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Orçamento do Estado de 2017 

A Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro, publicada no Diário da República nº248, I Série, aprova 
o Orçamento do Estado para 2017 que contempla um conjunto de medidas fiscais e para 
fiscais de significativa importância para as empresas, das quais se destacam: 

 

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares 

Novos escalões de IRS (liquidação anual de IRS)  

Atualização em 0.8% tendo em conta a taxa de inflação do ano de 2016.   

Rendimento Taxa normal Taxa média Parcela a abater 

Até 7.091€ 14,50% 14,50% 0€ 
+7.091€ até 20.261€ 28,50% 23,60% 992,74€ 
+20.261€ até 40.522€ 37% 30,30% 2.714,93€ 
+40.522€ até 80.640€ 45% 37,61% 5.956,69€ 
+80.640€ 48% - 8.375,89€ 

 

Eliminação da Sobretaxa extraordinária 

O processo de retirada da sobretaxa irá ser feito em 4 fases: 

Rendimento Taxa Data de retirada 

Até 7.091€ 0% - 
+ 7.091€ e 20.261€ 0,25% - 
+ 20.261€ e 40.522€ 0,88% 30 de junho de 2017 
+40.522€ e 80.640€ 2,75% 30 de setembro de 2017 
+ 80.640€ 3,21% 30 de novembro de 2017 

 

Impostos Indiretos  

 Imposto sobre o Tabaco 

O elemento específico aumenta para €30 na produção de cigarros das Regiões Autónomas dos 
Açores e Madeira, desde que o fabrico de cada produtor não exceda 500 toneladas e o mesmo 
seja consumido nas próprias regiões. 

 Imposto único de circulação (IUC) 

Aumento de aproximadamente 1% do imposto. Os veículos ligeiros de passageiros e 
mistos, com peso bruto, inferior ou igual a 2.500kg e matriculados a partir de 1 de janeiro 
de 2017, passam a pagar uma taxa adicional. 

Os veículos com níveis de emissão de CO2 até 180g/km, da categoria B, passam a 
beneficiar de isenção deste imposto. Quanto à categoria A, aplica-se esta isenção a 
veículos de aluguer com condutor e táxis, desde que matriculados posteriormente a 1 de 
janeiro de 2017. 

 

https://dre.pt/home/-/dre/105637672/details/maximized
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 Imposto sobre veículos (ISV) 

Os veículos novos sofrem um agravamento do imposto, em 3%. Veículos usados provenientes 
de estados membros beneficiam de uma redução do imposto devido ao alargamento dos 
escalões. 

 Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas (IABA) 

A cerveja, bebidas espirituosas e produtos intermédios passam a pagar um imposto superior 
em 3%. Quanto a bebidas tranquilas fermentadas e espumantes começam a ser tributadas, 
tendo por base a taxa de 10.30/hl. 

Mantêm-se a taxa de € 0 para vinho tranquilo e vinho espumante. 

Passam também a estar sujeitos ao imposto, os concentrados sob a forma de xarope ou pó, 
destinados à preparação, nas instalações do consumidor ou de retalhista, de bebidas 
adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou de bebidas com um teor alcoólico 
superior a 0,5% vol. e inferior ou igual a 1,2% vol. Até dia 1 de Fevereiro deve contabilizar-se e 
comunicar à AT a quantidade de produto em stock, a comercialização deste mesmo produto 
finda a 31 de Março. 

 

Imposto municipal sobre imóveis (IMI) 

É criado um adicional ao IMI, devido pelas pessoas singulares, coletivas, heranças indivisas, 
estruturas de interesses coletivos sem personalidade jurídica e quem seja proprietário, goze 
do direito de usufruto ou superfície de prédios urbanos ou terrenos para construção, tendo de 
ser estes, situados em território Português. 

A liquidação deste imposto deduz-se pela soma do VPT de cada o prédio do sujeito passivo, 
submetido ao pagamento de IMI (os prédios isentos não se integram). As pessoas singulares e 
as heranças indivisas estão sujeitas à taxa de 0,7%, desde que o total do seu património sujeito 
tenha um valor entre de 600.000€ e 1.000.000€, se o valor for superior a este último, aplica-se 
a taxa de 1% ao remanescente.  

 

Imposto sobre o rendimento (IRC) 

Redução do pagamento especial por conta para o mínimo de 850€, (anteriormente 1.000€) 
havendo o intuito de posteriormente o eliminar.  

O alojamento local, sofre um aumento de 35% (coeficiente de 0,35) sobre as receitas auferidas 
da atividade, denominada de prestação de serviços. Subida do coeficiente de 0,15 (15%) para 
0,35 em relação às receitas da atividade.  

É revogado o regime de prejuízos fiscais, resultantes do critério FIFO (first in, first out), 
diminui-se também o período de reporte, de 12 para 5 anos, período este que se aplica para 
prejuízos gerados a partir de 1 de janeiro de 2017. 

Passam a ser dedutíveis as despesas de deslocação, representação, deslocação em viatura 
própria do trabalhador, entre outras, sujeitas a tributação autónoma. 
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O regime fiscal de apoio ao investimento, que abrangia investimentos até 5.000.00€ com a 
taxa de deduções à coleta de 25%, passa a abranger investimentos até 10.000.000€, sendo 
agora só aplicável a taxa de 10% a investimentos que ultrapassem este valor. 

As empresas vão ter de pagar a taxa de tributação autónoma de 10% sobre as despesas de 
representação, e 5% sobre ajudas de custo. 

 

Benefícios fiscais  

São prorrogados para 2017 diversos benefícios fiscais como por exemplo:  

 Duplicação, de €5.000.000 para €10.000.000, do valor de investimento relevante a que 

os sujeitos passivos de IRC beneficiários do RFAI, regime fiscal de apoio ao 

investimento, podem deduzir à colecta - 25% ou 10%, consoante não exceda ou 

exceda tal valor; 

 Majoração, no âmbito do SIFIDE II, das despesas com actividades de investigação e 

desenvolvimento associadas a projectos de concepção ecológica de produtos, que são 

dedutíveis em 110%; 

 

Benefícios à capitalização das empresas 

 O regime da remuneração convencional do capital social é alargado à generalidade das 

empresas (até aqui estavam excluídas as grandes empresas). A dedução anual aplicável na 

determinação do lucro tributável passa de 5% para 7% do montante das entradas de capital 

realizadas até 2.000.000€, e aplica-se exclusivamente às entradas realizadas em dinheiro, no 

âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social da sociedade 

beneficiária, e às entradas em espécie realizadas no âmbito de aumento do capital social que 

correspondam à conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios que tenham sido 

efectivamente prestados à sociedade beneficiária em dinheiro. 

 

Subsídio de refeição 

O valor de subsídio de alimentação da Função Pública passa de 4,27€ para 4,52€ até Julho e 

€4,77 a partir de Agosto, (subsídio pago em dinheiro); e de € 6,83 para € 7,23, quando 

atribuído em vales de refeição. 

Relembre-se que a sujeição a IRS e Segurança Social está indexada a este valor o que, na 

prática, significa que a isenção de tributação vai aumentar €0,25. O aumento a partir de 

Agosto de €0,25 não fica abrangido pela isenção de IRS e de segurança social 

Comunicação das faturas 

A obrigação de comunicação das faturas passa a ser feita até dia 20 do mês seguinte. 

 


