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PREFÁCIO
O Orçamento do Estado (OE) é o documento que serve de guia e
orientação para famílias, empresas e o próprio Estado. A sua apresentação é sempre aguardada com grande expetativa e durante largas semanas,
entre a discussão na especialidade, generalidade e a votação final global,
são consumidas horas a fio na comunicação social e no espaço público
sobre o seu conteúdo.
Acontece que muito do que está vertido em letra de lei, não é compreensível à maior parte dos cidadãos, sem formação e conhecimento
para apreender o que consta do documento. Um ano mais, Filipa Matias
Magalhães e Maria Leitão Pereira, duas juristas de reconhecidos méritos,
propõem-se «Descomplicar o Orçamento do Estado 2019.»
Para o efeito convidaram um conjunto de especialistas, de reconhecido
mérito, com responsabilidades nas mais variadas áreas, para esmiuçar o OE
para o presente ano. O código contributivo da Segurança Social, o regime
de aposentação, a descentralização, o novo regime de gestão dos recursos
humanos na administração pública, o recrutamento de trabalhadores, as
medidas discriminatórias positivas no interior, são alguns dos tópicos que
podemos encontrar ao folhear esta obra de inegável valor e mérito.
Este é um livro para ter sempre perto da vista e que torna mais ligeira
a abordagem a um documento que é, simultaneamente, tão complexo e
decisivo para as nossas vidas.
O OE 2019 apresenta, de uma forma genérica, poucas medidas do
ponto de vista fiscal, o que leva a que o possamos definir como sendo
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conservador. Contudo, a experiência passada tem demonstrado que o
conhecimento das disposições do documento é crucial para uma correta
aplicação dos diplomas legais em vigor.
Este livro não terá, certamente, todas as respostas que a Lei do Orçamento do Estado suscita, mas tem, seguramente, esclarecimentos para
muitas e pertinentes questões. Descomplicar o que é complicado é, por isso,
um objetivo largamente alcançado pelas autoras. Aos leitores, o mesmo é
dizer os contribuintes só lhes resta agradecer.
Paula Franco
Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados
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OE 2019 E OS IMPOSTOS
SOBRE O RENDIMENTO
António Carlos Gomes Dias
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)
Revisor Oficial de Contas
Especialista em Impostos sobre o Rendimento

Introdução
De acordo com as grandes opções do plano para 2019 aprovadas pela
Lei n.º 70/2018 de 31 de dezembro, que na sua essência perseguem as
principais linhas estratégicas enunciadas no início da legislatura, o Governo
pretende continuar a consolidar o trabalho desenvolvido em torno das
três grandes prioridades definidas em 2016:
“- A redução das desigualdades através do combate à pobreza e à exclusão
social, privilegiando os grupos mais vulneráveis, nomeadamente os
idosos, as pessoas com deficiência e, em especial, as crianças e jovens,
tendo em conta não só a elevada incidência da pobreza infantil, mas
igualmente a vulnerabilidade acrescida dos agregados familiares com
crianças;
- A redução das desigualdades através de medidas que possibilitem a elevação do rendimento disponível das famílias e de uma maior justiça
e equidade fiscais;
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- A redução das desigualdades através da promoção do acesso de todos os
cidadãos a bens e serviços públicos de primeira necessidade, articulando
as atuações na área da saúde, educação, ação social, emprego e cultura
e demais serviços, reforçando esta vertente no combate ao empobrecimento e na garantia da dignidade humana (OE 2019, p. 6028).”
Nesse sentido, apesar de se verificar alguma estabilidade na legislação
fiscal relativa aos impostos sobre o rendimento, o Orçamento de Estado
para 2019 apresenta algumas alterações que pretendem contribuir para
os desígnios governamentais. Vejamos as mais significativas em sede de
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) e coletivas (IRC).

