exceção da alínea d) do n.º 7 do artigo 10.º do Código
do IRS na parte relativa à duração da prestação regular periódica – Cfr. art. 365.º da Lei n.º 75B/2020, de 31/12)
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Artigo 10.º
[…]

Artigo 18.º
[…]

[…]
6 — […]
7 — […]
a) – O valor de realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel e, se aplicável, do reinvestimento previsto na
alínea a) do n.º 5, seja utilizado para a aquisição de um ou mais de um dos produtos seguintes:
i) - Contrato de seguro financeiro do ramo vida;
ii) - Adesão individual a um fundo de pensões aberto; ou
iii) - Contribuição para o regime público de capitalização;
b) – O sujeito passivo ou o respetivo cônjuge ou unido de facto, na data da transmissão do imóvel, se encontre, comprovadamente, em situação de reforma ou tenha,
pelo menos, 65 anos de idade;
c) – A aquisição do contrato de seguro financeiro do ramo vida, a adesão individual
a um fundo de pensões aberto ou a contribuição para o regime público de capitalização seja efetuada nos seis meses posteriores contados da data de realização;
d) – Sendo o investimento realizado por aquisição de contrato de seguro financeiro
do ramo vida ou da adesão individual a um fundo de pensões aberto, estes visem,
exclusivamente, proporcionar ao adquirente ou ao respetivo cônjuge ou unido
de facto uma prestação regular periódica durante um período igual ou superior a
10 anos, de montante máximo anual igual a 7,5 % do valor investido;
e) – […]
8 — Não há lugar ao benefício referido no número anterior se o reinvestimento não for
efetuado no prazo referido na alínea c), ou se, em qualquer ano, o valor das prestações recebidas ultrapassar o limite fixado na alínea d), ou se for interrompido o pagamento regular
das prestações, sendo esse ganho objeto de tributação no ano em que se conclua o prazo para
reinvestimento, ou que seja ultrapassado o referido limite ou no ano em que seja interrompido o pagamento regular das prestações, respetivamente.
9 — […]
10 — […]
11 — […]
12 — […]
13 — […]
14 — […]
15 — (Revogado.)
16 — Os ganhos obtidos com a alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis
que tenham estado afetos à atividade empresarial e profissional do sujeito passivo são tributados de acordo com as regras da categoria B, caso a alienação ocorra antes de decorridos
três anos após a transferência para o património particular do sujeito passivo.

1 — […]
2 — […]
3 — É aplicável ao IRS o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 4.º e nos n.os 2 a 11 do artigo
5.º, ambos do Código do IRC, com as necessárias adaptações.
(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 29.º
[…]
1 — […]
2 — No caso de afetação de quaisquer bens do património particular do sujeito passivo
à sua atividade empresarial e profissional, o valor de aquisição pelo qual esses bens são
considerados corresponde ao valor de mercado à data da afetação, com exceção dos bens
imóveis, em que o valor de aquisição corresponde ao valor do bem à data em que este foi
adquirido pelo sujeito passivo, de acordo com as regras previstas nos artigos 45.º ou 46.º,
consoante o caso.
3 — […]
4 — […]
(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Anotação ao Artigo 31.º
[…]
[…]
(Cfr. art.371.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021
Medidas transitórias sobre despesas e encargos relacionados com
a atividade empresarial ou profissional de sujeitos passivos de
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
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 2020, declarar o valor das despesas e encargos a que se referem aquelas disposições legais, bem
como as despesas e encargos referidos na alínea b) do n.º 13 do mesmo artigo.
2 — O uso da faculdade prevista no número anterior determina, para efeitos do cálculo das despesas e encargos referidos nas alíneas b), c) e e) do n.º 13 do artigo 31.º do Código do IRS, a consideração dos valores declarados pelos sujeitos passivos, os quais substituem os que tenham sido comunicados à AT e afetos à atividade pelo sujeito passivo nos termos da lei.
3 — O uso da faculdade prevista no n.º 1 não dispensa o cumprimento da obrigação de comprovar
os montantes declarados referentes às despesas e encargos referidos nas alíneas b), c) e e) do artigo
31.º do Código do IRS, nos termos do artigo 128.º do mesmo Código.
4 — Relativamente ao ano de 2020, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B 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 anteriores.)

(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA: As alterações introduzidas pela presente lei às alíneas a), b), c) e d) do n.º 7 e ao n.º 8 do artigo 10.º do Código do IRS têm natureza interpretativa, com exceção da alínea d) do n.º 7 do artigo 10.º do Código
do IRS na parte relativa à duração da prestação regular periódica – Cfr. art. 365.º da Lei n.º 75B/2020, de 31/12)
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Artigo 43.º
[…]
1 — […]
2 — O saldo referido no número anterior, respeitante às transmissões efetuadas por residentes previstas nas alíneas a), c), d) e i) do n.º 1 do artigo 10.º, positivo ou negativo, é:
a) – […]
b) – […]
3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — […]
7 — Para o apuramento das mais-valias ou menos-valias realizadas em operações entre
um sujeito passivo e uma entidade com a qual esteja numa situação de relações especiais,
nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC, devem ser contratados, aceites e praticados termos ou condições substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades independentes em operações comparáveis, aplicando-se o regime previsto no artigo 63.º do Código do IRC, com as necessárias adaptações.

Artigo 78.º-B
[…]
[…]
(NOTA 1: Relativamente ao ano de 2020, 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 – Cfr. n.º 4 do art. 370.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 –
Em vigor a 01/01/2021 – NOTA 2: Relativamente ao ano de 2020, o disposto no n.º 7 do artigo 78.º-B
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 anteriores – Cfr. n.º 4 do art.
371.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 78.º-C
[…]

(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

[…]
(NOTA 1: Os valores com a aquisição de máscaras de proteção respiratória e de gel desinfetante cutâneo são considerados como despesas de saúde, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 78.ºC do Código do IRS, enquanto a sua transmissão estiver sujeita à taxa reduzida do IVA – Cfr.
art.366.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA 2: 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 2020, declarar o valor das despesas a que se referem aqueles artigos – Cfr. n.º 1 do art.
370.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA 3: O uso da faculdade prevista no número anterior determina, para efeitos do cálculo das deduções à coleta previstas nos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º do Código do IRS, a consideração dos valores declarados pelos sujeitos
passivos, os quais substituem os que tenham sido comunicados à AT nos termos da lei – Cfr. n.º 2 do
art. 370.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA 4: 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 sujeitos passivos no Portal das Finanças, e nos termos gerais do artigo
128.º do Código do IRS – Cfr. n.º 3 do art. 370.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a
01/01/2021 – NOTA 5: Relativamente ao ano de 2020, 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 – Cfr. n.º 4 do art. 370.º da Lei n.º 75B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 47.º
[…]
No caso de transferência para o património particular do titular de rendimentos da categoria B de quaisquer bens, afetos à atividade empresarial e profissional, considera-se valor
de aquisição o valor de mercado à data da transferência, com exceção dos bens imóveis em
que o valor de aquisição corresponde ao valor do bem à data em que este foi adquirido pelo
sujeito passivo, de acordo com as regras previstas nos artigos 45.º ou 46.º, consoante o caso.
(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 51.º
[…]
1 — […]
2 — […]
3 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1, não são considerados os encargos com a valorização de bens imóveis que tenham sido realizados durante o período em que permaneceram
afetos à atividade empresarial e profissional.
(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 70.º
[…]
[…]
(NOTA: No IRS a liquidar no ano de 2021, relativo aos rendimentos auferidos em 2020, acrescem
100 € ao valor a que se refere o n.º 1 do artigo 70.º do Código do IRS, retomando-se no IRS relativo
ao ano de 2021 a aplicação da fórmula que consta do referido artigo – Cfr. art.367.º da Lei n.º 75B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 78.º-F
[…]

administração periférica, estadual indireta ou autónoma do Estado de residência fiscalmente relevante;
b) – No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos
de investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país
com o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação
internacional, a comprovação efetua-se através de declaração emitida pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela autoridade fiscal, que certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da qual foi constituído
e o local da respetiva domiciliação.
3 — A comprovação a que se refere o número anterior pode ainda efetuar-se, alternativamente, através de:
a) – Certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas autoridades
fiscais;
b) – Documento emitido por consulado português comprovativo da residência no
estrangeiro;
c) – Documento especificamente emitido com o objetivo de certificar a residência
por entidade oficial que integre a Administração Pública central, regional ou demais administração periférica, estadual indireta ou autónoma do respetivo Estado, ou pela entidade gestora do sistema de registo e liquidação das obrigações
no mercado doméstico da República Popular da China.
4 — Sempre que os valores mobiliários abrangidos pela isenção prevista no n.º 1 sejam
adquiridos em mercado secundário por sujeitos passivos residentes ou não residentes com
estabelecimento estável no território português aos quais seja imputada a respetiva titularidade, os rendimentos auferidos devem ser incluídos na declaração periódica a que se refere
o artigo 57.º do Código do IRS ou o artigo 120.º do Código do IRC, consoante os casos.

