
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAWYERS SERVE TWO CLIENTS – AND SOCIETY IS ALWAYS ONE OF THEM” 
          MARK A. COHEN 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021 

NOVIDADES FISCAIS 

 

 

 

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), aprovado pela Lei n.º 75-B/2020 de 

31 de dezembro (LOE), que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, prevê algumas 

alterações fiscais relevantes cujo resumo se apresenta de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Categoria B (Rendimentos empresarias e profissionais) – Transferência para o 

património particular de bens imóveis afetos à atividade empresarial e 

profissional (desafetação) 

É revogada a disposição que condicionava a não tributação da transferência de bens imóveis 

(afetos à atividade empresarial e profissional) para o património particular do sujeito 

passivo, ao arrendamento do imóvel. 

De acordo com o novo regime, no caso de transferência para o património particular de 

imóveis que estavam afetos à atividade empresarial e profissional, com determinação dos 

rendimentos com base na contabilidade, os gastos fiscalmente aceites durante o período 

de afetação profissional (depreciações ou imparidades), deverão ser acrescidos, em frações 

iguais, aos rendimentos da categoria B do ano em que ocorra a transferência, e dos três 

anos seguintes. Estes montantes acrescem ao valor de aquisição para a determinação de 

quaisquer mais-valias sujeitas a imposto.  

Este regime não se aplica no caso de determinação dos rendimentos com base no regime 

simplificado. 

 

Categoria G (Mais-Valias) – Afetação de bens imóveis do património particular 

a atividade empresarial e profissional exercida pelo proprietário 

A afetação de bens imóveis do património particular a atividade empresarial e profissional 

exercida pelo proprietário deixa de ser considerada mais-valia, de acordo com as regras da 

categoria G. O ganho, e consequente tributação, só se considera obtido no momento da 

ulterior alienação onerosa do imóvel, ou da ocorrência de qualquer facto que determine o 

apuramento de resultados em condições análogas. 

No entanto, caso a alienação de imóvel que tenha estado afeto à atividade empresarial e 

profissional do sujeito passivo ocorra antes de decorridos três anos após a data da 

restituição ao património particular, a tributação do ganho será agravada, sendo tributada 

de acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria B. 

Na determinação da mais-valia tributável, são desconsiderados os encargos com a 

valorização do imóvel que tenham sido realizados durante o período em que o imóvel 

permaneceu afeto à atividade empresarial e profissional. 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS SINGULARES (IRS) 



 
 

Este regime aplica-se às mais-valias que se encontrem suspensas de tributação, ao abrigo 

do regime atualmente em vigor. 

No entanto, os sujeitos passivos que a 1 de janeiro de 2021 tenham bens imóveis afetos a 

atividade empresarial e profissional, podem optar pelo regime anterior desde que indiquem 

essa opção na Declaração Modelo 3, relativa ao ano de 2021, identificando os imóveis que 

estão afetos à atividade empresarial e profissional, e a data da sua afetação. 

 

Aplicação de regras de preços de transferência no apuramento de mais-valias, 

em sede de IRS 

Nas operações entre um sujeito passivo e uma entidade com a qual esteja numa situação 

de relações especiais, conforme definido no Código do IRC, devem ser praticadas condições 

substancialmente idênticas às que normalmente seriam praticadas entre entidades 

independentes em operações comparáveis. 

 

Dedução pela exigência de fatura - Limite global de € 250,00 por agregado 

familiar 

Passa a ser dedutível um montante correspondente a 15% do IVA suportado por qualquer 

membro do agregado familiar que conste de faturas comunicadas à AT pelos emitentes que 

estejam enquadrados nas atividades enquadradas com CAE de ensinos desportivo e 

recreativo, atividades dos clubes desportivos e atividades de ginásios – fitness. 

Em relação à aquisição de medicamentos de uso veterinário, a dedução fiscal do IVA 

suportado foi aumentada de 15% para 22,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conceito de “estabelecimento estável” e rendimentos imputáveis a 

estabelecimento estável 

Passam a considerar-se como componentes do lucro imputável a estabelecimento estável 

em Portugal os rendimentos derivados da venda a pessoas ou entidades com residência, 

sede ou direção efetiva em território português, de bens ou mercadorias idênticos ou 

similares aos vendidos através desse estabelecimento estável. 

