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ASSUNTO: A Lei do Orçamento de Estado para 2017

Exmos. Senhores,
Para conhecimento, junto enviamos a Circular nº 12/2016 do nosso Gabinete Fiscal,
sobre o assunto em epígrafe.
Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira
Secretária-Geral

/sa
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30 de dezembro

CIRCULAR
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda.
A LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA
2017

EDITORIAL
Voaram os dias de um ano que não
deixa saudades. Se, internamente, vai
ter de esperar-se que 2017 confirme a
veracidade de algumas boas notícias
anunciadas ainda em 2016, no plano

internacional assistiu-se ao degradar
da situação em vários pontos do
globo, ao relançamento de
contornos pouco definidos, de forças
políticas poderosas e à continuação
do desmoronamento de pilares
matriciais da União Europeia.
2017 vai, assim, entrar sob o signo da
incerteza. Ao certo, sabemos apenas
que as levas de refugiados
continuarão a percorrer veredas,
mais do que caminhos, à procura de
paz, pão e dignidade e que a ameaça
de inesperados atentados terroristas
pairará em qualquer ponto da Terra.
Vem, pois, a propósito recordar um
dos Poemas de Sophia (CORAL):
Cada dia é mais evidente que partimos,
Sem nenhum possível regresso no que fomos,
Cada dia as horas se despem mais do alimento:
Não há saudade nem terror que baste.

Votos de um excelente 2017.