1 — […]
a) – […]
b) – […]
c) – […]
d) – […]
e) – […]
f) – Secção P, classe 85510 (Ensinos desportivo e recreativo) e Secção R, classes
93120 (Atividades dos clubes desportivos) e 93130 (atividades de ginásio —
fitness).
2 — […]
3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — O disposto na alínea e) do n.º 1 inclui a aquisição de medicamentos de uso veterinário, concorrendo para o limite referido no n.º 1 um montante correspondente a 22,5 % do
IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar.
(Redacção do art.364.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 416.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Outras disposições de caráter fiscal no âmbito do imposto sobre o rendimento
1 — Ficam isentos de IRS ou de IRC os juros decorrentes de contratos de empréstimo
celebrados pelo IGCP, E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, sob
a forma de obrigações denominadas em renminbi colocadas no mercado doméstico de dívida
da República Popular da China, desde que subscritos ou detidos por não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual o empréstimo seja imputado, com exceção de residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela
área das finanças.
2 — Para efeitos do número anterior, o IGCP, E. P. E., deve deter comprovação da
qualidade de não residente no momento da subscrição, nos seguintes termos:
a) – No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos internacionais, instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e empresas de seguros, domiciliados em qualquer país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou em país com o qual Portugal
tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, a comprovação efetua-se através dos seguintes elementos:
i) - A respetiva identificação fiscal;
ii) - Certidão da entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que ateste
a existência jurídica do titular e o seu domicílio; ou
iii) - Declaração do próprio titular, devidamente assinada e autenticada, se se
tratar de bancos centrais, organismos internacionais ou instituições de direito
público que integrem a Administração Pública central, regional ou a demais
Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS
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Artigo 3.º
[…]
1 — […]
2 — […]
3 — São componentes do lucro imputável ao estabelecimento estável, para efeitos da
alínea c) do n.º 1, os rendimentos de qualquer natureza obtidos por seu intermédio, bem
como os seguintes rendimentos de que sejam titulares as entidades aí referidas:
a) – Rendimentos derivados da venda a pessoas ou entidades com residência, sede
ou direção efetiva em território português de bens ou mercadorias idênticos ou
similares aos vendidos através desse estabelecimento estável;
b) – Os demais rendimentos obtidos em território português, provenientes de atividades idênticas ou similares às realizadas através desse estabelecimento estável.
4 — […]
(Redacção do art.373.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 5.º
[…]

Artigo 5.º
[…]

[…]
8 — […]
a) – As instalações utilizadas unicamente para armazenar ou expor mercadorias pertencentes à empresa;
b) – Um depósito de mercadorias pertencentes à empresa mantido unicamente para
as armazenar ou expor;
c) – […]
d) – […]
e) – […]
f) – […]
9 — O disposto no número anterior não é aplicável a uma instalação fixa ou depósito de
bens ou mercadorias que sejam utilizados ou mantidos por uma empresa quando essa empresa, ou outra com quem essa empresa esteja estreitamente relacionada, exercer uma atividade complementar que forme um conjunto coerente de atividades de natureza empresarial,
no mesmo local ou em locais distintos do território português, sempre que:
a) – A instalação ou depósito constitua um estabelecimento estável dessa empresa
ou de uma outra empresa com ela estreitamente relacionada; ou
b) – O conjunto da atividade resultante da combinação das atividades exercidas por
duas ou mais empresas estreitamente relacionadas num mesmo local, ou pela
mesma empresa ou por empresas estreitamente relacionadas em locais distintos,
não tenha caráter preparatório ou auxiliar.
10 — Para efeitos do presente artigo, uma empresa considera-se estreitamente relacionada com outra empresa quando, tendo em conta todos os factos e circunstâncias relevantes,
uma delas controle a outra ou ambas estejam sob o controlo das mesmas pessoas ou entidades, e, em qualquer caso, quando uma delas detenha, direta ou indiretamente, mais de 50 %
do total dos direitos de voto e do valor das partes de capital ou dos direitos ou participações
efetivas nos capitais próprios da outra ou quando uma outra pessoa ou entidade detenha,
direta ou indiretamente, mais de 50 % dos direitos de voto e do valor das partes de capital
ou dos direitos ou participações efetivas nos capitais próprios de ambas as empresas.
11 — (Anterior n.º 9.)

1 — […]
2 — […]
3 — Incluem-se, ainda, na noção de ‘estabelecimento estável’:
a) – Um local ou um estaleiro de construção, de instalação ou de montagem, bem
como as atividades de coordenação, fiscalização e supervisão com eles conexas,
quando a duração desse local ou estaleiro ou a duração dessas atividades exceda
seis meses;
b) – As instalações, plataformas ou navios utilizados na prospeção ou exploração de
recursos naturais, quando a duração da sua atividade exceda 90 dias;
c) – As atividades de prestação de serviços, incluindo serviços de consultoria, prestados por uma empresa, através dos seus próprios empregados ou de outras pessoas contratadas pela empresa para exercerem essas atividades em território português, desde que tais atividades sejam exercidas durante um período ou períodos que, no total, excedam 183 dias num período de 12 meses com início ou
termo no período de tributação em causa.
4 — […]
5 — […]
6 — Considera-se, ainda, que existe estabelecimento estável sempre que uma pessoa,
que não seja um agente independente nos termos do n.º 7, atue em território português por
conta de uma empresa, sempre que:
a) – Tenha, e habitualmente exerça, poderes de intermediação e de conclusão de
contratos que vinculem a empresa, no âmbito das atividades desta, nomeadamente contratos:
i) - Em nome da empresa;
ii) - Para a transmissão da propriedade ou concessão do direito de uso de bens
pertencentes a essa empresa ou relativamente aos quais essa empresa detenha o direito de uso; ou
iii) - Para a prestação de serviços por essa empresa;
b) – Exerça habitualmente um papel determinante para a celebração, pela empresa,
de contratos referidos na alínea anterior de forma rotineira e sem alterações substanciais; ou
c) – Mantenha em território português um depósito de bens ou mercadorias para
entrega desses bens ou mercadorias em nome da empresa, ainda que não celebre
habitualmente contratos relativamente a esses bens ou mercadorias nem tenha
qualquer intervenção na celebração desses contratos.
7 — […]
[…]

(Redacção do art.373.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.373.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 88.º
[…]

Artigo 416.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Outras disposições de caráter fiscal no âmbito do imposto sobre o rendimento
1 — Ficam isentos de IRS ou de IRC os juros decorrentes de contratos de empréstimo
celebrados pelo IGCP, E. P. E., em nome e em representação da República Portuguesa, sob
a forma de obrigações denominadas em renminbi colocadas no mercado doméstico de dívida
da República Popular da China, desde que subscritos ou detidos por não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual o empréstimo seja imputado, com exceção de residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela
área das finanças.
2 — Para efeitos do número anterior, o IGCP, E. P. E., deve deter comprovação da
qualidade de não residente no momento da subscrição, nos seguintes termos:
a) – No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos internacionais, instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e empresas de seguros, domiciliados em qualquer país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou em país com o qual Portugal
tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, a comprovação efetua-se através dos seguintes elementos:
i) - A respetiva identificação fiscal;
ii) - Certidão da entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que ateste
a existência jurídica do titular e o seu domicílio; ou
iii) - Declaração do próprio titular, devidamente assinada e autenticada, se se
tratar de bancos centrais, organismos internacionais ou instituições de direito
público que integrem a Administração Pública central, regional ou a demais
administração periférica, estadual indireta ou autónoma do Estado de residência fiscalmente relevante;
b) – No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos
de investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país
com o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação
internacional, a comprovação efetua-se através de declaração emitida pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela autoridade fiscal, que certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da qual foi constituído
e o local da respetiva domiciliação.
3 — A comprovação a que se refere o número anterior pode ainda efetuar-se, alternativamente, através de:
a) – Certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas autoridades
fiscais;
b) – Documento emitido por consulado português comprovativo da residência no
estrangeiro;
c) – Documento especificamente emitido com o objetivo de certificar a residência
por entidade oficial que integre a Administração Pública central, regional ou demais administração periférica, estadual indireta ou autónoma do respetivo Estado, ou pela entidade gestora do sistema de registo e liquidação das obrigações
no mercado doméstico da República Popular da China.

1 a 17 — […]
18 — No caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, cuja bateria possa ser
carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo
elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2/km, as taxas referidas nas alíneas
a), b) e c) do n.º 3 são, respetivamente, de 5 %, 10 % e 17,5 %.
19 a 22 — […]
(Redacção do art.373.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA 1: O disposto no n.º 14 do artigo 88.º do Código do IRC não é aplicável, nos períodos de tributação de 2020 e
2021, quando o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de tributação
anteriores e as obrigações declarativas previstas nos artigos 120.º e 121.º do mesmo Código, relativas aos dois períodos de tributação anteriores, tenham sido cumpridas nos termos neles previstos –
Cfr. n.º 1 do art. 375.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA 2: O disposto
no n.º 14 do artigo 88.º do Código do IRC não é igualmente aplicável, nos períodos de tributação de
2020 e 2021, quando estes correspondam ao período de tributação de início de atividade ou a um dos
dois períodos seguintes – Cfr. n.º 2 do art. 375.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a
01/01/2021 – NOTA 3: O disposto nos números anteriores apenas é aplicável às cooperativas e às
micro, pequenas e médias empresas, de acordo com os critérios definidos no artigo 2.º do anexo ao
Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro – Cfr. n.º 3 do art. 375.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 –
Em vigor a 01/01/2021)

Anotação aos Artigos 105.º a 107.º
[…]
[…]
(Cfr. art.374.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021
Suspensão dos pagamentos por conta
1 — Em 2021, as entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias
empresas, pelos critérios definidos no artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, podem ser dispensadas dos pagamentos por conta, definidos pelo disposto nos artigos 105.º a 107.º
do Código do IRC.
2 — As entidades abrangidas pela dispensa prevista no número anterior, que pretendam efetuar o
pagamento por conta, podem realizar esse pagamento, nos termos e nos prazos definidos por lei.
3 — O disposto nos números anteriores e no artigo 3.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de julho, relativo
à devolução antecipada de pagamentos especiais por conta não utilizados, é aplicado com a entrada
em vigor da presente lei.)

Artigo 126.º
[…]
1 — As entidades que, não tendo sede nem direção efetiva em território português, não
possuam estabelecimento estável aí situado mas nele obtenham rendimentos, assim como os
sócios ou membros referidos no n.º 11 do artigo 5.º, são obrigadas a designar uma pessoa
singular ou coletiva com residência, sede ou direção efetiva naquele território para as representar perante a administração fiscal quanto às suas obrigações referentes a IRC.
2 a 4 — […]
(Redacção do art.373.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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4 — Sempre que os valores mobiliários abrangidos pela isenção prevista no n.º 1 sejam
adquiridos em mercado secundário por sujeitos passivos residentes ou não residentes com
estabelecimento estável no território português aos quais seja imputada a respetiva titularidade, os rendimentos auferidos devem ser incluídos na declaração periódica a que se refere
o artigo 57.º do Código do IRS ou o artigo 120.º do Código do IRC, consoante os casos.