O conceito de estabelecimento estável é alargado, passando a incluir as atividades de 

prestação de serviços, incluindo serviços de consultoria, prestados por uma empresa através 

dos seus próprios empregados ou de outras pessoas contratadas pela empresa para 

exercerem essas atividades em território português, desde que essas atividades sejam 

prestadas 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 agente dependente (pessoa que atue em território português por conta de 

uma empresa) é alargado, considerando-se que existe estabelecimento estável sempre que 

uma pessoa exerça um papel determinante para a celebração, pela empresa, dos contratos 

previstos na lei, de forma rotineira e sem alterações substanciais, ou mantenha em território 

português um depósito de bens ou mercadorias para entrega, em nome da empresa. 

São redefinidas algumas das atividades de caráter preparatório ou auxiliar, legalmente 

previstas, que integram o conceito de estabelecimento estável.  

A Lei prevê ainda a definição de “empresa estreitamente relacionada” para efeitos de 

delimitação do conceito de estabelecimento estável em Portugal. 

 

Tributação Autónoma 

Introdução de uma disposição transitória que afasta o agravamento das taxas de tributação 

autónoma em 10% aos sujeitos passivos que sejam cooperativas ou micro, pequenas e 

médias empresas, que apresentem prejuízo fiscal nos períodos de tributação de 2020 e 

2021: 

i. Quando o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de 

tributação anteriores e as Modelos 22 e IES relativas aos dois períodos de tributação 

anteriores tenham sido entregues nos termos legalmente previstos;  

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS COLETIVAS (IRC) 



 
 

ii. Caso estes correspondam ao período de tributação de início de atividade ou a um 

dos dois períodos seguintes. 

 

Suspensão dos pagamentos por conta 

Em 2021, as entidades classificadas como cooperativas ou micro, pequenas e médias 

empresas podem ser dispensadas dos pagamentos por conta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“IVAuchers” 

Criação de um programa temporário através do qual o consumidor final acumula, durante 

um trimestre, o valor correspondente à totalidade do IVA suportado com despesas nos 

setores de alojamento, cultura e restauração.  

O valor acumulado é utilizado, por desconto imediato, durante o trimestre seguinte em 

consumos nos mesmos setores. Para a aplicação deste programa é necessário que as faturas 

sejam comunicadas à AT e que o consumidor adira ao “IVAucher”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTO SOBRE O VALOR 

ACRESCENTADO (IVA) 



 
 

 

 

• Agravamento da taxa de IMI, para 7,5%, no caso de prédios de sujeitos passivos que 

sejam uma entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, por entidade 

que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 

mais favorável, previsto em Portaria do Ministérios das Finanças. 

 

• O regime de suspensão de tributação de IMI, previsto para terrenos para construção 

de empresas que tenham por objeto a construção de edifícios para venda, e para 

prédios de empresas que tenham por objeto a sua venda, não é aplicável aos sujeitos 

passivos que sejam uma entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, 

por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um 

regime fiscal mais favorável, previsto em Portaria do Ministérios das Finanças. 

 

 

• Isenção de IMI relativamente aos prédios urbanos que integrem uma herança 

indivisa que estejam efetivamente afetos a habitação permanente dos herdeiros, 

aplicada à quota-parte dos herdeiros que estejam identificados na matriz predial e 

relativamente aos quais, ou aos respetivos agregados familiares, se verifiquem os 

pressupostos da isenção. 

 

• Reformulação da fórmula de cálculo do valor patrimonial tributário dos terrenos 

para construção, que passa a considerar, designadamente, o coeficiente de 

localização dos prédios nesse cálculo. 

 

 

 

 

 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE  

IMÓVEIS (IMI) 



 
 

 

Incidência de IMT na transmissão de partes sociais 

Alargamento da incidência de IMT à aquisição de ações em sociedades anónimas quando, 

cumulativamente: 

i. O valor do ativo resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50% de bens imóveis 

situados em território português, atendendo ao valor de balanço ou, se superior, ao valor 

patrimonial tributário;  

ii. Tais imóveis não se encontrem afetos a uma atividade de natureza agrícola, 

industrial ou comercial, excluindo a compra e venda de imóveis;  

iii. Por aquela aquisição, por amortização ou por quaisquer outros factos, algum dos 

acionistas fique a dispor de, pelo menos, 75% do capital social da sociedade ou o número 

de acionistas se reduza a dois casados ou unidos de facto. 

Ficam excluídas desse âmbito as sociedades com ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, sujeitas a requisitos de divulgação de informações consentâneos 

com o direito da União Europeia ou sujeitas a normas internacionais equivalentes, que 

garantam suficiente transparência das informações relativas à titularidade das ações, bem 

como as suas representações permanentes. 

