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Alterações Fiscais Relevantes 

 

1. Introdução 

O passado mês de Agosto foram publicados vários diplomas legais com impacto na vida das 

empresas e das organizações em geral. São exemplos as alterações no Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (CIVA), no Regime do Iva nas Transacções Intracomunitárias (RITI) e no Regime 

dos Bens em Circulação (RBC). Esta newsletter apresenta uma síntese das publicações mais relevantes, 

organizada por imposto, bem como o conjunto de medidas previstas para este ano e que à data da 

produção deste documento ainda se encontram sob o forma de Proposta de lei. 

2. CIVA, RITI e RBC 

Em 24 de Agosto foi publicado o Decreto-Lei nº 197/2012, que introduz alterações às regras de 

localização das Prestações de Serviços de locação de meios de transporte, em sede de IVA e às regras 

em matéria de facturação. De igual forma é publicado o Decreto-Lei nº 198/2012, que procede à 

criação de medidas de controlo de emissão de facturas e outros documentos com relevância fiscal e 

respectivos aspectos procedimentais. Estas alterações podem ser resumidas da seguinte forma: 

Alteração das 

regras de 

localização para 

locação de 

meios de 

transporte 

A locação de meios de transporte, que não seja de curta duração, 

efetuada a não sujeitos passivos passa, por via de regra, a ser tributada 

no lugar onde o destinatário está estabelecido, tem domicílio ou 

residência habitual. 

Esta regra é, contudo, afastada no caso da locação de embarcações de 

recreio, que se considera localizada no lugar onde a embarcação é 

colocada à disposição do não sujeito passivo, quando a prestação de 

serviços for realizada por um prestador a partir da sua sede ou 

estabelecimento estável situados no mesmo lugar. 

Exigibilidade de 

imposto 

Nas transmissões de bens isentas nos termos do artigo 14.º do RITI, 

efetuadas de forma continuada por um período superior a um mês, o 

imposto é devido e torna-se exigível no final de cada mês, pelo 

montante correspondente. 

Nas transmissões de bens isentas nos termos do artigo 14.º do RITI o 

imposto torna-se exigível no momento da emissão da factura ou, 

quando esta não tenha sido emitida até ao 15.º dia do mês seguinte 

àquele em que os bens foram colocados à disposição do adquirente. 
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Exigibilidade de 

imposto (cont.) 

Nas prestações intracomunitárias de serviços, cujo imposto seja devido 

no território de outro Estado membro em resultado da aplicação do 

disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 6.º (IVA devido na sede, 

estabelecimento estável ou domicílio fiscal do adquirente de serviços 

quando este é sujeito passivo), a exigibilidade ocorre nos termos gerais 

do artigo 7.º do CIVA (momento da sua realização). 

 

Emissão de 

factura 

Os sujeitos passivos não podem emitir e entregar documentos de 

natureza diferente da factura para titular a transmissão de bens ou 

prestação de serviços aos respectivos adquirentes ou destinatários, sob 

pena de aplicação das penalidades legalmente previstas.  

O conceito “documento equivalente” é eliminado. 

Obrigatoriedade da menção “autofacturação” nas facturas elaboradas 

pelo adquirente. 

Obrigatoriedade da menção “autoliquidação” em todos os casos em 

que o IVA seja devido pelo adquirente. 

Facturação 

electrónica 

As facturas podem, sob reserva de aceitação pelo destinatário, ser 

emitidas por via eletrónica desde que seja garantida a autenticidade 

da sua origem, a integridade do seu conteúdo e a sua legibilidade 

através de quaisquer controlos de gestão que criem uma pista de 

auditoria fiável, considerando-se cumpridas essas exigências se 

adoptada, nomeadamente, uma assinatura eletrónica avançada ou um 

sistema de intercâmbio eletrónico de dados. Desta forma o EDI deixa 

de ser a forma exclusiva permitida para o efeito. 

Facturação 

simplificada 

 

Prevista para: i) Transmissões de bens efectuadas por retalhistas ou 

vendedores ambulantes a não sujeitos passivos, quando o valor da 

factura não for superior a € 1000 e ii) Outras transmissões de bens e 

prestações de serviços em que o montante da factura não seja superior 

a € 100. 