Alterações ao Código do IVA

Anotação ao Artigo 18.º
[…]
[…]
(Cfr. art.380.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021
Outras disposições no âmbito do imposto sobre o valor acrescentado
Estão sujeitas à taxa reduzida do IVA a que se referem a alínea a) do n.º 1 e as alíneas a) e b) do
n.º 3 do artigo 18.º do Código do IVA, consoante o local em que sejam efetuadas, as importações,
transmissões e aquisições intracomunitárias dos seguintes bens:
a) – Máscaras de proteção respiratória;
b) – Gel desinfetante cutâneo com as especificidades constantes de despacho dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas da economia, das finanças e da saúde.

Artigo 418.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Regime especial de pagamento em prestações de IRC ou IVA no ano de 2021
1 — Sem prejuízo de outros regimes, no ano de 2021, os sujeitos passivos de IRC ou de
IVA podem beneficiar de um regime especial e transitório de pagamento destes impostos,
verificadas as seguintes condições:
a) – Se encontre a decorrer o prazo para pagamento voluntário do tributo para o qual
se pretende o pagamento em prestações, independentemente do ano a que respeite a liquidação do mesmo;
b) – O sujeito passivo tenha a sua situação tributária e contributiva perante a AT e a
Segurança Social regularizada à data do requerimento para pagamento em prestações;
c) – O valor do tributo a pagar em prestações seja inferior a 15.000 €, no momento
do requerimento;
d) – O sujeito passivo seja tributado no âmbito da categoria B do IRS ou seja considerado uma micro, pequena ou média empresa nos termos do definidos no artigo
2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro.
2 — O pagamento em prestações é requerido junto do serviço local periférico ou através
do Portal das Finanças.
3 — O recurso ao presente regime dispensa a apresentação de garantia e isenta a cobrança de juros compensatórios ou quaisquer outros ónus ou encargos em 50 % durante o
período do plano prestacional.
4 — O enquadramento na classificação de micro, pequena e média empresa deve ser
certificado por contabilista certificado no Portal das Finanças.
5 — Preenchidos os pressupostos previstos no n.º 1, a AT defere o pagamento em prestações no prazo máximo de 10 dias corridos e o pagamento da primeira prestação inicia-se
no primeiro dia útil do mês seguinte.
6 — A última prestação deve ser paga até 31 de dezembro de 2021.

Artigo 53.º
[…]
1 — […]
2 — Não obstante o disposto no número anterior, são ainda isentos do imposto os sujeitos passivos:
a) – Com um volume de negócios superior a 10.000 €, mas inferior a 12.500 €, que,
se tributados, preencheriam as condições de inclusão no regime dos pequenos
retalhistas;
b) – Que, não tendo atingido um volume de negócios superior a 12 500 € no ano
civil anterior e nos três anos civis precedentes, tenham cumprido as condições
previstas no n.º 1.
3 — […]
4 — […]
5 — […]
(Redacção do art.377.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 78.º-D
[…]
1 — […]
a) – Por revisor oficial de contas ou contabilista certificado independente, nas situações em que a regularização do imposto não exceda 10 000 € por pedido de
autorização prévia;
b) – […]
2 — […]
3 — […]
(Redacção do art.377.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021 – NOTA: A redação
dada pela presente lei à alínea a) do n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IVA tem natureza interpretativa – Cfr. art. 378.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 418.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Regime especial de pagamento em prestações de IRC ou IVA no ano de 2021
1 — Sem prejuízo de outros regimes, no ano de 2021, os sujeitos passivos de IRC ou de
IVA podem beneficiar de um regime especial e transitório de pagamento destes impostos,
verificadas as seguintes condições:
a) – Se encontre a decorrer o prazo para pagamento voluntário do tributo para o qual
se pretende o pagamento em prestações, independentemente do ano a que respeite a liquidação do mesmo;
b) – O sujeito passivo tenha a sua situação tributária e contributiva perante a AT e a
Segurança Social regularizada à data do requerimento para pagamento em prestações;
c) – O valor do tributo a pagar em prestações seja inferior a 15.000 €, no momento
do requerimento;
d) – O sujeito passivo seja tributado no âmbito da categoria B do IRS ou seja considerado uma micro, pequena ou média empresa nos termos do definidos no artigo
2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro.
2 — O pagamento em prestações é requerido junto do serviço local periférico ou através
do Portal das Finanças.
3 — O recurso ao presente regime dispensa a apresentação de garantia e isenta a cobrança de juros compensatórios ou quaisquer outros ónus ou encargos em 50 % durante o
período do plano prestacional.
4 — O enquadramento na classificação de micro, pequena e média empresa deve ser
certificado por contabilista certificado no Portal das Finanças.
5 — Preenchidos os pressupostos previstos no n.º 1, a AT defere o pagamento em prestações no prazo máximo de 10 dias corridos e o pagamento da primeira prestação inicia-se
no primeiro dia útil do mês seguinte.
6 — A última prestação deve ser paga até 31 de dezembro de 2021.

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 serviços de segurança, aos bombeiros, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, às instituições
particulares de solidariedade social, às instituições de ensino superior e 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.381.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 2.º
[…]
1 — […]
a) – […]
b) – […]
c) – […]
d) – As instituições de ensino superior e 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 despesas não se encontre excluído do direito à dedução nos termos do artigo 21.º do Código do IVA.
2 — […]
(Redacção do art.381.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Alteração à lista I anexa ao Código do IVA

Artigo 6.º
[…]

1.6.4 — Frutas, no estado natural ou desidratadas, e castanhas e frutos vermelhos congelados;

1 — […]
a) a e) – […]
f) – Quanto às instituições de ensino superior e às entidades sem fins lucrativos do
sistema nacional de ciência e tecnologia, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que deve ser apoiada pela Agência Nacional de Inovação, S. A. (ANI, S.
A.), relativamente a projetos de investigação e desenvolvimento (I&D) da sua
competência.
2 — […]
3 — […]
4 — […]
5 — […]

(Redacção do art.379.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

2.24 — As empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam contratadas diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado pela
sua sociedade gestora, pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I.
P.), pelo Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM), ou pela Direção Regional de Habitação dos Açores, bem como as que sejam realizadas no âmbito de regimes
especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas
apoiados financeiramente pelo IHRU, I. P., pelo IHM ou pela Direção Regional de Habitação dos Açores.

(Redacção do art.381.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.379.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 77.º
[…]

Alteração ao Código do Imposto do Selo

1 — (Anterior proémio do artigo.)
a) – Os licores e os «crème de» produzidos a partir de frutos ou matérias-primas
regionais definidos, até 24 de maio de 2021, respetivamente, nas categorias 32
e 33 do anexo II do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, e, a partir de 25 de maio de 2021, definidos, respetivamente, nas categorias 33 e 34 do anexo I do Regulamento (UE)
2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019;
b) – As aguardentes vínica ou as aguardentes bagaceira com as características e as
qualidades definidas, até 24 de maio de 2021, nas categorias 4 e 6 do anexo II
do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
15 de janeiro de 2008, e, a partir de 25 de maio de 2021, definidas nas categorias
4 e 6 do anexo I do Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de abril de 2019;
c) – O rum produzido a partir de cana-de-açúcar regional definido, até 24 de maio
de 2021, na categoria 1 do anexo II do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, e, a partir de 25 de
maio de 2021, definido na categoria 1 do anexo I do Regulamento (UE)
2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019.
2 — São fixadas em 50 % das taxas em vigor no continente as taxas de imposto sobre o
álcool relativas aos produtos mencionados no número anterior quando produzidos na Região
Autónoma dos Açores e declarados para consumo no continente.

Artigo 70.º-A
[…]
Relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2021, as taxas
previstas nas verbas 17.2.1 a 17.2.4 são agravadas em 50 %, excluindo contratos já celebrados e em execução.
(Redacção do art.384.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Alterações ao Código dos IEC

Artigo 76.º
[…]
1 — […]
2 — […]
3 — Até 31 de dezembro de 2023, desde que fabricados exclusivamente a partir de frutos
do medronheiro (Arbutus unedo), produzidos e destilados nos concelhos de Albufeira (freguesia de Paderne), Alcoutim, Alijó, Aljezur, Almodôvar, Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Castro Marim, Covilhã, Faro (freguesias de Santa Bárbara
de Nexe e União das Freguesias de Conceição e Estoi), Ferreira do Zêzere, Figueiró dos
Vinhos, Fundão, Góis, Lagos (freguesias de Odiáxere e União das Freguesias de Bensafrim
e Barão de São João), Loulé (freguesias de Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Clemente
e São Sebastião e União das Freguesias de Querença, Tôr e Benafim), Lousã, Mação, Mértola, Miranda do Corvo, Monchique, Odemira, Oleiros, Ourique, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penamacor, Penela, Portalegre, Portimão (freguesias de Mexilhoeira Grande e Portimão), Proença-a-Nova, Sabugal, São Brás de Alportel, Sardoal, Sertã,
Silves, Tavira [freguesias de Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo, União das Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago) e União das Freguesias de Conceição e Cabanas de
Tavira], Vila de Rei, Vila do Bispo e Vila Velha de Ródão, são fixadas em 25 % da taxa
normal as taxas do imposto sobre o álcool relativas aos seguintes produtos:
a) – Os licores e os «crème de», definidos, respetivamente, nas categorias 32 e 33
do anexo II do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de janeiro de 2008;
b) – As aguardentes destiladas com as características e qualidade definidas na categoria 9, aguardente de frutos, do anexo II do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008.

(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 78.º
[…]
1 a 3 — […]
4 — […]
a) – O rum que possua a denominação geográfica «Rum da Madeira», tal como definido, até 24 de maio de 2021, na categoria 1 dos anexos II e III do Regulamento
(CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de
2008, e, a partir de 25 de maio de 2021, definido na categoria 1 do anexo I do
Regulamento (UE) 2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de
abril de 2019;
b) – Os licores e os «crème de» produzidos a partir de frutos ou plantas regionais
definidos, até 24 de maio de 2021, respetivamente, nas categorias 32 e 33 do
anexo II do Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, e, a partir de 25 de maio de 2021, definidos,
respetivamente, nas categorias 33 e 34 do anexo I do Regulamento (UE)
2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019.
5 — São fixadas em 50 % das taxas em vigor no continente as taxas de imposto sobre o
álcool relativas aos produtos mencionados no número anterior quando produzidos na Região
Autónoma da Madeira e declarados para consumo no continente.

