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O ano de 2020 mergulhou o mundo numa realidade que jamais 
se pensou viver.

Uma pandemia que afetou vidas, política e economia e que dei-
xou a nu a fragilidade do tempo e do espaço em que vivemos.

Se 2019 augurava um 2020 promissor, hoje podemos dizer que 
os tempos de 2021 são da mais absoluta incerteza.

Incerteza quanto à evolução da pandemia e necessariamente 
quanto à reação da economia a uma realidade que está a mon-
tante e que se prende com as medidas a tomar e o comporta-
mento dos agentes económicos.

A imprevisão do estado sanitário do país – rectius: do mundo – 
não permite que sejam tomadas medidas de fundo em matéria 
fiscal, nem autoriza grandes alterações na arquitetura do siste-
ma tributário.

Pelo contrário: o mundo desconhecido que nos espera em 
2021 reclama prudência na previsão orçamental, em especial 
nas medidas que podem ter um forte impacto rediticio. 

Analisando a proposta de lei do orçamento para 2021 perce-
bemos que o Governo foi sensível a esta lógica, e orientou as 
opções para um ambiente de estabilidade legislativa.

Com exceção de algumas medidas fiscais, claramente influen-
ciadas pelo fenómeno da pandemia, a proposta do orçamento 
de Estado é minimalista em matéria fiscal, limitando-se a intro-
duzir pequenos ajustamentos na realidade tributária.

Nota-se uma forte preocupação em acudir a áreas de atividade 
fustigadas pela pandemia (como restauração, turismo e cul-
tura) e aligeirar a carga fiscal em produtos de consumo relacio-
nados com os efeitos do Covid.

Entendemos ser inovadora e positiva a medida do voucher do 
IVA, mas redutora a redução da taxa de retenção de IRS desa-
companhado da efetiva redução da taxa geral deste imposto.

Do mesmo modo entendemos que se justificaria uma redução 
da taxa de IRC como medida de apoio às empresas cuja ativida-
de foi afetada pela pandemia.

Mas num cenário de incerteza para 2021 exigia-se prudência, 
e entendemos que a proposta do orçamento reflete este pro-
pósito.

Sem máscaras e sem embaraços de fatores externos à econo-
mia é desejo de todos que o ano de 2021 possa ser um ano 
de recuperação sanitária e económica.

Um orçamento prudente em ambiente de incerteza

Editorial por 
Pedro Marinho Falcão
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Imposto sobre rendimento 
das pessoas singulares IRS

Afetação de imóvel ao património particular
Deixam de ser apuradas mais-valias aquando da afetação 
de imóvel do património particular do empresário à sua 
atividade empresarial e profissional e, igualmente, aquan-
do da transferência do imóvel da sua atividade empresa-
rial e profissional para o seu património particular. 

A mais-valia tributável passa a ser apurada apenas aquan-
do da alienação do imóvel a terceiros, ainda que este se 
tenha encontrado afeto à atividade empresarial ou pro-
fissional. 

Se o imóvel for alienado antes de decorridos três anos 
após a data da restituição ao património particular, a tri-
butação do ganho ocorre no âmbito da Categoria B, sen-
do que o valor de aquisição a considerar para apuramento 
desta mais-valia será o valor do imóvel à data da sua aqui-
sição e não o valor de mercado à data da afetação, confor-
me atualmente previsto.

Redução das taxas de retenção na fonte
A proposta de OE prevê o compromisso de ajustamento 
das tabelas de retenção na fonte no âmbito da categoria 
A, visando uma maior aproximação entre o IRS retido e o 
imposto apurado a final. Na prática, não haverá uma di-
minuição da tributação em sede de IRS, nem a perda de 
receita do Estado, já que as tabelas gerais de IRS não irão 
ser alteradas, apenas será aumentado o rendimento men-
sal liquido disponível, o que implicará menor reembolso a 
receber ou maior imposto a pagar em 2022.
 
Dedução à Coleta de IRS
Propõe-se que, para o exercício de 2021, os sujeitos passi-
vos possam deduzir à coleta de IRS um montante corres-
pondente a 15% do IVA suportado por qualquer membro 
do agregado familiar, com o limite global de € 250,00 (por 
agregado), nas faturas referentes às despesas com ensino 
desportivo e recreativo, com atividades dos clubes des-
portivos e com atividades de ginásio-fitness, em conjunto 
com as despesas nos setores das reparações de automó-
veis e motociclos, alojamento e restauração, cabeleireiros 
e atividades veterinárias.
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Imposto sobre rendimento 
das pessoas coletivas IRC

Alteração e alargamento do conceito de estabeleci-
mento estável para efeitos de incidência em IRC
À semelhança da redação adotada por determinadas Con-
venções para Evitar a Dupla Tributação celebradas entre 
Portugal e outros países, o conceito de estabelecimento 
estável passa a incluir as atividades de prestação de servi-
ços, incluindo serviços de consultoria, prestados por uma 
empresa, através dos seus próprios empregados ou de ou-
tras pessoas contratadas pela empresa para exercerem es-
sas atividades em território português, desde que tais ati-
vidades 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.