Comunicação 

dos elementos 

das facturas 

 

As pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento 

estável ou domicílio fiscal em território português e aqui pratiquem 

operações sujeitas a IVA, são obrigadas a comunicar à Autoridade 

Tributária a Aduaneira (AT), por transmissão eletrónica de dados, os 

elementos das facturas emitidas nos termos do CIVA. 

Para a maioria dos sujeitos passivos, esta comunicação deve ser feita: i) 

por transmissão electrónica de dados em tempo real, integrada em 

programa de faturação electrónica ou ii) por transmissão electrónica de 

dados, mediante remessa de ficheiro normalizado estruturado com 

base no ficheiro SAF -T (PT).  
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Comunicação 

dos elementos 

das facturas 

(cont.) 

 

Para os sujeitos passivos que não se encontrem obrigados a produzir o 

ficheiro SAF -T (PT) esta comunicação pode ser feita por inserção 

direta no Portal das Finanças ou por outra via electrónica, nos termos a 

definir por portaria do Ministério das Finanças. 

A comunicação deve ser efectuada até ao dia 8 do mês seguinte ao da 

emissão da factura. 

 

Comunicação 

dos documentos 

de transporte  

Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à AT os elementos dos 

documentos de transporte processados (factura, guia de remessa, nota 

de devolução, quia de transporte ou documentos equivalentes), antes do 

início do transporte. 

Esta comunicação deverá ser efectuada por transmissão electrónica de 

dados para a AT; para os sujeitos passivos que utilizem documentos em 

papel (impressos numerados seguida e tipograficamente), a 

comunicação é feita através de através de serviço telefónico 

disponibilizado para o efeito, com indicação dos elementos essenciais 

do documento emitido, com inserção no Portal das Finanças até ao 5.º 

dia útil seguinte. 

Esta comunicação não é obrigatória para os sujeitos passivos que, no 

período de tributação anterior, para efeitos dos impostos sobre o 

rendimento, tenham um volume de negócios inferior ou igual a  

€ 100 000. 

 

As alterações apresentadas têm aplicação a partir de 1 de Janeiro de 2013, com excepção das 

relacionadas com a facturação electrónica cuja entrada em vigor se encontra definida para 1 de 

Outubro de 2012. 
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3. Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Segurança Social 

O Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de Agosto vem ainda criar um incentivo de natureza fiscal à 

exigência das facturas por adquirentes que sejam pessoas singulares, alterando -se o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. 

A portaria nº 229/2012, de 10 de Agosto vem estabelecer uma medida de apoio à contratação de jovens 

desempregados de longa duração, através do reembolso da taxa social única (TSU) da 

responsabilidade do empregador. 

Dedução em 

sede de IRS de 

IVA suportado 

em factura 

À coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível um montante 

correspondente a 5 % do IVA suportado por qualquer membro do 

agregado familiar com o limite global de € 250, que conste de facturas 

que titulem prestações de serviços comunicadas à AT, enquadradas nos 

seguintes sectores de actividade: 

i) Manutenção e reparação de veículos automóveis; 

ii) Manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e 

acessórios; 

iii) Alojamento, restauração e similares; 

iv) Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza. 

Os adquirentes que pretendam beneficiar do incentivo devem exigir ao 

emitente a inclusão do seu número de identificação fiscal nas faturas. 

Este incentivo não está abrangido pelos limites das deduções à colecta 

previstos no nº 2 ao artigo 88º do CIRS. 

As facturas devem ser mantidas na posse do sujeito passivo durante um 

período de 4 anos e a declaração de IRS tem de ser entregue dentro do 

prazo. 

O benefício depende do apuramento da AT que é feito de acordo com os 

valores comunicados pelos prestadores de serviços. 

 

Apoio à 

contratação de 

jovens 

desempregados 

Aplicável a pessoas que, à data da celebração do contrato, se encontrem 

inscritas no centro de emprego por um período mínimo de 12 meses 

consecutivos e tenham idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. 

O empregador tem direito a ser reembolsado total ou parcialmente, por 

um período mínimo de 18 meses, do valor da TSU paga mensalmente, 

relativa a cada trabalhador com quem celebrou contrato de trabalho sem 

termo (100% da TSU) ou a termo (75% da TSU). 

