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ideias
chave

� FII que investem na reabilita-
ção ficam isentos de IRC.

� Retenção da taxa de retenção
para 10% para detentores
de unidades de participação.

� Saldo das mais-valias
e menos-valias reduz-se
para 10%.

� Senhorios que façam obras
vão ter isenção de 5 anos,
renováveis por mais 3 anos
(o Governo tinha inicialmente
previsto a renovação
por mais 5 anos,
mas encurtou o prazo
à última hora).

REMUNERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Investimentos em PME
dão benefícios fiscais
As pequenas e médias empresas
(PME)quesejamcriadasentre2008
e 2010 vão ter direito a benefícios
fiscais, o mesmo acontecendo aos
aumentosdecapital emdinheirode
que as empresas já existentes sejam
alvo.AnormaseráaditadaaoEsta-
tuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e
concretiza uma ideia que já há al-
guns anos vem sendo discutida no
meiodafiscalidade,queéade criar
estímulos à aplicação das poupan-
ças dos particulares em sociedades.

Aoabrigodofuturoregime,pro-
posto no Orçamento do Estado
para 2008, as empresas que sejam

criadas ou objecto de aumento de
capital poderão deduzir ao seu lu-
cro tributável 3% do valor das en-
tradas efectuadas pelos sócios.Esta
deduçãoépermitidanopróprioano
emqueocapital serealizaenosdois
anossubsequentes.Imagine-seuma
PME criada no decurso de 2009
comumcapital socialde10.000eu-
ros: a sociedade poderá deduzir ao
seu lucro tributável 3% deste valor
nopróprioanoenosdoisanossub-
sequentes.

Omesmoseaplicaaosaumentos
decapital,emdinheiro,queossócios
façamentre2008e2010,incidindo,

nestecaso,os3%debenefíciosobre
o valor do aumento de capital.

Há,contudo,alguns pré-requisi-
tos para acedera este regime: os só-
cios têmdeserpessoassingularesou
sociedades ou investidores de capi-
tal de risco; o lucro tributável das
empresas não pode ser determina-
do por métodos indirectos; e a em-
presa tem de ser qualificada como
PME nos termos do regulamento
70/2001 de 12 de Janeiro de 2001.
O benefício fiscal apenas é acumu-
lável comodos incentivosà interio-
ridade,que foram também reforça-
dos no OE/2008. EM

tão, a isenção de taxa social única
aumenta de três para cinco anos.

Estesbenefícios têmcomoprazo
máximodevalidadeadatade31de
Dezembro de 2010 (artigo 41º da
propostaorçamental),enãopodem
seratribuídosaempregadosque te-
nham relações familiares com o
dono da empresa.

Paralelamente,asempresasdoin-
teriormanterãoaindaapossibilida-
de de deduzirem os encargos com
estes funcionáriospor150%doseu
valor,num único exercício. EM

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS

Impostos reduzidos para
fundos de reabilitação urbana
Aos fundos de investimento abre-se
um novo nicho de mercado no Or-
çamentodoEstadode2008,odarea-
bilitaçãourbana.Osfundosdeinves-
timentoimobiliários(FII)quesecons-
tituam entre 1 de Janeiro de 2008 e
31 de Dezembro de 2012, e em que
pelomenos75%dosseusactivosse-
jam imóveis sujeitos a reabilitação
que se encontrememáreas de reabi-
litação urbana, vão ficar isentos do
pagamentodeIRC.Mascasodeixem
decumpriresta regra,suspendem-se
osbenefícios.Osinvestidoresquead-
quiriremasunidadesdeparticipação
deste novo tipo de FII também vão
usufruirderegaliasfiscais.Noentan-
to, que sempre que esteja identifica-
dassituaçõesdeisenção,estasperma-
necem intactas, desde que devida-
mentecomprovadas,talcomooJdN
noticiouna passada quinta-feira.