 

Taxas de IMT 

Previsão de taxa fixa de 10 % (sem aplicação de qualquer isenção ou redução de taxa) 

quando o adquirente seja uma entidade dominada ou controlada, direta ou indiretamente, 

por entidade que tenha domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime 

fiscal mais favorável, previsto em Portaria do Ministérios das Finanças. 

 

 

 

 

 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS 

TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT) 



 
 

 

Sistema de Inventivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial 

(“SIFIDE II”) 

A lei prevê o alargamento do leque de despesas dedutíveis, sendo incluídas as contribuições 

para fundos de investimento, públicos ou privados, que realizem investimentos de quase-

capital (e não só de capital), em empresas dedicadas sobretudo a investigação e 

desenvolvimento. 

Caso ocorra a alienação das unidades de participação destes fundos de investimento nos 5 

anos após a data da aquisição, haverá lugar à restituição de parte do crédito fiscal, na 

proporção correspondente ao período em falta, acrescido do pagamento de juros 

compensatórios. 

Independentemente do período de investimento previsto nos Regulamentos de gestão, 

caso os fundos de investimento não realizem pelo menos 80 % do investimento nas 

empresas dedicadas sobretudo a I&D, no prazo de 5 anos contados da data da aquisição 

das unidades de participação pelos investidores, haverá lugar à restituição do crédito fiscal 

na parte proporcional do investimento não realizado, no período de tributação em que se 

verifique o incumprimento. 

Prevê-se que caso as empresas dedicadas sobretudo a I&D não concretizem o investimento 

em atividades de I&D, no prazo de 5 anos contados da data de aquisição dos investimentos 

de capital próprio e de quase-capital, haverá lugar à restituição do crédito fiscal da parte 

proporcional não concretizada dos investimentos, no período de tributação em que se 

verifique o incumprimento. 

Introdução da definição de ”empresa dedicada sobretudo a I&D”, como as empresas que 

cumpram os requisitos para o reconhecimento como empresa do setor da tecnologia, ainda 

que tenham sido constituídas há mais de seis anos e independentemente de terem obtido 

ou solicitado tal reconhecimento. 

Introdução da obrigação de emissão de declarações comprovativas do investimento 

realizado, ou não realizado, pelos fundos de investimento e pelas empresas dedicadas 

sobretudo a I&D, as quais devem integrar o processo de documentação fiscal das entidades 

adquirentes de unidades de participação e dos fundos de investimento. 

 

 

CÓDIGO FISCAL AO INVESTIMENTO (CFI) 



 
 

 

O OE2021 dispõe que o acesso, durante o ano de 2021, a determinados apoios públicos e 

incentivos fiscais por parte de empresas de grande dimensão com resultado líquido positivo 

no período de tributação de 2020, seja condicionado à observância da manutenção do nível 

de emprego.  

Considera-se “manutenção do nível de emprego” a circunstância de, no ano de 2021, as 

entidades terem um número médio de trabalhadores igual, ou superior, ao nível observado 

em 1 de outubro de 2020.  

Estão abrangidos pelo regime o acesso a linhas de crédito com garantias do Estado e os 

incentivos fiscais, relativos ao período de tributação de 2021, de remuneração convencional 

do capital social, os regimes de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo, 

relativamente a novos contratos, Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) e Sistema 

de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE II), e o Crédito 

Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI II). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

REGIME EXTRAORDINÁRIO E TRANSITÓRIO DE INCENTIVO 

À MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO 



 
 

 

O OE prevê um incentivo fiscal destinado a micro, pequenas ou médias empresas, traduzido 

numa majoração, em 110 %, em sede de IRC, das despesas elegíveis suportadas no âmbito 

da participação conjunta em projetos de promoção externa. 

A regulamentação deste incentivo será estabelecida por Portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros e das finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVO FISCAL TEMPORÁRIO ÀS AÇÕES DE 

EFICIÊNCIA COLETIVA NA PROMOÇÃO EXTERNA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Luiz Gomes & Associados é uma nova sociedade de 

advogados resultante da associação entre André Luiz Gomes e 

uma equipa de prestigiados advogados, com diferentes origens 

e experiências, que partilham a mesma visão da advocacia 

como profissão independente e responsável, servindo cada 

cliente num contexto complexo e em permanente mutação.” 

LUIZ GOMES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL       geral@lgpas.com 

RUA DOS REMOLARES 14, 2.º, 1200-371 LISBOA        www.lgpas.com 

T.+351 213 400 800 | F. +351 213 400 809 