O reembolso tem como limite € 175 / trabalhador, apenas podendo 

beneficiar deste apoio para 20 trabalhadores. 

A atribuição depende da celebração de contrato de trabalho a tempo 

completo, sem termo ou com termo mínimo de 18 meses, bem como da 

criação líquida de emprego. 
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4. Medidas propostas pelo Governo sujeitas à aprovação pela Assembleia da República 

O governo apresentou um conjunto de medidas sob Proposta de Lei, ainda para aplicação em 2012, 

com impacto relevante ao nível fiscal. Estas medidas podem ser apresentadas da seguinte forma: 

 Agravamento da tributação dos rendimentos de capitais e das mais-valias mobiliárias, 

passando as respectivas taxas de 25% para 26,5% em sede de IRS; 

 As taxas de tributação aplicáveis aos rendimentos obtidos de, ou transferidos para, os 

paraísos fiscais são agravadas para 35% (antes era de 30%); ficam ainda sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (antes era de 30%) todos os rendimentos de 

capitais sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um 

ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, excepto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais; 

 É criada uma taxa em sede de Imposto do Selo incidente sobre os prédios urbanos de afetação 

habitacional cujo valor patrimonial tributário (VPT) seja igual ou superior a um milhão de 

euros (nova verba nº 28 da tabela geral); a taxa prevista ascende a 1% sobre o VPT, excepto 

quando os sujeitos passivos que não sejam pessoas singulares sejam residentes em país, 

território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças, caso em que a taxa aplicável ascende a 7,5%; 

 É reforçada a operacionalização da liquidação do IRS com base em manifestações de fortuna, 

reduzindo-se o diferencial de 50% para 30% entre as manifestações de fortuna e os 

rendimentos declarados em sede de IRS; 

 As transferências de e para paraísos fiscais efetuadas entre contas do sujeito passivo, não 

declaradas nos termos da lei, passam a ser consideradas uma manifestação de fortuna e, nessa 

medida, sujeitas a tributação em sede de IRS por métodos indiretos. 

Encontram-se ainda previstas na mesma Proposta de Lei disposições transitórias quando às regras 

para a liquidação da nova verba nº 28 da tabela geral do imposto de selo. Assim, em 2012, o facto 

tributário verifica-se no dia 31 de outubro de 2012, o VPT a utilizar na liquidação do imposto 

corresponde ao que resulta das regras previstas no CIMI por referência ao ano de 2011 (i.e. 0,5% ou 

0,8% consoante os imóveis tenham sido reavaliados ao abrigo do CIMI ou não), a liquidação do 

imposto pela Autoridade Tributária e Aduaneira deve ser efetuada até ao final do mês de novembro 

de 2012 e o pagamento deverá ser efectuado numa única prestação, pelos sujeitos passivos até ao dia 

20 de dezembro de 2012. 
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Contactos:  

 

Maia:        Lisboa: 

Rua António Gomes Soares Pereira, nº 15    Rua José Galhardo, nº 1 Escritório 1 

4470-139 Maia       1750-131 Lisboa 

T. 22 944 56 80 F. 22 944 56 83      T. 21 752 9140 F. 21 752 91 49 

 

Rui Pinho: rui.pinho@bkr-epa.com   

Luís Esteves: luis.esteves@bkr-epa.com   

Júlio Martins: julio.martins@bkr-epa.com    

 

Empresas/Serviços da network: 

  

     

 

 Auditoria/Revisão Legal de Contas 

 Consultoria de Gestão 

 - Estratégia e Governance 

 - Eficiência Operacional 

 - Assessoria e Consultoria Financeira 

 - Sistemas e Tecnologias de Informação 

 - Organização e Recursos Humanos  

 - Conformidade 

 Fiscalidade e Outsourcing 

 

 

 

© A presente newsletter foi elaborada com fins exclusivamente informativos. A informação resumo disponibilizada, bem 

como as opiniões aqui expressas são de carácter geral e não substituem em caso algum a leitura da legislação de base e o 

aconselhamento profissional, não assumindo a Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda. quaisquer danos que possam daí 

decorrer. A presente newsletter é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não 

expressamente autorizadas. 
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