(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 89.º
[…]

7 — O preço médio ponderado resulta do valor de todos os cigarros introduzidos no
consumo, com base no respetivo preço de venda ao público, dividido pela quantidade total
dos cigarros introduzidos no consumo, no período referido no número anterior.
8 — O valor do preço médio ponderado, apurado nos termos do número anterior, é arredondado, por excesso ou por defeito, à segunda casa decimal e é comunicado aos operadores económicos até ao dia 5 do mês de dezembro do ano n – 1.

1 — […]
a) a g) – […]
h) – (Revogada.)
i) a l) – […]
2 a 6 — […]
7 — As isenções previstas nas alíneas a), c), d), e), f), i) e j) do n.º 1 e nas alíneas a), c)
e e) do n.º 2 dependem de reconhecimento prévio da autoridade aduaneira competente.

(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 389.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Disposição transitória em matéria de produtos petrolíferos e energéticos
1 — Durante o ano de 2021, 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 75 % da taxa de ISP e com uma
taxa correspondente a 75 % 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 30
€/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 — A partir de 2022, as percentagens previstas no n.º 1 são alteradas para 100 %.
4 — Em 2021, os produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 61 a 2710 19 69
utilizados na produção de eletricidade e na produção de eletricidade e calor (cogeração), ou
de gás de cidade no continente, são tributados com uma taxa correspondente a 50 % da taxa
de ISP e com uma taxa correspondente a 50 % 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) – 75 % em 2022;
b) – 100 % em 2023.
6 — Em 2021, os produtos classificados pelos códigos NC 2710 19 41 a 2710 19 49 e
NC 2710 19 61 a 2710 19 69, consumidos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
e utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de
cidade, são tributados com uma taxa correspondente a 25 % da taxa de 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.
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) – 37,5 % em 2022;
b) – 50 % em 2023;
c) – 75 % em 2024;
d) – 100 % em 2025.
8 — Em 2021, os produtos classificados pelo código NC 2711, utilizados na produção
de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, com exceção dos

(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 90.º
Isenção para os biocombustíveis e gases de origem renovável
1 a 10 — […]
11 — Beneficiam ainda de isenção total do imposto os biocombustíveis avançados, na
aceção da alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 117/2010, de 25 de outubro,
desde que certificados com o Título de Biocombustível (TdB), bem como os gases de origem
renovável, na aceção da alínea bb) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto,
desde que certificados com garantia de origem (GO).
(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 93.º
[…]
1 e 2 — […]
3 — […]
a) – […]
b) – Embarcações referidas na alínea c) do n.º 1 do artigo 89.º;
c) a f) – […] .
4 a 9 — […]
(Redacção do art.385.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 103.º
[…]
1 a 5 — […]
6 — Para efeitos do número anterior, o imposto mínimo total de referência, a vigorar em
cada ano (n) é apurado no ano anterior (n – 1) e 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 ao preço médio ponderado dos cigarros
introduzidos no consumo entre o dia 1 de dezembro do ano n – 2 e o dia 30 de novembro do
ano n – 1. (NOTA: Relativamente às introduções no consumo de cigarros realizadas em 2021, o imposto mínimo total de referência previsto no n.º 6 do artigo 103.º do Código dos IEC, com as alterações
introduzidas pela presente lei, é calculado com base no preço médio ponderado dos cigarros introduzidos no consumo entre o dia 1 de dezembro de 2019 e o dia 30 de novembro de 2020 – Cfr. art. 388.º
da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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usados nas regiões autónomas, são tributados com uma taxa correspondente a 20 % da taxa
de ISP e com uma taxa correspondente a 20 % da taxa de adicionamento sobre as emissões
de CO2, previstas, respetivamente, nos artigos 92.º e 92.º-A do Código dos IEC.
9 — Nos anos subsequentes, as percentagens previstas no número anterior são alteradas
a partir de 1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos:
a) – 40 % em 2023;
b) – 50 % em 2024.
10 — Em 2021, os produtos petrolíferos e energéticos que sejam utilizados em instalações sujeitas a um acordo de racionalização dos consumos de energia (ARCE), no que se
refere aos produtos energéticos classificados pelos códigos NC 2701, 2702, 2704, 2713 e
2711 12 11, e ao fuelóleo com teor de enxofre igual ou inferior a 1 %, classificado pelo
código NC 2710 19 61, são tributados com uma taxa correspondente a 5 % da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2, prevista no artigo 92.º-A do Código dos IEC.
11 — Até ao ano de 2025, a percentagem prevista no número anterior é alterada, a partir
de 1 de janeiro de cada ano, nos seguintes termos:
a) – 10 % em 2022;
b) – 30 % em 2023;
c) – 65 % em 2024;
d) – 100 % em 2025.
12 — Aos produtos previstos nos n.os 4, 6, 8 e 10 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.
13 — O disposto nos n.os 4 a 11 não é aplicável aos biocombustíveis, ao biometano,
hidrogénio verde e outros gases renováveis.
14 — A receita decorrente da aplicação dos números anteriores é consignada nos seguintes termos:
a) – 50 % para o Sistema Elétrico Nacional (SEN) 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.
15 — 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.
16 — A receita decorrente da aplicação do n.º 10 é consignada ao Fundo Ambiental.
17 — As receitas previstas na alínea b) do n.º 14 devem ser aplicadas em medidas de
apoio à ação climática.
18 — O disposto nos n.os 6 e 8 apenas se aplica a entidades que desenvolvam as atividades neles descritas como sua atividade principal.

títulos de transporte aéreo comercial de passageiros com partida dos aeroportos e aeródromos situados em território português e sobre a atracagem dos navios de passageiros nos
terminais portuários localizados em território de Portugal continental para abastecimento,
reparação, embarque ou desembarque de passageiros, respetivamente.
2 — A taxa de carbono para o consumidor de viagens aéreas, marítimas e fluviais incide
sobre as transportadoras aéreas que procedam à comercialização dos bilhetes e sobre os armadores dos navios de passageiros ou os respetivos representantes legais, respetivamente.
3 — As receitas da taxa referida no n.º 1 revertem para o Fundo Ambiental, sem prejuízo
do direito a uma comparticipação por parte das entidades que participem na cobrança da
taxa, para ações de financiamento na área da ferrovia e na redução de emissões de CO2 dos
transportes coletivos, designadamente na aplicação em políticas públicas de apoio à mobilidade elétrica.
4 — A taxa prevista no presente artigo não se aplica às crianças com menos de 2 anos,
aos serviços de transporte abrangidos por obrigações de serviço público, ao transporte aéreo
de residentes nas regiões autónomas entre o continente e a respetiva região e dentro da respetiva região, ao transporte público de passageiros no âmbito do transporte marítimo e fluvial, aos navios ro-ro de passageiros e às aterragens ou atracagens por motivos de ordem
técnica, meteorológica ou contingência similar.
5 — Compete ao membro do Governo responsável pela área da aviação aprovar a regulamentação necessária ao cumprimento do disposto no presente artigo no prazo de 30 dias
após a entrada em vigor da presente lei.

Alterações ao Código do Imposto sobre Veículos

Artigo 8.º
[…]
1 — […]
a) – 60 %, aos automóveis ligeiros de passageiros que se apresentem equipados com
motores híbridos, preparados para o consumo, no seu sistema de propulsão, quer
de energia elétrica ou solar quer de gasolina ou de gasóleo, desde que apresentem
uma autonomia em modo elétrico superior a 50 km e emissões oficiais inferiores
a 50 gCO2/km;
b) – […]
c) – […]
d) – 25 %, aos automóveis ligeiros de passageiros equipados com motores híbridos
plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que
tenham uma autonomia mínima, no modo elétrico, de 50 km e emissões oficiais
inferiores a 50 gCO2/km.
2 — […]
3 — […]

Artigo 390.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Taxa de carbono sobre as viagens aéreas, marítimas e fluviais
1 — Em 2021, o Governo introduz uma taxa de carbono para o consumidor de viagens
aéreas, marítimas e fluviais, no valor de 2 € por passageiro, a qual incide sobre a emissão de
Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS
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VR é o preço de venda ao público de veículo idêntico no ano da primeira matrícula
do veículo a tributar, tal como declarado pelo interessado, considerando-se como
tal o veículo da mesma marca, modelo e sistema de propulsão, ou, no caso de
este não constar de informação disponível, de veículo similar, introduzido no
mercado nacional, no mesmo ano em que o veículo a introduzir no consumo foi
matriculado pela primeira vez;
Y representa o montante do imposto calculado com base na componente cilindrada,
tendo em consideração a tabela e a taxa aplicável ao veículo, vigente no momento da exigibilidade do imposto;
C é o ‘custo de impacte ambiental’, aplicável a veículos sujeitos à tabela A, vigente
no momento da exigibilidade do imposto, e cujo valor corresponde à componente ambiental da referida tabela, bem como ao agravamento previsto no n.º 3
do artigo 7.º;
U é o número de dias de tempo de uso da viatura;
UR é a média do número de dias de tempo de uso dos veículos contados desde a data
da primeira matrícula até à data do cancelamento da matrícula dos veículos em
fim de vida abatidos nos três anos civis anteriores à data de apresentação da
DAV.
4 — […]
5 — […]

Artigo 11.º
[…]
1 — O imposto incidente sobre veículos portadores de matrículas definitivas comunitárias atribuídas por outros Estados-Membros da União Europeia é objeto de liquidação provisória nos termos das regras do presente Código, ao qual são aplicadas as percentagens de
redução previstas na tabela D ao imposto resultante da tabela respetiva, tendo em conta a
componente cilindrada e ambiental, incluindo-se o agravamento previsto no n.º 3 do artigo
7.º, as quais estão associadas à desvalorização comercial média dos veículos no mercado
nacional e à vida útil média remanescente dos veículos, respetivamente:

(Redacção do art.391.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Alterações ao Código do IMI

Artigo 9.º
[…]
1 — […]
2 — […]
3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — […]
7 — O disposto nas alíneas d) e e) do n.º 1 não é aplicável aos sujeitos passivos que:
a) – Tenham domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças;
b) – Sejam, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 17.º do Código do IMT, uma
entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças.