IRS - Imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares
Considerando os objetivos do governo, era expectável que em 2019 se
verificasse uma redução significativa de impostos que permitisse a elevação do rendimento disponível das famílias e uma maior justiça e equidade
fiscal. Porém, concluímos que as alterações que decorrem da publicação
do OE para 2019 mantém para a maioria dos agregados familiares, na
sua essência, a pressão tributária que se tem vindo a sentir nos últimos
anos devido à inexistência de qualquer atualização nos escalões do IRS,
nas taxas finais do imposto e na manutenção da maioria das deduções à
coleta. Por esse motivo, a generalidade dos contribuintes terá um nível
de tributação em 2019 idêntico ao de 2018, o que se traduz num aumento
implícito do IRS.
De qualquer forma, como veremos seguidamente, ainda que com
alcance limitado, o OE para 2019 apresenta algumas medidas que visam
diminuir o imposto a pagar, designadamente alterações legislativas relacionadas com a tributação de mais-valias provenientes da transmissão
onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente, com
o novo regime aplicável a ex-residentes e a inclusão de benefícios fiscais
à interioridade.
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ALTERAÇÕES EM SEDE DE IRS E IRC
Paulo Marques
Contabilista certificado, formador, consultor fiscal

Resumo
Neste capítulo procuramos explicar de forma simples e o mais sistematizada possível as alterações introduzidas pelo Orçamento do Estado
para 2019 (OE 2019) em 13 artigos do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) a que se juntam algumas medidas
transitórias a aplicar na entrega da declaração de IRS de 2018. O Código do
Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) sofreu menos
alterações, de entre as quais destacaremos a nova dispensa de proceder ao
pagamento especial por conta.

Introdução
Ano após ano é um desafio descomplicar as alterações ao CIRS. Para
não fugir à regra, o OE 2019 introduz mais um conjunto de alterações
que afetam diferentes categorias de rendimentos e procedimentos diversos: desde regras de exclusão de tributação, ou medidas que funcionam
como benefício fiscal, ao cálculo de rendimentos tributáveis ou às regras
de retenção na fonte.
Agrupámos a explicação das alterações por temas, de forma a tentar
facilitar a sua compreensão. Assim, analisaremos o alargamento do regime
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de reinvestimento a opções de poupança como forma de não tributação
de mais-valias obtidas na venda de habitação própria e permanente, as
novas regras específicas para imóveis apoiados pelo estado, o regime fiscal
aplicável a ex-residentes, as alterações nas regras de retenção na fonte, a
alteração do prazo de entrega da modelo 3 e da modelo 10, a alteração de
prazos e regime transitório relacionado com deduções à coleta do IRS, e
as medidas transitórias sobre despesas e encargos relacionados com a atividade empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS tributados
pelo regime simplificado. Por fim, uma breve referência a outras alterações
pontuais e a uma autorização legislativa.
Este ano, o CIRC sofre menos alterações do que o habitual e de impacto muito restrito nas perdas por imparidade em créditos que não serão
de considerar de cobrança duvidosa (artigo 28.º-B), nas provisões para a
reparação de danos de carácter ambiental (artigo 40.º) na não aceitação
de gastos com ativos intangíveis, que tenham vigência temporal ilimitada,
adquiridos a entidades com as quais existam relações especiais (artigo 45.ºA) e no prazo de entrega das declarações modelo 22 e IES do período de
cessação de atividade, que passa de 30 dias para três meses (artigo 120.º).
Dado o seu impacto mais generalizado, desenvolveremos a nova dispensa
de proceder ao pagamento especial por conta.

1. ALTERAÇÕES EM SEDE DE IRS
1.1 Venda de habitação própria e permanente
- Regime do reinvestimento alargado a opções de poupança
O regime de exclusão de tributação das mais-valias obtidas na transmissão onerosa de imóveis, destinados a habitação própria e permanente
do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, passa a poder aplicar-se
na aquisição de um contrato de seguro ou de uma adesão individual a um
fundo de pensões aberto, ou ainda em contribuição para o regime público
de capitalização, com o objetivo de incentivo à poupança.
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TRIBUTAÇÃO INDIRETA NO OE 2019
Marta Machado de Almeida
sócia (RFF & Associados)
Rita Arcanjo Medalho
advogada associada (RFF & Associados)

