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der comprovarà posteriori os requisitos para
accionamento das CDT e ou Directivas.

No que respeita aos requisitos necessários
paraaaplicaçãodaisençãoderetençãonafon-
tenosdividendospagosaoutrosestadosmem-
bros,é de louvara antecipação da redução da
taxadeparticipaçãomínimadasociedademãe
na sociedade filha,de 15% para 10%,e a in-
troduçãodeumoutrolimitealternativo(valor
deaquisiçãonãoinferiora20.000.000euros),
já que a Directiva Mães & Filhas impunha a
redução para 10% apenas a partir de 1 de Ja-
neirode2009.Paralelamente,registe-seapro-
postadediminuiçãodoprazodedetençãoinin-
terrupta de dois para um ano.

Cumpre ainda salientar, a limitação à de-
dutibilidade das menos-valias apuradas na li-
quidaçãodesociedades.Assim,alémda jáac-
tual exigência da detenção ininterrupta pelo
prazo de três anos,propõe-se que a dedutibi-
lidade dessas menos-valias (1) fique limitada
à parte em que excede os prejuízos fiscais
transmitidosnocontextodoRegimeEspecial
deTributaçãodosGruposdeSociedades,caso
aplicável, (2) fique excluída nos casos emque
a entidade liquidada seja residente em paí-
ses/territórios de baixa tributação.

Emsededepreçosde transferênciaenose-
guimento da autorização legislativa introdu-
zida no OE 2007,é aditado o artigo 128º ao
CIRC,oqualprevêapossibilidadedo
sujeito passivo solicitar à
DGCIacelebra-
ç ã o

de acordos
prévios vinculativos

(APA s̀). Infelizmente remete-se
paraPortariadoMinistrodasFinançasa sua
regulamentação.

Noplanodasautorizaçõeslegislativas,econ-
cretamente no que se refere ao sector segura-
dor,oGovernoficaautorizadoalegislarnosen-
tido de criar um regime transitório de apura-
mentodolucrotributáveldecorrentedaimple-
mentação do novo Plano de Contas das Em-
presasdeSegurosconvergentecomasNormas
Internacionais de Contabilidade.Além de se
adaptaranovaterminologiadoplanoaoscon-
ceitosfiscais,refira-se,atítulodeexemplo,aatri-
buiçãodeeficáciafiscal,adiferirem5anos,aos
ajustamentosde transiçãodecorrentesdacon-
versão, e a criação de novas regras para os ac-

tivos cujas mais-valias não realizadas estão in-
cluídasnofundoparadotações futuras.Asva-
riações de justo valor em instrumentos finan-
ceiros passam por regra a ser fiscalmente rele-
vantes quando contabilizadas emresultados.

IVA
Foi introduzidono iníciodoanoumnovore-
gimerelativoàtributaçãoemsedede IVAdas
locaçõesevendasde imóveis.Umadasaltera-
ções introduzidas relaciona-se com a exigên-
cia de que as rendas anuais sejampelo menos
iguaisa1/15docustodeconstruçãooudode
aquisiçãodoimóvel,paraquesejapossível re-
núnciarà isençãodeIVA.Essaexigência–ren-
da anual igual a pelo menos 6,66% do custo
de construção ou aquisição – é mitigada nes-
te Orçamento, sendo apenas exigível que re-
presente 4% (ou 1/25) do custo de constru-
ção ou aquisição do imóvel.

Relativamenteabenseserviçosusadosem
actividades económicas e fora destas, estabe-
lece-se como regra a afectação real baseada
em critérios objectivos.À semelhança do que
acontececomautilizaçãodo‘prorata’,devem
asdeduçõesefectuadassegundoestescritérios,
quanto a bens do imobilizado, ser corrigidas
nos4ou19anosposteriores (conformesetra-

te de bens móveis ou imóveis), sem-
pre que houver diferenças iguais ou
superiores a 250 euros no IVA de-
dutível relativo a esses bens.

Na sequência da recente mo-
dernizaçãodofuncionamentodas
alfândegasnoqueserefereàsim-
portações, estabelece-
-secomodocumentodesupor-
te do direito à dedução o reci-
bodepagamentode IVAque
faz parte das declarações de
importação, bem como em
documentos emitidos por
via electrónica pela Direc-
ç ã o -
-Geral das Alfândegas e
dos Impostos Especiais
sobre o Consumo, nos
quaisconsteonúmero
edatadomovimento
de caixa.

Passa a ser de
650.000eurosova-
lor de referência
paraapassagemao

regimemensal,sempreporini-
ciativadaDirecção-Geraldos Impostos.

Inclui-se ainda a possibilidade de o minis-
trodasFinançasautorizar reembolsos segun-
do regras diferentes das normais para os su-
jeitos passivos abrangidos pelas regras da in-
versão (por exemplo adquirentes de serviços
de construção de imóveis). Será revogada a
possibilidadede incluiras subvençõesnãotri-
butadas na base tributável do imposto.

IMPOSTOS ESPECIAIS
SOBRE O CONSUMO (IEC)
Ao nível dos IEC, as principais alterações re-
sidem nas taxas. Conforme já vinha sendo
anunciado,mantêm-se inalteradasas taxasde
imposto sobre os produtos petrolíferos sobre
os principais combustíveis, mas as taxas mí-
nimas de imposto sobre o gasóleo terão um
decréscimonaordemdos8%.Oimpostoso-

bre o gás natural usado como carburante au-
menta 2%. Já o imposto sobre o álcool e as
bebidasalcoólicasregistaumaumentode2%.

À semelhança do que tem acontecido em
Orçamentosanteriores,regista-seumagrava-
mento da tributação sobre o tabaco: aumen-
to na ordem dos 11% no elemento específi-
co.Oimpactofinalparaosconsumidoresdes-
te tipo de produto será um acréscimo no pre-
ço na ordem dos 7%.