2 — […]
3 — […]
em que:
ISV representa o montante do imposto a pagar;
V representa o valor comercial do veículo, tomando por base o valor médio de referência determinado em função da marca, do modelo e respetivo equipamento de
série, da idade, do modo de propulsão e da quilometragem média de referência,
constante das publicações especializadas do setor, apresentadas pelo interessado;
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Artigo 45.º
[…]
1 — A determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção resulta

Artigo 11.º-A
[…]
1 a 9 — […]
10 — Se o sujeito passivo for uma herança indivisa, relativamente aos prédios urbanos
que estejam efetivamente afetos a habitação permanente dos herdeiros, a isenção é aplicada
à quota-parte dos herdeiros que estejam identificados na matriz predial e relativamente aos
quais, ou a cujos agregados familiares, se verifiquem os pressupostos da isenção.
11 — Para efeitos do número anterior, na determinação do valor patrimonial tributário
global pertencente ao herdeiro ou ao seu agregado familiar é incluído o valor correspondente
à quota-parte do herdeiro no prédio da herança que esteja afeto à sua habitação permanente.

da
seguinte expressão:
em que:
Vt = valor patrimonial tributário;
Vc = valor base dos prédios edificados;
A = [Aa + Ab × 0,3] × Caj + Ac × 0,025 + Ad × 0,005
Aa = área bruta privativa autorizada ou prevista;
Ab = área bruta dependente autorizada ou prevista;
Caj = coeficiente de ajustamento de áreas;
Ac = área do terreno livre que resulta da diferença entre a área total do terreno e a
área de implantação das edificações autorizadas ou previstas, até ao limite de
duas vezes a área de implantação, sendo a área de implantação a situada dentro
do perímetro de fixação das edificações ao solo, medida pela parte exterior;
Ad = área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação;
Ca = coeficiente de afetação das edificações autorizadas ou previstas;
Cl = coeficiente de localização;
%Veap = percentagem do valor das edificações autorizadas ou previstas com terreno
incluído.
2 — A percentagem do valor das edificações autorizadas ou previstas com terreno incluído varia entre 15 % e 45 %.
3 — Na determinação da percentagem a que se refere o número anterior têm-se em consideração as variáveis que influenciam o nível de oferta e de procura de terrenos para construção em cada zona homogénea do município, designadamente a quantidade de terrenos
infraestruturados e as condicionantes urbanísticas decorrentes dos instrumentos de gestão
territorial vigentes, sendo determinada pelo quociente entre o valor de mercado do terreno e
o valor de mercado do conjunto terreno mais edificações autorizadas ou previstas.
4 — (Revogado.)
5 — […]

(Redacção do art.392.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 39.º
Valor base dos prédios
1 — O valor base dos prédios (Vc) corresponde ao valor médio de construção, por metro
quadrado, adicionado do valor do metro quadrado do terreno de implantação fixado em 25
% daquele valor.
2 — […]
(Redacção do art.392.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 41.º
[…]
O coeficiente de afetação (Ca) depende do tipo de utilização dos prédios, de acordo com
o seguinte quadro:
[…]
(Redacção do art.392.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 112.º
[…]
1 a 3 — […]
4 — A taxa do imposto é de 7,5 % para os prédios de sujeitos passivos que:
a) – Tenham domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças;
b) – Sejam, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 17.º do Código do IMT, uma
entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças.
5 a 18 — […]

(Redacção do art.392.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.392.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 12.º
[…]

Alterações ao Código do IMT

1 a 3 — […]
4 — […]
1.ª a 18.ª – […]
19.ª – […]
a) - […]
b) - […]
c) - Se, na sequência de dissolução da sociedade ou do fundo ou através de outras
transmissões a título oneroso, todos ou alguns dos imóveis da sociedade ou
do fundo de investimento imobiliário ficarem a pertencer ao sócio, sócios,
acionista, acionistas, participante ou participantes que já tiverem sido tributados, o imposto respeitante à nova transmissão incide sobre a diferença entre o valor dos bens agora adquiridos e o valor pelo qual o imposto foi anteriormente liquidado;
d) - Nos casos previstos na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º, só concorrem para o
valor tributável os imóveis que não se encontrem diretamente afetos a uma
atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial, e os que se encontrem afetos à atividade de compra e venda de imóveis;
e) - [Anterior alínea d).]
20.ª – […]
21.ª – […]
5 — […]

Artigo 2.º
[…]
1 — […]
2 — […]
a) – […]
b) – […]
c) – […]
d) – A aquisição de partes sociais ou de quotas nas sociedades em nome coletivo,
em comandita simples, por quotas ou anónimas, quando cumulativamente:
i) - O valor do ativo da sociedade resulte, direta ou indiretamente, em mais de
50 % por bens imóveis situados em território nacional, atendendo ao valor
de balanço ou, se superior, ao valor patrimonial tributário;
ii) - Tais imóveis não se encontrem diretamente afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial, excluindo a compra e venda de imóveis;
iii) - Por aquela aquisição, por amortização ou quaisquer outros factos, algum
dos sócios fique a dispor de, pelo menos, 75 % do capital social, ou o número
de sócios se reduza a dois casados ou unidos de facto, devendo em qualquer
dos casos as partes sociais ou quotas próprias detidas pela sociedade ser proporcionalmente imputadas aos sócios na proporção da respetiva participação
no capital social;
e) – […]
3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — […]
7 — O disposto na alínea d) do n.º 2 não é aplicável às sociedades previstas na alínea f)
do artigo 4.º do Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, aprovado em
anexo à Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto.

(Redacção do art.394.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 17.º
[…]
1 a 3 — […]
4 — A taxa é sempre de 10 %, não se aplicando qualquer isenção ou redução sempre
que o adquirente:
a) – Tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças, sem prejuízo da isenção prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 540/76, de
9 de julho;
b) – Seja uma entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime
fiscal mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das
Finanças.
5 a 7 — […]
8 — Para efeitos da alínea b) do n.º 4, considera-se haver uma situação de domínio ou
controlo quando se verifique uma relação de domínio nos termos estabelecidos no artigo
486.º do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de
setembro.

(Redacção do art.394.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.394.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 62.º-B
[…]

Alterações ao Código do IUC

1 — […]
a) a f) – […] .
g) – Outras entidades não referidas nas alíneas anteriores que desenvolvam atividades predominantemente de caráter cultural no âmbito do teatro, da ópera, do
bailado, música, cinema, dança, artes performativas, artes visuais, organização
de festivais e outras manifestações artísticas e da produção cinematográfica, audiovisual e literária.
2 — […]
[…]

Artigo 5.º
[…]
1 a 7 — […]
8 — […]
a) – […]
b) – […]
c) – Os veículos de categoria C, com peso bruto superior a 3500 kg, em relação aos
quais os sujeitos passivos do imposto exerçam a título principal a atividade de
diversão itinerante ou das artes do espetáculo, e desde que os veículos se encontrem exclusivamente afetos a essa atividade.
9 — […]

(Redacção do art.396.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.395.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 62.º-B
[…]

Artigo 406.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Adicional em sede de imposto único de circulação
Em 2021, mantém-se em vigor o adicional de IUC previsto no artigo 216.º da Lei n.º 82B/2014, de 31 de dezembro, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e B previstas, respetivamente, nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do
IUC.

[…]
8 — […]
9 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3, no caso das entidades previstas na alínea g) do
n.º 1, a declaração do seu enquadramento no regime do mecenato cultural e do interesse
cultural das atividades ou das ações desenvolvidas depende de prévio reconhecimento, através de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura.
10 — Do despacho referido no número anterior consta necessariamente a fixação do
prazo de validade de tal reconhecimento.
(Redacção do art.396.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Alterações ao EBF

Artigo 63.º
[…]
1 — […]
2 — […]
3 — Quando o valor anual dos donativos seja superior a 50.000 € e a dedução referida
nos números anteriores não possa ser efetuada integralmente por insuficiência de coleta ou
por terem sido atingidos os limites estabelecidos pela alínea b) do n.º 1, a importância ainda
não deduzida pode sê-lo nas liquidações dos três períodos de tributação seguintes, até ao
limite de 10 % da coleta de IRS apurada em cada um dos períodos de tributação.

Artigo 62.º
[…]
1 — […]
2 — […]
3 — […]
a) a f) – […]
g) – Entidades hospitalares EPE.
4 a 12 — […]

(Redacção do art.396.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

(Redacção do art.396.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)
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Artigo 397.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Mecenato cultural extraordinário para 2021
1 — No período de tributação de 2021, os donativos enquadráveis no artigo 62.º-B do
EBF são majorados em 10 pontos percentuais desde que:
a) – O montante anual seja de valor igual ou superior a 50.000 € por entidade beneficiária;
b) – O donativo seja dirigido a ações ou projetos na área da conservação do património ou programação museológica; e
c) – As ações ou projetos referidos na alínea anterior sejam previamente reconhecidos por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura.
2 — Para efeitos do previsto no número anterior, o limite estabelecido no n.º 5 no artigo
62.º-B do EBF é elevado em 50 % quando a diferença seja relativa a essas ações ou projetos.
3 — Os donativos previstos no n.º 1 podem ser majorados em 20 pontos percentuais
quando as ações ou projetos tenham conexão direta com territórios do interior, os quais são
definidos por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
cultura.
4 — Ao regime previsto nos números anteriores é aplicável o artigo 66.º do EBF, com
as necessárias adaptações.
5 — As ações ou projetos previamente reconhecidos referidos na alínea c) do n.º 1 devem ser comunicados pela DGPC à AT, nos termos a definir por protocolo a celebrar entre
as partes.