1. Introdução
Em ano de eleições legislativas, a presente Lei do Orçamento do
Estado para 2019 tem sido adjectivada de “analgésica”, por se tratar de
uma espécie de medicamento que pretende anestesiar a dor fiscal que tem
sido sentida desde 2011. Ao nível das famílias, pretende garantir alguma
reposição de rendimento e, às empresas, alguma estabilidade fiscal.
De seguida, neste artigo, iremos analisar as principais alterações
constantes da Lei do Orçamento do Estado para 2019, em matéria de
tributação indirecta, em particular, em sede de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), Imposto do Selo, Impostos Especiais de Consumo
(IEC) e Tributação Automóvel. Por fim, analisaremos as principais
alterações em matéria de tributação do património.
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2. Principais alterações em sede de IVA
(i) Transposição de Diretivas Europeias
No que se refere às alterações em matéria de IVA, que respeitam à
transposição de legislação europeia, a presente Lei do Orçamento do Estado para 2019 procede à transposição da Diretiva 2016/1065 do Conselho,
de 27 de junho de 2016, que alterou a designada Diretiva IVA (Diretiva
2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006), no que respeita
às regras aplicáveis ao tratamento das operações tributáveis associadas a
certos tipos de vales (de ora em diante também designados por vouchers),
clarificando, por esta via, algumas incertezas e desconformidades de tratamento entre Estado-Membros.
Para o efeito, a Lei do Orçamento, através da alteração dos correspondentes artigos do Código do IVA, procedeu à delimitação do conceito de
vale, tendo em vista distinguir duas tipologias (i) o vale de finalidade única,
e (ii) o vale de finalidade múltipla.
No essencial, os vales de finalidade única são aqueles em relação aos
quais são conhecidos os elementos necessários para a determinação do
imposto devido aquando da sua transmissão (por exemplo, um voucher
que se destine exclusivamente a adquirir um bem ou serviço pré-definido, como uma massagem). Já os vales de finalidade múltipla são aqueles
em relação aos quais não são conhecidos os elementos necessários para a
determinação do imposto devido, no momento da sua emissão ou cessão
(por exemplo, um voucher que tanto possa ser utilizado para adquirir uma
massagem, ou uma estadia num hotel, ou uma refeição num restaurante).
Relativamente às regras de exigibilidade do imposto e determinação do
correspondente valor tributável, determina-se que os vales de finalidade
única deverão ser tributados no momento da respectiva cessão, enquanto
que os vales de finalidade múltipla deverão ser tributados no momento da
transmissão do bem ou da prestação de serviço a que respeitam.
Neste último caso – transmissão de vales de finalidade múltipla –, o
valor tributável corresponderá à contraprestação paga, aquando da cessão
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CONTRIBUIÇÃO DAS TRIBUTAÇÕES
AUTÓNOMAS NA FORMAÇÃO
DA TAXA EFETIVA DE IMPOSTO
Domingos Cascais
Revisor Oficial de Contas
Contabilista Certificado
Sócio da Cascais, PÊGA MAGRO, & ROQUE, SROC, LDA
José João Monteiro
Contabilista Certificado
Consultor na BTOC CONSULTING
José Pedro Farinha
Contabilista Certificado
Membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas Certificados
Membro do colégio de especialidade de Contabilidade Financeira
da Ordem dos Contabilistas Certificados
Sócio da BTOC CONSULTING