Foi recentemente publicada a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova
o Orçamento do Estado para 2017. Como é costume, esta Lei é utilizada para
introduzir, com maior ou menor extensão, alterações na legislação fiscal. É,
por isso, o momento para dar nota, ao nível dos diversos impostos, das
alterações que se nos afiguram mais importantes e com efeitos imediatos:
IRS
•
Para o ano de 2017, o limite legal do subsídio de refeição é de € 4,52.
•
No âmbito do regime simplificado, o coeficiente a aplicar aos
rendimentos decorrentes do alojamento local apurados no âmbito da
categoria B, passa a ser 0,35 (antes 0,15), podendo agora, os titulares de
rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na
modalidade de moradia ou apartamento, a cada ano, optar pela tributação de
acordo com as regras estabelecidas para a categoria F.
•
O adicional ao imposto municipal sobre imóveis não é deduzido para
determinação dos rendimentos líquidos da categoria F, sendo porém
dedutível à coleta do IRS para os titulares de rendimentos imputáveis a
prédios urbanos.
•
Os rendimentos brutos de cada uma das categorias A e B auferidos por
sujeitos passivos com deficiência são considerados, para efeitos de IRS, em
apenas 85 % (antes 90%). Quanto aos rendimentos brutos da categoria H, os
mesmos continuam a ser considerados por 90%. Em qualquer caso, o limite
da exclusão, por categoria de rendimentos, mantém-se nos 2 500 euros.
•
A opção pela tributação conjunta passa a poder ser feita, ainda que a
declaração seja entregue fora de prazo, sendo válida essa opção apenas para o
ano em questão.
•
A declaração modelo 3 passa a ser entregue de 1 de abril a 31 de maio,
independentemente das categorias de rendimentos obtidos.
•
As despesas com refeições escolares podem ser consideradas para
efeitos de dedução à coleta, a título de despesas de formação e educação,
desde que constem de faturas comunicadas à AT e emitidas por entidade cujo
número de identificação fiscal seja de um prestador de serviços de
fornecimento de refeições escolares, devendo os sujeitos passivos indicar no
Portal das Finanças quais as faturas que titulam as aquisições referentes a
refeições escolares. A identificação fiscal dos prestadores de serviços de
fornecimento de refeições escolares é comunicada à Autoridade Tributária e
Aduaneira nos termos a definir por portaria conjunta dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação. Em 2016, estas
despesas são dedutíveis à coleta de IRS, independentemente da entidade que
presta o referido serviço e da taxa de IVA aplicada, com as necessárias
adaptações e de acordo com os procedimentos a definir pelo Governo.
•
A título de dedução pela exigência de fatura, é ainda dedutível à coleta,
um montante correspondente a 100 % do IVA suportado por qualquer
membro do agregado familiar, com a aquisição de passes mensais para
utilização de transportes públicos coletivos que conste de fatura comunicada
à AT.
•
A sobretaxa em sede de IRS é aplicável aos sujeitos passivos que
aufiram em 2017 rendimentos que excedam o limite superior do 2.º escalão da
tabela do n.º 1 do artigo 68.º do Código do IRS, sendo a retenção na fonte
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Novas Fiscais
Portaria n.º 342-C/2016 - DR n.º 249/2016,
2º Suplemento, Série I de 2016-12-29 Portaria que aprova os novos modelos de
impressos da declaração Modelo 3 do IRS e
respetivas instruções de preenchimento a vigorar
no ano de 2017
Declaração de Retificação n.º 23/2016 - DR
n . º 2 49 / 2 0 1 6, S é r i e I d e 2 0 1 6 - 1 2 - 2 9 Declaração de retificação a Portaria n.º 302-C/
2016, de 2 de dezembro.
Declaração de Retificação n.º 24/2016 - DR
n . º 2 49 / 2 0 1 6, S é r i e I d e 2 0 1 6 - 1 2 - 2 9 Declaração de retificação à Portaria n.º 302-A/
2016, de 2 de dezembro.
Lei n.º 41/2016 - DR n.º 248/2016, Série I de
2016-12-28 - Grandes Opções do Plano para
2017.
Lei n.º 42/2016 - DR n.º 248/2016, Série I de
2016-12-28 - Orçamento do Estado para 2017.
Lei n.º 40/2016 - DR n.º 241/2016, Série I de
2016-12-19 - Primeira alteração, por apreciação
parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de
agosto, que altera o Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações
Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14
de julho, o Código do Imposto do Selo, o Código
do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código
do Imposto Único de Circulação.
Portaria n.º 316/2016 - DR n.º 238/2016,
Série I de 2016-12-14 - Procede à atualização
dos coeficientes de desvalorização da moeda
aplicáveis aos bens e direitos alienados durante o
ano de 2016.
Portaria n.º 302-A/2016 - DR n.º 231/2016, 1º
Suplemento, Série I de 2016-12-02 - Regula a
estrutura e conteúdo do ficheiro a utilizar para
efeitos do cumprimento das obrigações de
comunicação previstas nas alíneas b) e c) do
artigo 17.º do Anexo I ao DL n.º 64/2016, de 11/10.
Portaria n.º 302-B/2016 - DR n.º 231/2016, 1º
Sup., Série I de 2016-12-02 - Aprova as listas
de instituições financeiras não reportantes e de
contas financeiras excluídas a que se refere o
artigo 4.º-F do DL n.º 61/2013, de 10 de maio.
Portaria n.º 302-C/2016 - DR n.º 231/2016, 1º
Suplemento, Série I de 2016-12-02 - Regula a
estrutura e conteúdo do ficheiro a utilizar para
efeitos do cumprimento das obrigações de
comunicação previstas na alínea a) do n.º 3 do
artigo 20.º do DL n.º 61/2013, de 10 de maio.
Portaria n.º 302-D/2016 - DR n.º 231/2016, 1º
Sup., Série I de 2016-12-02 - Estabelece as
listas das jurisdições participantes, prevista no n.º
6 do artigo 2.º do DL n.º 64/2016, de 11/10.
Portaria n.º 302-E/2016 - DR n.º 231/2016, 1º
Suplemento, Série I de 2016-12-02 - Aprova
a declaração modelo 53 e respetivas instruções de
preenchimento, anexas à presente portaria e que
dela fazem parte integrante, para efeitos do
disposto no artigo 7.º-B do Decreto-Lei n.º
61/2013, de 10 de maio.
Circular n.º 5/2016, 16/12, AT Descontos
Obrigatórios para Subsistemas Legais de Saúde ADSE.
Ofício-circulado n.º 30187/2016 - 09/12 - IVA
- Lista das moedas de ouro.
Ofício-circulado n.º 30186/2016 - 09/12 - IVA
- Palaemonetes Varians (camarinha). Criação em
aquicultura.