Paraosrestantes,háumaredução
para10%ataxaderetençãonafon-
te de IRS ou IRC – consoante o tipo
deinvestidoresenvolvidos(particula-
resouinstitucionais)–,contraos20%
aqueestãosujeitososinvestidoresnos
FII existentesactualmentenomerca-
donacional.Alémdisso,osaldoapu-
radoentreasmais-valiasemenos-va-
liasresultantedavendadasunidades
departicipaçãotambémsofreumare-

dução de imposto passando para
10%, 15 pontos percentuais abaixo
dapercentagemusualnosFII.Estatri-
butação só é aplicável aos investido-
res não residentes em Portugal que
nãotenhamdireitoaisençãoeaosin-
vestidoresparticularesresidentesque
nãooptaremporefectuaroengloba-
mentoemsededeIRSequenãoexer-
çam actividade comercial, industrial
ou agrícola. Quem, no momento de
preencheroimpressodeIRSouIRC,
opteporenglobarosrendimentosdis-
tribuídos, têm o direito de deduzir
50%dosdividendos recebidos.

As sociedades gestoras destes
produtos ficam obrigadas a publi-
carovalordorendimentodistribuí-
doaos investidores,bemcomoova-
lor do imposto retido e a dedução
correspondente nos casos em que
deremlugaraenglobamentodeIRS
e IRC.No IVA,tambémhaverá no-
vidades (ver pág.16).

Ossenhoriosquepretendamefec-
tuar obras de reabilitação em imó-
veis que se encontrem em mau ou
péssimoestadodeconservação,vão
ter isenção de IMI por um período
de cinco anos, que poderá ser reno-
vado por mais três anos (o governo
tinha inicialmente previsto cinco,
masacabouporreduziroprazo).SD

O Governo avança
para o aumento dos
incentivos ao interior
sem ter na sua posse
qualquer estudo
que comprove o efeito
virtuoso deste
regime no passado.

Fundos, seguradoras e bancos
com mais obrigações declarativas
Instituiçõesdecrédito,cooperativasdehabitação,empre-
sas de seguros, empresas gestoras de fundos, fundos de
pensõesePPR,terãodepassaracomunicaràDGCIumvas-
toconjuntodeinformaçõessobreosseusclientes:osjuros
e amortizações de empréstimos para compra de casa; os
prémiospagosrespeitantesacontratosdesegurodevida
que garantam exclusivamente riscos de morte, invalidez
oureformaporvelhice;asimportânciasaplicadasemfun-
dos de pensões e outros regimes complementares de Se-
gurançaSocial;osadiantamentos,resgatesoureembolso
doscertificadosprevistosnos14ºe21ºdoEBF;odocumen-

to comprovativo dos juros, prémios de seguros de vida e
outrosencargospagosequepossamserabatidosàmaté-
ria colectável. Estas regras aplicam-se às obrigações que
devem ser cumpridas a partir de 1 de Janeiro de 2009 e
servemparaaDGCIfazeropré-preenchimentodasdecla-
raçõesde IRSdoscontribuintes.

Acordos prévios sobre preços
de transferência
O Código do IRC passará a contar com uma norma que
estabelece os procedimentos a seguir pelas empresas
que pretendam celebrar acordos sobre preços de trans-
ferência. Diz-se, designadamente, que os sujeitos passi-

vosnãopoderãoreclamarouinterpordorecursodoacor-
do que venham a assinar com a administração fiscal.

Seguradoras com regime transitório
Épedidaumaautorizaçãolegislativaparaestabelecerum
regime transitório para o apuramento do lucro tributá-
velaplicávelàssociedadesquedevamaplicaroPOCpara
as empresas de seguros.

Plano nacional de leitura
com incentivos
OsdonativosconcedidosnoâmbitodoPlanoNacionalde
leitura gozam de benefícios ao abrigo do mecenato.

Outras
medidas

Marta Poppe