3 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, são elegíveis os projetos de promoção externa no âmbito da modalidade de projeto conjunto, conforme previsto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 43.º da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, que adota o regulamento
específico do domínio da competitividade e internacionalização.
4 — Não são elegíveis os projetos de promoção externa realizados no âmbito de atividades económicas excluídas pela Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, nomeadamente
no respetivo n.º 2 do artigo 4.º
5 — Para efeitos do presente artigo, consideram-se despesas relevantes as seguintes despesas relativas à participação em feiras e exposições no exterior:
a) – Gastos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas
entidades organizadoras das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos de
água, eletricidade, comunicações, inserções em catálogo de feira e os serviços
de tradução/interpretação;
b) – Gastos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção,
construção e montagem de espaços de exposição, nomeadamente aluguer de
equipamentos e mobiliário, transporte e manuseamento de mostruários, materiais e outros suportes promocionais;
c) – Gastos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos representantes das empresas e outras despesas de representação, bem
como a contratação de tradutores/intérpretes externos à organização das feiras.
6 — Consideram-se, igualmente, despesas relevantes as seguintes despesas relativas a
serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos, relacionadas
com:
a) – Campanhas de marketing nos mercados externos, que compreendem a contratação de serviços nas áreas de mailing e telemarketing, publicidade e meios de
comunicação especializados;
b) – Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias relacionadas com os mercados externos;
c) – Gastos com a entidade certificadora e com a realização de testes e ensaios em
laboratórios acreditados, desde que relacionados com mercados externos;
d) – Gastos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções,
desde que relacionados com mercados externos;
e) – Gastos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de software as
a service, criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como
a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca.
7 — São ainda elegíveis outras despesas de investimento relacionadas com a promoção
da internacionalização que se enquadrem nas seguintes ações:
a) – Prospeção e captação de novos clientes, incluindo missões de importadores para
conhecimento da oferta do beneficiário;
b) – Ações de promoção realizadas em mercados externos, designadamente assessoria de imprensa, relações públicas, consultoria de mercado e assistência técnica à preparação de eventos.
8 — Quando estejam em causa sujeitos passivos que sejam classificados como micro,
pequenas ou médias empresas, de acordo com os critérios definidos no artigo 2.º do anexo
ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, o incentivo total atribuído às despesas

Artigo 398.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Prorrogação no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais
Para efeitos de aplicação do n.º 6 do artigo 71.º do EBF, o regime previsto no artigo 8.º
do Regime Jurídico dos Fundos e Sociedades de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional, aprovado pelo artigo 102.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, é
prorrogado até 31 de dezembro de 2025.
Artigo 400.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Incentivo fiscal temporário às ações de eficiência coletiva na promoção externa
1 — As despesas suportadas por sujeitos passivos de IRC residentes em território português e os não residentes com estabelecimento estável nesse território, que exerçam a título
principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, no âmbito de participação conjunta em projetos de promoção externa, concorrem para a determinação do lucro
tributável em valor correspondente a 110 % do total de despesas elegíveis incorridas nos
períodos de tributação de 2021 e 2022.
2 — São apenas abrangidos pelo presente incentivo os sujeitos passivos que sejam classificados como micro, pequena ou média empresa, de acordo com os critérios definidos no
artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro.
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previstas nos n.os 5 e 6, cumulado com outros auxílios de estado de qualquer natureza, não
deve exceder 50 % do montante global das despesas elegíveis, sendo aplicáveis às despesas
previstas no número anterior as regras europeias em matéria de auxílios de minimis.
9 — Os sujeitos passivos que exerçam uma atividade nos setores das pescas e da aquicultura apenas podem ser abrangidos pelo presente incentivo nos termos das regras europeias
em matéria de auxílios de minimis do setor das pescas, previstas no Regulamento (CE) n.º
717/2014 da Comissão, de 27 de junho de 2014.
10 — Os sujeitos passivos que exerçam uma atividade no setor da produção agrícola
primária apenas podem ser abrangidos pelo presente incentivo nos termos das regras europeias em matérias de auxílios de minimis do setor agrícola, previstas no Regulamento (CE)
n.º 1408/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013.
11 — A regulamentação do incentivo fiscal às ações de eficiência coletiva na promoção
externa é estabelecida por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos
negócios estrangeiros e das finanças, a publicar no prazo de 30 dias a contar da entrada em
vigor da presente lei.
12 — Para efeitos de aplicação do presente incentivo, as entidades intervenientes no
procedimento de aprovação das ações, projetos e despesas elegíveis facultam à AT o acesso
à informação relevante existente nas respetivas bases de dados, nos termos a definir por
protocolo a celebrar entre as entidades envolvidas.

Alterações ao CFI

Artigo 37.º
[…]
1 — […]
a) a e) – […]
f) – Participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento e contribuições para fundos de investimento, públicos ou privados, que realizem investimentos de capital próprio e de quase-capital, tal como definidos na Comunicação da Comissão 2014/C19/04, de 22 de janeiro de 2014, em empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento, incluindo o financiamento
da valorização dos seus resultados, cuja idoneidade em matéria de investigação
e desenvolvimento seja reconhecida pela Agência Nacional de Inovação, S. A.,
nos termos do n.º 1 do artigo 37.º-A;
g) – […]
h) – […]
i) – […]
j) – […]
2 a 8 — […]
9 — Para efeitos do previsto na alínea f) do n.º 1, considera-se empresa dedicada sobretudo a investigação e desenvolvimento aquela que cumpra os requisitos para o reconhecimento como empresa do setor da tecnologia, previstos no n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º
195/2018, de 5 de julho, ainda que tenham sido constituídas há mais de seis anos e independentemente de terem obtido ou solicitado tal reconhecimento.

Artigo 401.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
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 (20192022), 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 Conselho 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 Mundial do Dubai, 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 Embaixada de
Portugal nos Emirados Árabes Unidos para efeitos da referida participação beneficiam do
regime previsto no artigo 62.º do EBF.
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(Redacção do art.402.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 38.º
[…]
1 a 6 — […]
7 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3:
a) – 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 contados da data da aquisição, 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 correspondentes juros compensatórios;
b) – Independentemente do período de investimento previsto no respetivo regulamento de gestão, caso o fundo de investimento não venha a realizar, pelo menos,
80 % do investimento nas empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento a que se refere a parte final da alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º, no
prazo de cinco anos contados da data da aquisição das unidades de participação,
ao IRC do período de tributação em que se verifique o incumprimento daquele
prazo é adicionado o montante proporcional à parte não concretizada dos investimentos que tenha sido deduzido à coleta;
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c) – Caso as empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento a que
se refere a parte final da alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º não concretizem o investimento em atividades de investigação e desenvolvimento, tendo em conta as
aplicações relevantes previstas no n.º 1 do artigo 37.º, no prazo de cinco anos
contados da data de aquisição dos investimentos de capital próprio e de quasecapital, ao IRC do período de tributação em que se verifique o incumprimento
daquele prazo é adicionado o montante proporcional à parte não concretizada
dos investimentos que tenha sido deduzido à coleta.
8 — Para efeitos do número anterior:
a) – Os fundos de investimento devem, até ao final do quarto mês de cada período
de tributação, entregar aos adquirentes das unidades de participação declaração
comprovativa do investimento realizado no período anterior em empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento, a que se refere a parte final
da alínea f) do n.º 1 do artigo 37.º, devendo igualmente informar, sendo o caso,
do incumprimento do prazo previsto na alínea b) do número anterior e do montante de investimento não concretizado;
b) – As empresas dedicadas sobretudo a investigação e desenvolvimento devem, até
ao final do quarto mês de cada período de tributação, entregar aos fundos de
investimento declaração comprovativa do investimento realizado no período anterior em aplicações relevantes previstas no n.º 1 do artigo 37.º, bem como,
sendo o caso, informar do incumprimento do prazo previsto na alínea c) do número anterior e do montante de investimento não concretizado, cabendo ao
fundo de investimento comunicar esta informação aos respetivos adquirentes das
unidades de participação para efeitos de regularização do IRC, quando aplicável;
c) – As declarações referidas nas alíneas anteriores devem integrar o processo de
documentação fiscal, a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC, das entidades adquirentes das unidades de participação e dos fundos de investimento.

38.º, 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 comprove os investimentos efetivamente realizados pelo fundo, no período anterior, nas entidades previstas naquela disposição.
13 — […]
(Redacção do art.402.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Outras disposições de caráter fiscal

Artigo 403.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Regime extraordinário e transitório de incentivo à manutenção de postos de trabalho
1 — Durante o ano de 2021, o acesso aos apoios públicos e incentivos fiscais previstos
no presente artigo, por parte de grandes empresas com resultado líquido positivo no período
de 2020, é condicionado à observância da manutenção do nível de emprego, nos termos
estabelecidos nos números seguintes.
2 — Consideram-se sujeitas ao presente regime as entidades empregadoras com sede ou
direção efetiva em território português, bem como as entidades empregadoras não residentes
com estabelecimento estável neste território, que exerçam, a título principal, uma atividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola, e que preencham, cumulativamente, as seguintes condições:
a) – Não sejam consideradas micro, pequenas ou médias empresas, nos termos previstos no artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro;
b) – Tenham registado um resultado líquido positivo no período contabilístico respeitante ao ano civil de 2020 ou, caso o ano contabilístico não coincida com o
civil, respeitante ao período contabilístico que inicie em ou após 1 de janeiro de
2020, depois de aprovadas as respetivas contas pelos órgãos sociais, nos termos
da legislação aplicável.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 1, o acesso aos apoios públicos e incentivos fiscais
depende da observância da manutenção do nível de emprego, considerando-se como tal a
circunstância de, no ano de 2021, a entidade ter ao seu serviço um número médio de trabalhadores igual ou superior ao nível observado em 1 de outubro de 2020.
4 — A concessão dos apoios públicos e incentivos fiscais previstos no presente artigo
determina, para as entidades referidas no n.º 2:
a) – A proibição de fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de
despedimento coletivo, de despedimento por extinção do posto de trabalho ou
de despedimento por inadaptação, previstos, respetivamente, nos artigos 359.º,
367.º e 373.º do Código do Trabalho, bem como de iniciar os respetivos procedimentos até ao final do ano de 2021;
b) – O dever de manutenção do nível de emprego até ao final de 2021, a verificar
trimestralmente de forma oficiosa.