extinta gradualmente, nos seguintes termos:
a) Ao 3.º escalão são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos
até 30 de junho de 2017;
b) Ao 4.º e 5.º escalões são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos
auferidos até 30 de novembro de 2017.
IRC
•
Os sujeitos passivos de IRC, no caso de adotarem, para efeitos fiscais,
um período anual de imposto diferente do ano civil, esse período deve
coincidir com o período social de prestação de contas.
•
As propriedades de investimento, ainda que reconhecidas na
contabilidade como ativo fixo tangível, não beneficiam do reinvestimento dos
valores de realização.
•
À semelhança do que acontece em sede de IRS, no âmbito do regime
simplificado, aos rendimentos da exploração de estabelecimentos de
alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, passa a ser
aplicado o coeficiente de 0,35.
•
A tributação autónoma à taxa de 5% das ajudas de custo e da
compensação por deslocação em viatura própria do trabalhador passa a
incluir aquelas que constituam encargos não dedutivos (antes apenas incluía
as que fossem dedutíveis).
•
Todas as entidades que devam ter contabilidade organizada devem
dispor de capacidade de exportação de ficheiros SAFT.
•
O montante do pagamento especial por conta passa a ter um limite
mínimo de € 850 (antes € 1 000). Este limite mínimo é reduzido
progressivamente até 2019, sendo substituído por um regime adequado de
apuramento da matéria coletável, através da aplicação de coeficientes técnico
-económicos por atividade económica a publicar em portaria.
ADICIONAL AO IMI
•
Foi criado um Adicional ao IMI, de que são sujeitos passivos as pessoas
singulares ou coletivas que sejam proprietários, usufrutuários ou
superficiários de prédios urbanos situados no território português. A
qualidade de sujeito passivo é determinada tendo por referência a data de 1 de
janeiro do ano a que o adicional respeita.
O adicional incide sobre a soma dos valores patrimoniais tributários dos
prédios urbanos situados em território português de que o sujeito passivo seja
titular, sendo excluídos os prédios urbanos classificados como «comerciais,
industriais ou para serviços» e «outros».
O valor tributável corresponde à soma dos valores patrimoniais tributários,
reportados a 1 de janeiro do ano a que respeita o adicional, dos prédios que
constam nas matrizes prediais na titularidade do sujeito passivo e, a este valor,
são deduzidas as seguintes importâncias:
a) € 600 000, quando o sujeito passivo é uma pessoa singular;
b) € 600 000, quando o sujeito passivo é uma herança indivisa.
Ao valor tributável determinado, após aplicação das deduções, é aplicada a
taxa de 0,4 % às pessoas coletivas e de 0,7 % às pessoas singulares e heranças
indivisas.
Se o valor tributável for superior a um milhão de euros, ou o dobro deste
valor quando seja exercida a opção pela tributação conjunta é aplicada a taxa
marginal de 1 %, quando o sujeito passivo seja uma pessoa singular.
No caso de prédios detidos por pessoas coletivas afetos a uso pessoal dos
titulares do respetivo capital, dos membros dos órgãos sociais ou de
quaisquer órgãos de administração, direção, gerência ou fiscalização ou dos
respetivos cônjuges, ascendentes e descendentes, a taxa aplicável é de 0,7%,
sendo de 1% a taxa marginal aplicável para a parcela do valor que exceda um
milhão de euros.
Decreto -Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto
•
O prazo da comunicação das faturas à AT passa a ser efetuada até ao
dia 20 (antes, 25) do mês seguinte ao da emissão da fatura.

Ofício-circulado n.º 30185/2016 - 09/12 - IVA
- Salicórnia.
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