Introdução
É na Constituição da República Portuguesa que vamos encontrar os
principais princípios orientadores, bem com as bases do sistema tributário
português, que podemos considerar como um sistema de partilha.
A constituição define dois critérios de tributação:
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• Rendimentos: Fluxo financeiro;
• Riqueza: Resultante da poupança gerada por si ou por antepassados.
Em termos de rendimentos são tributados em dois momentos, (cash-in)
quando são recebidos (IRS/IRC) e (cash-out) quando são despendidos
(IVA).
A riqueza também tem dois momentos de tributação, é tributada pela
posse (IMI/AIMI) e pela sua transmissão (IMT – onerosas / IS – gratuitas).
Nas últimas décadas tem ocorrido profundas reformas no sistema
tributário português, com especial relevância ao nível da tributação das
empresas. De uma forma geral verificamos que os países têm efetuado reformas fiscais com o objetivo de atrair riqueza, uma das principais medidas
promocionais é sem dúvida a descida das taxas aplicadas, incentivando
assim as pessoas e as empresas a transferirem os seus capitais para território
onde se sintam protegidos, e onde os seus capitais sejam menos tributados.
Quando se pensa em tributação de rendimentos, o primeiro pensamento
vai para a taxa geral, isto é qual a taxa, ou quais as taxas de imposto que
um país tributa o rendimento. No entanto, no caso concreto português,
existem outras formas de tributar não apenas rendimentos e ganhos, mas
também gastos e perdas, contrariando assim o estabelecido no Art.º 1.º
do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC)
onde se estabelece que este imposto “…incide sobre os rendimentos obtidos,
(…) no período de tributação, pelos respetivos sujeitos passivos
É neste contexto que surgem as Tributações Autónomas que podem
ser consideradas como correções ao imposto (IRC e IRS), na medida em
que incidem sobre algumas tipologias de gastos e perdas que são muitas
vezes utilizadas de forma abusiva (pelos sujeitos passivos de imposto) para
diminuir os rendimentos sujeitos a tributação.
Apesar de na versão final do OE2019, não termos nenhuma alteração
relacionada com as tributações autónomas, considerámos bastante pertinente esta análise, na medida em que é um tema sempre abordado nas
propostas de OE, e este mais uma vez não foi exceção, uma vez que na
proposta inicial, que acabou por não ser a final, continha o incremento
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de duas das taxas de tributação (mais 5% para viaturas com um custo de
aquisição inferior a € 25 000 e mais 2,5% para viaturas com um custo de
aquisição igual ou superior a € 35 000). A chamada “volatilidade crescente”
das taxas de tributação autónoma não são surpresa para ninguém, pois
na verdade é uma forma fácil de arrecadar mais receita se necessário, sem
afetar as taxas de imposto nominal.

Capítulo I - Enquadramento
1.1. O que é o Imposto sobre o Rendimento
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) foi criado
com o objetivo de tributar rendimentos obtidos pelos sujeitos passivos “coletivos”. O CIRC explica, entre outras, quais os sujeitos passivos sujeitos a
tributação dos seus rendimentos e em que rendimentos incide a tributação.
No IRC não existe apenas uma taxa aplicada, existem várias taxas
diretas e adicionais. Assim, para que possamos apurar qual o verdadeiro
peso do imposto que cada sujeito passivo paga é necessário calcular a taxa
efetiva de imposto.
O cálculo da taxa efetiva de imposto resulta da fração entre o imposto
corrente pago sobre o resultado antes de impostos.
A composição do imposto corrente consiste no somatório do imposto
efetivo, da derrama e das tributações autónomas.
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Motivados pelo sucesso dos anos anteriores e conscientes da enorme importância que o conhecimento da Lei do Orçamento de Estado tem para profissionais de várias áreas, abraçamos, mais uma vez, este projeto de descomplicar o diploma orçamental.
Quisemos, nesta tarefa, fazer-nos acompanhar de um conjunto de especialistas com responsabilidades nas mais variadas áreas (fiscais, contabilísticas,
docência e Administração Pública, central e local, entre outras) aos quais pedimos o seu generoso e importante contributo nesta tarefa de descomplicar
a Lei do Orçamento de Estado para 2019, escrutinando-a em conjunto com os
diplomas que altera ou complementa.
Aqui poderá encontrar a resposta para algumas das dúvidas mais prementes
relativamente às alterações introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado
para 2019.
A experiência tem demonstrado que o conhecimento das disposições Orçamento de Estado é essencial e determinante para uma correta aplicação dos
diplomas legais em vigor: Esperamos que a edição 2019 do Descomplicar o
Orçamento de Estado possa, à semelhança do que tem acontecido nos anos
anteriores, ajudá-lo a encontrar respostas para as ques¬tões e dúvidas que a
Lei do Orçamento de Estado suscitam.
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