(Redacção do art.402.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 40.º
[…]
1 — A dedução a que se refere o artigo 38.º deve ser justificada por declaração comprovativa, a requerer pelas entidades interessadas, ou prova da apresentação do pedido de emissão dessa declaração, de que as atividades exercidas ou a exercer correspondem efetivamente a ações de investigação ou desenvolvimento, dos respetivos montantes envolvidos,
excetuando os encargos com os serviços prestados pelas entidades gestoras dos fundos de
investimento conforme o máximo definido nos respetivos regulamentos, do cálculo do acréscimo das despesas em relação à média dos dois exercícios anteriores e de outros elementos
considerados pertinentes, emitida pela Agência Nacional de Inovação, S. A., no âmbito do
sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial, a integrar no
processo de documentação fiscal do sujeito passivo a que se refere o artigo 130.º do Código
do IRC.
2 a 11 — […]
12 — Para efeitos de verificação do investimento realizado, em que se inclui também a
comprovação da não verificação da condição a que se refere a alínea b) do n.º 7 do artigo
Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS

Página 19 de 24

Serviço de Finanças de: CANTANHEDE

Artigo 404.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Apoio extraordinário à implementação do ficheiro SAF-T (PT) e código QR
1 — São reajustadas as seguintes obrigações fiscais:
a) – Os termos a que deve obedecer o envio da IES/DA e a submissão do ficheiro
SAF-T (PT) relativo à contabilidade, bem como a forma como a informação
prestada através da IES e os dados do ficheiro SAF-T (PT) são disponibilizados
às entidades destinatárias, nos termos definidos pela Portaria n.º 31/2019, de 24
de janeiro, apenas aplicável à IES/DA dos períodos de 2021 e seguintes, a entregar em 2022 ou em períodos seguintes;
b) – Em 2021, é suspensa a obrigatoriedade do disposto no n.º 3 do artigo 7.º e no
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, sendo a aposição em
todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes do código de barras
bidimensional (código QR) e do código único de documento (ATCUD) considerada facultativa.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, mantêm-se em vigor:
a) – As regras que se encontravam definidas antes da entrada em vigor da Portaria
n.º 31/2019, de 24 de janeiro, para a entrega das declarações dos períodos de
2020 e anteriores e declarações do período de 2021, quando devidas antes de
2022; e
b) – As Portarias n.os 32/2019, de 24 de janeiro, e 35/2019, de 28 de janeiro, sendo
a aplicação no tempo destas últimas circunscrita às declarações do período de
2021 a entregar em 2022, devendo ainda entender-se que tais impressos respeitam aos períodos de 2021 e seguintes.
3 — Para efeitos de determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC e dos
sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, podem ser consideradas as despesas
com a aquisição de bens e serviços diretamente necessários para a implementação do SAFT (PT) relativo à contabilidade, do código QR e do ATCUD nas seguintes condições:
a) – Em 120 % dos gastos contabilizados no período referente a despesas de implementação do SAF-T relativo à contabilidade, na condição de a implementação
estar concluída até final do período de tributação de 2021;
b) – Em 120 % dos gastos contabilizados do período referente a despesas de implementação do Código QR e do ATCUD, na condição de constarem em todas as
suas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes a partir de 1 de janeiro
de 2022.
4 — O benefício fiscal previsto na alínea b) do número anterior pode ainda ser considerado:
a) – Em 140 % dos gastos contabilizados, na condição de o sujeito passivo passar a
incluir o código QR em todas as suas faturas e outros documentos fiscalmente
relevantes até final do 1.º trimestre de 2021;
b) – Em 130 % do gasto contabilizado no período, na condição de o sujeito passivo
passar a incluir o código QR em todas as suas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes até final do 1.º semestre de 2021.
5 — Nos casos em que as despesas sejam relativas a bens sujeitos a deperecimento, os
benefícios fiscais referidos nos números anteriores são aplicáveis aos gastos contabilizados
relativos a amortizações e depreciações durante a vida útil do ativo.

5 — Para efeitos da verificação do nível de emprego previsto no n.º 3 e na alínea b) do
número anterior:
a) – São considerados os trabalhadores por conta de outrem, bem como os trabalhadores independentes economicamente dependentes ao serviço da empresa e os
que se encontrem ao serviço de qualquer outra entidade que esteja em relação
de domínio ou de grupo com a entidade sujeita ao regime, desde que tenha sede
ou direção efetiva em território português ou possua um estabelecimento estável
neste território;
b) – Não são contabilizados, nomeadamente, os trabalhadores que tenham cessado
os respetivos contratos de trabalho por sua própria iniciativa, por motivo de
morte, de reforma por velhice ou invalidez, de despedimento com justa causa
promovido pela entidade empregadora ou de caducidade de contratos a termo
celebrados nos termos das alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 140.º do Código do
Trabalho se a tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e
não duradouro ou a obra, projeto ou outra atividade definida e temporária tenham comprovadamente cessado, a confirmar pela entidade empregadora.
6 — Estão abrangidos pelo presente regime os seguintes apoios públicos e incentivos:
a) – Linhas de crédito com garantias do Estado;
b) – Relativamente ao período de tributação de 2021:
i) - O benefício fiscal previsto no artigo 41.º-A do EBF;
ii) - Os regimes de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo, relativamente a novos contratos, regime fiscal de apoio ao investimento
(RFAI) e sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento
empresarial II (SIFIDE II), previstos no Código Fiscal do Investimento; e
iii) - O Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II (CFEI II), aprovado em
anexo à Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho.
7 — A exclusão do acesso aos benefícios fiscais referidos na alínea b) do número anterior traduz-se, no caso de benefícios fiscais dependentes de reconhecimento, num impedimento ao seu reconhecimento na parte relativa a factos tributários ocorridos no período de
tributação de 2021 e, no caso de benefícios automáticos, na sua suspensão durante o mesmo
período.
8 — O incumprimento do disposto no n.º 4 determina a imediata cessação dos apoios
públicos ou incentivos fiscais referidos no n.º 6, com a consequente reposição automática da
tributação-regra no período de tributação de 2021 e a restituição ou pagamento dos montantes já recebidos ou isentados, respetivamente, ao organismo competente.
9 — A verificação do nível de emprego, para efeitos do presente regime, é efetuada de
forma oficiosa, designadamente com base na informação prestada pelo ISS, I. P., à AT ou
ao organismo competente para a atribuição do apoio público.
10 — O presente regime é regulamentado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da segurança social.
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6 — O disposto nos n.os 3 e 4 é aplicável às despesas incorridas a partir de 1 de janeiro
de 2020 até ao final de cada um dos períodos aí previstos.
7 — Quando estejam em causa sujeitos passivos de IRC aos quais é aplicável um período
especial de tributação, as majorações previstas nos n.os 3 e 4 relativas a despesas incorridas
no período de tributação de 2019, nos termos do n.º 6, devem ser consideradas na declaração
periódica de rendimentos referente ao período de tributação de 2020.
8 — Caso o sujeito passivo não conclua a implementação do SAF-T, relativo à contabilidade, do código QR ou do ATCUD até ao final dos respetivos períodos referidos nos n.os
3 e 4, as majorações indevidamente consideradas em períodos de tributação anteriores devem ser acrescidas na determinação do lucro tributável do período de tributação em que se
verificou esse incumprimento, adicionadas de 5 % calculado sobre o correspondente montante.
9 — O presente benefício não é cumulável, relativamente às mesmas despesas relevantes
elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza.
10 — O disposto nos n.os 3 a 9 apenas é aplicável às micro, pequenas e médias empresas,
de acordo com os critérios definidos no artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de
6 de novembro.

6 — As entidades responsáveis pelo processamento dos pagamentos eletrónicos não podem aceder, direta ou indiretamente, a qualquer informação fiscal da AT relativa aos consumidores ou aos comerciantes, com exceção do resultado do apuramento do benefício para
efeitos da sua utilização.
7 — A AT pode utilizar os dados previstos no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto,
para efeitos deste programa, no que respeita às faturas e outros documentos fiscalmente relevantes que tenham como adquirente os consumidores aderentes ao IVAucher, bem como
às faturas emitidas a consumidor final que se encontrem na posse de consumidores aderentes
ao IVAucher e outros documentos fiscalmente relevantes a estas associados.
8 — Por forma a prevenir e a corrigir situações de uso indevido do programa, a AT pode
utilizar a informação constante em relatórios de inspeção, emitidos ao abrigo do Regime
Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira, aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, que conclua pela existência de incorreções naquelas faturas e em outros documentos fiscalmente relevantes.
9 — Para efeitos de transmissão da informação relevante para a implementação e operacionalização do presente mecanismo, é estabelecido, mediante protocolo, um processo de
interconexão de dados entre a AT, a DGTF, o IGCP, E. P. E., e as entidades responsáveis
pelo processamento dos pagamentos eletrónicos que assegurem os serviços técnicos do sistema de compensação interbancária (SICOI) do Banco de Portugal no âmbito do processamento de transações com cartões bancários.
10 — Não concorre para o montante das deduções à coleta previstas nos artigos 78.º-B
e 78.º-F do Código do IRS, o IVA que, nos termos do número anterior, for utilizado no
apuramento do valor da comparticipação.
11 — Estão isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, prevista nos artigos
46.º e seguintes da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei
n.º 98/97, de 26 de agosto, os procedimentos de contratação pública respeitantes à implementação do presente mecanismo, devendo o processo ser remetido àquela entidade no
prazo de 30 dias para eventual fiscalização a posteriori.
12 — O Governo fica autorizado, através do membro responsável pela área das finanças,
a proceder a alterações orçamentais resultantes da operacionalização do programa IVAucher, por contrapartida da dotação centralizada no Ministério das Finanças, para o estímulo
ao consumo em setores fortemente afetados pela pandemia da doença COVID-19.
13 — A despesa com a comparticipação a que se referem os números anteriores, bem
como com o custo do serviço associado, é suportada por verba inscrita no Capítulo 60 —
Despesas Excecionais, gerido pela DGTF, entidade à qual cabe o processamento das verbas
devidas neste âmbito.
14 — O Governo define o âmbito e as condições específicas de funcionamento deste
programa, podendo ajustar a aplicação temporal referida no n.º 1 em função da evolução da
pandemia da doença COVID-19.