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS
(ISV) E IMPOSTO ÚNICO DE
CIRCULAÇÃO (IUC)
OISVsofrealterações sobretudoaoníveldas
taxas: a componente cilindrada apresenta re-
duçõesentreos40%e50%,enquantoacom-
ponente ambiental sofre aumentos significa-
tivos.Na prática quem adquirir um automó-
vel durante o ano 2008 poderá ver reduzido
omontantede impostoapagarnocasodeveí-
culosdebaixacilindrada,sofrendoligeirosau-
mentos no caso de cilindradas superiores. A
título de exemplo, um automóvel a gasolina
com 1400 cm3 de cilindrada e emissões de
CO2 entre 100 e 150 g/kmverá o seu pvp re-
duzido em cerca de 2%.

O IUC sofre aumentos entre 2 e 3%.

IMPOSTO DO SELO
É suprimido, tal como se anteviu, o imposto
do selo de 0,4% incidente sobre os aumentos
decapital emnumerário,portersidodeclara-
do incompatível com o direito comunitário.
Mantém-sea tributaçãodosaumentosde ca-
pital efectuados em espécie.

No entanto, fica por esclarecer se a exclu-
são se aplica à conversão em capital social de
suprimentos,prestaçõessuplementaresepres-
tações acessórias realizadas em dinheiro.

IMPOSTOS SOBRE
O PATRIMÓNIO
Em sede de IMT, verifica-se a elevação do li-
miteda isençãode impostoparaaquisiçõesde
prédiosdestinadosahabitação,cujovalorpas-
saráa serde87.500euros,representandoum
aumentode2,34%.Umaumentodecercade
2% verifica-se também nos escalões superio-
res,mantendo-se as taxas inalteradas.

Já em sede de IMI, estendeu-se até 2011 o
período de aplicação do regime de salvaguar-
da relativamente ao aumento da colecta do
IMI,estabelecendo-separa2009,2010e2011,
os limitesdeaumentode135ruros,150euros
e 165 euros, respectivamente.Adicionalmen-
te, prevê-se que o regime de salvaguarda dei-
xará de se aplicar a prédios devolutos.

Por outro lado,estabeleceu-se um Regime
Extraordinário de Apoio à Reabilitação Ur-
banaqueregulaaconcessãode incentivosfis-
caisàsacçõesdereabilitaçãode imóveis.Den-
trodesseregimefoiestabelecidoumregimede
isençãodeimpostomunicipaldeimóveis (IMI)
porumperíododecincoanos,quepoderáser
renovado por mais três anos.

ESTATUTO DOS
BENEFÍCIOS FISCAIS
O regime fiscal especial aplicado às SGPS e
às SCR será alargado aos investidores desi-

gnados “business angels”, que serão intro-
duzidos no ordenamento jurídico nacional,
através da figura dos investidores de capi-
tal de risco (ICR).

Por sua vez, suprime-se a alusão à trans-
missão onerosa como requisito para a apli-
cação do regime de não concorrência para
a formação do lucro tributável das mais-
valias e das menos-valias de partes de ca-
pital, quando realizadas por SGPS,SCR ou
ICR.

No âmbito da eliminação da dupla tri-
butação dos lucros distribuídos por subsi-
diárias residentes nos PALOP, verifica-se o
alargamento deste regime à República De-
mocrática de Timor-Leste.

Conforme previsto, verifica-se um acrés-
cimo dos benefícios fiscais à interioridade
em sede de IRC, com uma redução de 5
pontos percentuais na taxa de IRC quer
para as sociedades já instaladas nas áreas
beneficiárias (15%), quer para a socieda-
des que venham agora a instalar-se naque-
las mesmas áreas (10%),neste último caso,
apenas durante os primeiros cinco exercí-
cios de actividade.

No âmbito dos benefícios relativos ao
mecenato, passam a ser passíveis de dedu-
ção para efeitos fiscais em 140% os dona-
tivos atribuídos às creches a aos lactários
(sendo que esta majoração passou também
a ser aplicável ao donativos concedidos a
jardins de infância).

Verifica-se ainda a introdução de um in-
centivo fiscal às PME´s, conforme defini-
das no Regulamento (CE) 70/2001, de 12
de Janeiro, consubstanciado numa dedu-
ção ao lucro tributável correspondente à
remuneração convencional do capital so-
cial, calculada mediante a aplicação de uma
taxa de 3% ao montante das entradas rea-
lizadas, por entregas em dinheiro,pelos só-
cios,no âmbito da constituição da PME ou
de aumento do respectivo capital social,
desde que os sócios sejam exclusivamente
pessoas singulares, SCR ou ICR.

LGT/CPPT/RGIT
Propõe-se a suspensão da cobrança da pres-
tação tributária durante os procedimentos
de resolução de diferendos, no quadro da
Convenção de Arbitragem relativa à elimi-
nação da dupla tributação, em caso de cor-
recção de lucros entre empresas associadas
de diferentes Estados Membros.

Da proposta de alteração ao Código de
Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), é de salientar a possibilidade de a
Administração Fiscal poder utilizar a trans-
missão electrónica de dados para,nomeada-
mente, notificar e citar os contribuintes. No
entanto, esta possibilidade fica dependente
de publicação de portaria regulamentar.

Acrescente-se igualmente a suspensão da
execução fiscal no âmbito da já referida
Convenção de Arbitragem.

Ao nível do RGIT, saliente-se a intro-
dução de uma penalidade específica para
a não apresentação atempada da prova
necessária, vulgos formulários modelo
RFI, para efeitos da dispensa, total ou par-
cial, da retenção na fonte sobre os rendi-
mentos pagos a não residentes em territó-
rio português.
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