O conceito de estabelecimento estável passa também a 
incluir as instalações, plataformas ou navios (antes, barcos 
de perfuração) utilizados na prospeção ou exploração de 
recursos naturais se a duração da sua atividade exceder 
90 dias (antes, seis meses).

Alargamento da base de imposto imputável aos es-
tabelecimentos estáveis
Passará a considerar-se como lucro tributável dos esta-
belecimentos estáveis os rendimentos derivados da venda 
de bens e mercadorias que sejam idênticos ou similares 
aos vendidos pelo estabelecimento estável e que sejam 
vendidos pela entidade não residente a residentes em ter-
ritório português.  

Tributação Autónoma
Nos períodos de tributação de 2020 e 2021, não será apli-
cável a majoração de 10 pontos percentuais das taxas de 
tributação autónoma a cooperativas e às micro, pequena 
e média empresas que tenham obtido lucro tributável em 
um dos três períodos de tributação anteriores, ou que te-
nham iniciado a sua atividade há menos de 3 exercícios 
completos. 
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Imposto sobre o Valor 
Acrescentado IVA

Criação do novo regime “IVAucher”
O IVAucher consiste num programa temporário de estí-
mulo ao consumo nos setores do alojamento, cultura e 
restauração – setores fortemente afetados pela pandemia 
– por parte de consumidores finais. 

A totalidade do valor do IVA pago em consumos nos refe-
ridos setores, em cada trimestre, poderá ser descontado 
em consumos efetuados nestes setores no trimestre se-
guinte. 

Na prática, o apuramento destes montantes será efetuado 
pela própria Autoridade Tributária, com base nas faturas 
que lhe sejam comunicadas pelos comerciantes, e a uti-
lização do crédito acumulado será feita, mediante prévio 
consentimento do consumidor, por desconto imediato 
nos consumos efetuados no trimestre seguinte. 

Paralelamente, o saldo em IVA que for usado pelos contri-
buintes para obterem descontos num dado período deixa 
de abater na coleta do IRS no acerto do imposto no ano 
seguinte.

A utilização deste mecanismo pelos contribuintes não é 
obrigatória. 

Aplicação da taxa reduzida
Alarga-se para o ano de 2021 a aplicação da taxa reduzida 
de IVA às importações, transmissões ou aquisições intra-
comunitárias de máscaras de proteção respiratória e gel 
desinfetante cutâneo. Salienta-se que as operações desta 
natureza realizadas em 2020 já beneficia da redução de 
taxa, ao abrigo da Lei n.º 13/2020, de 7 de Maio.
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Imposto sobre os veículos 
Imposto de Selo ISV & IS

Imposto sobre os Veículos (ISV)

Incorporação da componente ambiental no cálculo do ISV
A proposta de OE para 2021 prevê a alteração da fórmula de cálculo do 
ISV pago pelos veículos usados e importados de Estados-Membros da 
União Europeia, passando a prever-se a que a redução do ISV passe a ter 
em conta, também, a componente ambiental, e não só, como atualmen-
te, a componente de cilindrada. 

Imposto de Selo (IS)

Tributação do crédito ao consumo
Propõe-se que o agravamento em 50 % das taxas de Imposto do Selo 
sobre o crédito ao consumo se mantenha aplicável até 31 de dezembro 
de 2021. De salientar que, ao contrário do que se previa no OE 2020,  o 
referido agravamento poderá, agora, estender-se aos contratos de cré-
dito ao consumo já celebrados e em execução aquando da entrada em 
vigor do OE 2021.
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Imposto sobre a transmissão 
onerosa de imóveis 
Imposto municipal sobre imóveis

IMT & IMI

Imposto sobre a transmissão onerosa de imóveis 
(IMT)

Tributação da aquisição de participações em socie-
dades anónimas com imóveis
À semelhança da regra que já existe para a transmissão de 
participações em sociedades por quotas, propõe-se que 
o IMT passe a incidir sobre a aquisição de participações 
representativas de, pelo menos, 75 % do capital social de 
uma sociedade anónima, não admitida à negociação em 
mercado regulamentado, cujo ativo seja composto em 
mais de 50 % por bens imóveis situados em Portugal, ex-
ceto se os imóveis estiverem afetos a uma atividade co-
mercial, industrial ou agrícola, que não seja a compra e 
venda de imóveis.