Artigo 405.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Programa de apoio e estímulo ao consumo nos setores do alojamento, cultura e restauração (IVAucher)
1 — Em 2021, é criado um programa temporário de apoio e estímulo ao consumo em
setores fortemente afetados pela pandemia da doença COVID-19, o qual consiste num mecanismo que permite ao consumidor final acumular o valor correspondente à totalidade do
IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração, durante um
trimestre, e utilizar esse valor, durante o trimestre seguinte, em consumos nesses mesmos
setores.
2 — O apuramento do valor correspondente ao IVA suportado pelos consumidores finais, nos termos do número anterior, é efetuado a partir dos montantes constantes das faturas
comunicadas à AT.
3 — A utilização do valor acumulado é feita por desconto imediato nos consumos, o
qual assume a natureza de comparticipação e opera mediante compensação interbancária
através de entidade responsável pelo processamento de pagamentos eletrónicos através de
transações com cartões bancários.
4 — A adesão dos consumidores ao IVAucher depende do seu prévio consentimento,
livre, específico, informado e explícito quanto ao tratamento e comunicação de dados necessários à sua operacionalização, no respeito pela legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais.
5 — A AT não pode aceder, direta ou indiretamente, a quaisquer dados de natureza
bancária no âmbito do programa IVAucher, com exceção do processamento estritamente
necessário para apresentação ao consumidor dos movimentos e saldos da utilização do benefício nos canais da AT, conquanto este processamento assegure que aqueles dados não
são armazenados pela AT nem ficam acessíveis.

Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS

Artigo 407.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos
1 — Em 2021, mantém-se em vigor o adicional às taxas do ISP, no montante de 0,007/l
€ para a gasolina e de 0,0035/l € para o gasóleo rodoviário e para o gasóleo colorido e
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marcado, que é consignado ao fundo financeiro de caráter permanente previsto no DecretoLei n.º 63/2004, de 22 de março, 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.

2 — A receita da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS, cobrada por referência ao ano de 2020, é integrada automaticamente no orçamento do SNS, gerido pela ACSS, I. P., constituindo sua receita própria.
Artigo 415.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Contribuição extraordinária sobre o setor energético
1 — Em 2021, mantém-se em vigor a contribuição extraordinária sobre o setor energético, cujo regime foi aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
2 — O Governo avalia a alteração das regras da contribuição extraordinária sobre o setor
energético, quer por via da alteração das regras de incidência, quer por via da redução das
respetivas taxas, atendendo ao contexto de redução sustentada da dívida tarifária do SEN e
da concretização de formas alternativas de financiamento de políticas sociais e ambientais
do setor energético, tendo por objetivo estabilizar o quadro legal desta contribuição e reduzir
o contencioso em torno da mesma.

Artigo 408.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Não atualização da contribuição para o audiovisual
Em 2021, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º da
Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, que aprova o modelo de financiamento do serviço público
de radiodifusão e de televisão.
Artigo 409.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Contribuição sobre o setor bancário
Em 2021, mantém-se em vigor a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi
aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro.

Artigo 417.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Jornada Mundial da Juventude
1 — Os donativos, em dinheiro ou em espécie, concedidos à Fundação JMJ-Lisboa
2023, entidade incumbida legalmente de assegurar a preparação, organização e coordenação
da Jornada Mundial da Juventude, a realizar em 2023, em Lisboa, são considerados gastos
do período para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em valor correspondente a 140 %
do respetivo total.
2 — São dedutíveis à coleta do IRS do ano a que dizem respeito 30 % dos donativos,
em dinheiro ou em espécie, concedidos à entidade referida no número anterior por pessoas
singulares residentes em território nacional, desde que não tenham sido contabilizados como
gastos do período.
3 — Os donativos previstos nos números anteriores não dependem de reconhecimento
prévio, ficando a entidade beneficiária sujeita às obrigações acessórias estabelecidas no artigo 66.º do EBF.
4 — Em tudo o que não estiver disposto no presente artigo, aplicam-se os artigos 61.º a
66.º do EBF.
5 — O regime previsto no presente artigo vigora até à conclusão do evento a que se
refere o n.º 1.

Artigo 410.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Adicional de solidariedade sobre o setor bancário
Em 2021, mantém-se em vigor o adicional de solidariedade sobre o setor bancário, cujo
regime foi aprovado pelo artigo 18.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho.
Artigo 411.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Contribuição sobre a indústria farmacêutica
Em 2021, mantém-se em vigor a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, cujo regime foi aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
Artigo 412.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos
médicos do Serviço Nacional de Saúde
1 — Em 2021, mantém-se em vigor a contribuição extraordinária sobre os fornecedores
da indústria de dispositivos médicos do SNS, cujo regime foi aprovado pelo artigo 375.º da
Lei n.º 2/2020, de 31 de março.

Recolha e Formatação: EDUARDO BRÁS

Alterações ao regime da contribuição extraordinária sobre os fornecedores
da indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde

Página 22 de 24

Serviço de Finanças de: CANTANHEDE

Artigo 3.º
[…]
1 — A contribuição incide sobre o valor total da faturação trimestral dos fornecimentos
de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e seus acessórios
às entidades do SNS, deduzido do imposto sobre o valor acrescentado.
2 — O valor final anual é determinado com base nos dados de aquisições reportados
pelos serviços e estabelecimentos do SNS, no âmbito do Despacho n.º 2945/2019, de 19 de
março.
3 — São abatidas ao valor da contribuição a que se refere o presente artigo as despesas
de investigação e desenvolvimento a que se referem os n.os 3 e 4 do artigo 5.º do DecretoLei n.º 23/2004, de 23 de janeiro, desde que realizadas em território nacional e devidas e
pagas a contribuintes portugueses e até ao limite da contribuição.

3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
(Redacção do art.413.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 6.º-A
Liquidação
1 — A contribuição é liquidada pelo sujeito passivo, através de declaração de modelo
oficial, a aprovar por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, que deve ser enviada por transmissão eletrónica de dados durante o mês
seguinte ao período a que respeita a contribuição.
2 — A liquidação prevista nos números anteriores pode ser corrigida pela AT, nos prazos
previstos na Lei Geral Tributária, caso sejam verificados erros ou omissões que determinem
a exigência de um valor de contribuição superior ao liquidado pelo sujeito passivo.
3 — A taxa da contribuição prevista no artigo 4.º, determinada provisoriamente com
base no valor total da faturação dos fornecimentos de dispositivos médicos e dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro e seus acessórios às entidades do SNS realizadas no ano
anterior, é corrigida no caso de os valores totais definitivos da faturação referentes ao ano a
que se reporta a contribuição, apurada nos termos do n.º 2 do artigo 3.º, corresponderem a
uma taxa diferente da utilizada provisoriamente, originando a correspondente regularização,
a qual deve constar de declaração autónoma a apresentar no mês de abril do ano seguinte a
que respeita.
4 — A AT, ACSS, I. P., e o INFARMED, I. P., devem colaborar no sentido de obter a
informação necessária e relevante para efeitos de aplicação das disposições da contribuição,
a qual é formalizada mediante a celebração de um protocolo entre as entidades referidas.
5 — A base de incidência definida pelo artigo 3.º, as taxas aplicáveis nos termos do
artigo 4.º, bem como as regras de liquidação, de cobrança e de pagamento da contribuição
são objeto de regulamentação por portaria do membro do Governo responsável pela área das
finanças, ouvidos a ACSS, I. P., e o INFARMED, I. P.

(Redacção do art.413.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 4.º
[…]
As taxas da contribuição são estabelecidas com base no valor total anual da faturação
dos fornecimentos de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro
e seus acessórios às entidades do SNS no ano anterior, nos seguintes termos:
a) – Valor maior ou igual a 10.000.000 € — 4 %;
b) – Valor maior ou igual a 5.000.000 € e inferior a 10.000.000 € — 2,5 %;
c) – Valor maior ou igual a 2.000.000 € e inferior a 5.000.000 € — 1,5 %.
(Redacção do art.413.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 5.º
[…]
1 — Podem ser celebrados acordos entre o Estado Português, representado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, e as associações de fornecedores visando a sustentabilidade do SNS, nos quais são fixados referenciais da despesa
pública com a compra de dispositivos médicos e dispositivos médicos de diagnóstico in vitro
e seus acessórios.
2 — […]
3 — […]
4 — […]

(Aditado pelo art.414.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 7.º
[…]
O disposto nos artigos 7.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, com as necessárias adaptações.

(Redacção do art.413.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12 – Em vigor a 01/01/2021)

Artigo 6.º
[…]
1 — A receita obtida com a contribuição é consignada ao orçamento do SNS, gerido
pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), constituindo sua receita
própria.
2 — A receita referida no número anterior é transferida do orçamento do subsetor Estado
para a ACSS.
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Alterações com reflexo no CPPT

Artigo 419.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12
(LOE2021)
Pagamento em prestações de dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira
1 — Os tributos à AT cujo prazo de pagamento voluntário tenha vencido podem ser
pagos em prestações, a requerimento do contribuinte.
2 — O requerimento previsto no número anterior pode ser formalizado sem que a cobrança dos tributos esteja em fase de processo de execução fiscal.
3 — Os contribuintes que requeiram o pagamento de tributos em prestações no ano de
2021, nos termos do n.º 1, ficam dispensados de cumprir os requisitos previstos nos n.os 3 a
7 do artigo 196.º do CPPT.
4 — O contribuinte que requeira o pagamento em prestações deve obter resposta da AT
no prazo de 30 dias.
5 — Não havendo resposta da AT no prazo previsto no número anterior, considera-se o
requerimento tacitamente deferido.
6 — O disposto nos números anteriores não prejudica as regras aplicáveis ao processo
de execução fiscal previstas no CPPT.
7 — As condições e procedimentos de aplicação do disposto no presente artigo são regulamentados por portaria do membro de Governo responsável pela área das finanças.
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