Imposto municipal sobre imóveis (IMI)

Heranças Indivisas
A isenção de IMI prevista para os prédios de reduzido va-
lor patrimonial de sujeitos passivos de baixo rendimento 
passa a ser aplicada à quota-parte dos herdeiros que cum-
pram os requisitos para a isenção, quando esses imóveis 
sejam detidos por heranças indivisas e afetos à habitação 
permanente dos herdeiros.
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OE 2021
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Benefícios Fiscais

Mecenato
Passam a estar abrangidas pelo regime do mecenato os 
donativos concedidos às Entidades Hospitalares, EPE.  
Passam, também, a estar abrangidas pelo regime do mece-
nato cultural, entidades que desenvolvam atividades pre-
dominantemente de caráter cultural no âmbito do teatro, 
da ópera, do bailado, música, organização de festivais e 
outras manifestações artísticas e da produção cinemato-
gráfica, audiovisual e literária.

Incentivo fiscal temporário às ações de promoção 
externa
Propõe-se que as despesas suportadas por micro, peque-
nas e médias empresas no âmbito da participação con-
junta em projetos de promoção externa concorram para 
a determinação do lucro tributável em 110% do total de 
despesas elegíveis incorridas nos períodos de tributação 
de 2021 e 2022. 

Sistema de incentivos fiscais em investigação e de-
senvolvimento empresarial II
Passam apenas a ser elegíveis, para efeitos do SIFIDE, os 
investimentos em partes de capital ou as contribuições 
para fundos de investimento, públicos ou privados que 
realizem investimentos de capital próprio e quase capi-
tal. Caso o fundo não realize, no prazo de cinco anos, os 
investimentos, os titulares das unidades de participação 
deverão repor a parte proporcional da dedução à coleta 
de que beneficiaram, acrescida de juros compensatórios.

Programa de Valorização do Interior
Prevê-se uma autorização legislativa para a criação de um 
regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de 
Valorização do Interior.
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OE 2021
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Proteção Social

Pensões atualizadas
Aumento extraordinário de pensões até 10 euros, se o to-
tal de pensões auferidas não for superior a 1,5 vezes o va-
lor do indexante dos apoios sociais (IAS), ou 6 euros, para 
os pensionistas que recebam, pelo menos, uma pensão 
cujo montante fixado tenha sido atualizado no período 
entre 2011 e 2015.

Reforço do subsidio de desemprego
Aumento do limite mínimo do subsidio de desemprego 
para 1,15 vezes o IAS, se as remunerações de base tiverem 
sido, pelo menos, iguais ao salário mínimo.

Subsidio extraordinário de risco para profissionais 
de saúde
Os profissionais de saúde que contactem diretamente 
com doentes com Covid-19, além de infetados e suspeitos 
de infeção, incluindo trabalhadores do INEM, terão direito 
a um subsídio extraordinário de risco. O valor será equiva-
lente a 20% do salário base e não pode ultrapassar os 219 
euros mensais. 

Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalha-
dores por conta de outrem, independentes ou do-
mésticos
Novo apoio social para os trabalhadores que se encon-
trem em situação particular de desproteção económica, 
face à pandemia do COVID-19, com a duração máxima de 
12 ou 6 meses (seguidos ou interpolados), a vigorar de 1 de 
janeiro até ao final de 2021.
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A Cerejeira Namora, Marinho Falcão tem 
uma equipa preparada para qualquer desafio  
e está pronta para dar resposta aos seus. 
Conte connosco. 

Para mais informações

Pedro Marinho Falcão
pmfalcao@sociedadeadvogados.eu

Follow us

IRS

Editorial

IMT & IMI

IVA

Proteção Social 

Contactos

IRC

Benefícios Fiscais

ISV & IS

Cerejeira Namora, Marinho Falcão Newsflash | Orçamento do Estado para 2021

18

mailto:pmfalcao%40sociedadeadvogados.eu%0D?subject=
https://www.linkedin.com/company/sociedadeadvogados/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/CerejeiraNamoraMarinhoFalcao/?ref=bookmarks


© 2020. Cerejeira Namora, Marinho Falcão

Groundbreaking legal trusts.
Simple.


