
PRAZOS REFERENTES A DEDUÇÕES
À COLETA

Deduções à coleta apuradas pela AT até ao dia 25 de 
fevereiro do ano seguinte.

Montante de deduções à coleta disponibilizado até dia 15 
de março do ano seguinte ao da emissão das faturas.

REGIME FISCAL APLICÁVEL A EX-RESIDENTES

Elegíveis os contribuintes que se tornem residentes
fiscais em Portugal entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2020, desde que:

     1. Não tenham sido residentes em Portugal nos últimos   
          três anos;

     2. Tenham sido residentes em território português   
          antes de 31 de dezembro de 2015;

     3. Tenham a sua situação tributária regularizada;

São excluídos de tributação, 50% dos rendimentos do 
trabalho dependente (Categoria A) e dos rendimentos 
empresariais e profissionais (Categoria B).

O regime em questão aos rendimentos auferidos entre os 
anos de 2019 e 2023 ou entre os anos de 2020 e 2024.

A taxa de retenção na fonte aplica-se sobre metade dos 
rendimentos pagos ou colocados à disposição.

RETENÇÕES NA FONTE

Remunerações de Anos Anteriores 

Subsídios de férias e de Natal é efetuada autonomamente 
por cada ano a que respeitam. 

Outras remunerações, a taxa de retenção é determinada 
autonomamente, mensualizando o valor a pagar. 

Trabalho Suplementar

Passa a não relevar para efeitos de determinação da taxa 
de retenção na fonte. A taxa de retenção aplicável é a 
que corresponder aos restantes rendimentos do trabalho 
dependente no mês em causa.  

TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS SOBRE
ENCARGOS DEDUTÍVEIS

(Suportados por sujeitos passivos que possuam 
contabilidade organizada)

15% (antes 10%), no caso de despesas de representação, 
de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas com custo de 
aquisição inferior a € 20.000 ou motos e motociclos;

25% (antes 20%), no caso de automóveis ligeiros de 
passageiros ou mistos com um custo de aquisição igual 
ou superior a € 20.000.

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA (TA)

15% (antes 10%), no caso de viaturas com um custo de 

aquisição inferior a € 25.000; 

37,5% (antes 35%), no caso de viaturas com um custo de 

aquisição igual ou superior a € 35.000.

PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA (PEC)

Dispensados de efetuar os PEC os sujeitos passivos que 

o solicitem, até ao final do 3º mês do respetivo período 

de tributação, desde que cumpridas as obrigações 

declarativas (Modelo 22 e IES) nos últimos dois anos.

Esta dispensa é válida por três períodos de tributação.

DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE 
RENDIMENTOS (MODELO 22)

No caso de cessação de atividade, é alargado o prazo de 

entrega da declaração de rendimentos para o último dia 

do 3º mês seguinte ao da data de cessação. 

REGIME SIMPLIFICADO

Revogado limite mínimo aplicável à matéria coletável 

para efeitos de aplicação do regime simplificado (60% do 

valor anual da retribuição mensal mínima garantida).

PERDAS POR IMPARIDADE EM CRÉDITOS

Excluídos do conceito de cobrança duvidosa créditos 

em mora há mais de seis meses entre empresas detidas, 

direta ou indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 

69.º do Código do IRC, em mais de 10% do capital, pela 

mesma pessoa singular ou coletiva.

REGIME FISCAL DE APOIO AO
INVESTIMENTO (RFAI)

Limite de investimento elegível que beneficia da 
aplicação da taxa de 25%, para € 15 milhões (antes 10 
milhões), mantendo-se a taxa de 10% para investimentos 
superiores.

DEDUÇÃO POR LUCROS RETIDOS
E REINVESTIDOS

Aumentado o montante máximo dos lucros retidos e 

reinvestidos, em cada período de tributação, de 

€ 7.500.00 para € 10.000.000 por sujeito passivo.

APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DO IVA

Próteses capilares destinadas a doentes oncológicos, 
bem como à locação de outro tipo de próteses, aparelhos 
e outros bens utilizados, nomeadamente por pessoas 
com deficiência e por doentes oncológicos. 

A partir de 1 de julho de 2019, estabelece-se a taxa 
reduzida para as entradas em espetáculos de canto, 
dança, música, teatro e circo, realizados em recintos 
fixos de espetáculo de natureza artística ou em circos 
ambulantes. 

CRÉDITO AO CONSUMO

Aumentadas as taxas de Imposto do Selo no crédito ao 
consumo, nos seguintes termos: 

   •  Crédito de prazo inferior a 1 ano: 0,128%;

   •  Crédito de prazo superior a 1 ano: 1,6%;

   •  Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente,   
        descoberto bancário ou qualquer outra forma em que
        o prazo de utilização não seja determinado ou         
        determinável: de 0,08% para 0,128%.

PRAZO DE LIQUIDAÇÃO

1º Pagamento
(único se IMI inferior a € 100.00): Maio (antes Abril);

2º Pagamento: 
Agosto (antes Julho);

3º Pagamento
(apenas se IMI superior a € 500.00): Novembro.

Criação de um novo regime de flexibilização da idade de 

acesso à pensão de velhice, o qual abrange a eliminação 

do fator de sustentabilidade para pensionistas que 

aos 60 anos de idade tenham, pelo menos, 40 anos de 

contribuições. 
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IRS
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
DAS PESSOAS SINGULARES

IRC
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
DAS PESSOAS COLETIVAS

SEGURANÇA
SOCIAL

IVA
IMPOSTO SOBRE O
VALOR ACRESCENTADO

IMPOSTO
DE SELO

IMI
IMPOSTO MUNICIPAL
PARA IMÓVEIS

OUTROS
IMPOSTOS ESPECIAIS
DE CONSUMO

IABA

Alargamento do número de escalões das taxas aplicáveis 
às bebidas açucaradas e alcoólicas: 

     •  Açúcar inferior a 25 g/l =1 cêntimo (antes 8,34);
     •  Açúcar entre 25 e 49 g/l = 6 cêntimos (antes 8,34);
     •  Açúcar entre 50 e 79 g/l= 8 cêntimos (antes 8,34);
     •  Açúcar seja igual ou superior a 80 g/l = 20  cêntimos                 
          (antes 16,69).

TABACO, ISV E IUC

O tabaco e o IUC  tiveram um aumento generalizado na
ordem dos 1.3 % e o ISV de 1.47%

IMPOSTO SOBRE SACOS DE PLÁSTICO LEVES

€ 0,12 (antes € 0,08) por saco de plástico leve
(+ IVA à taxa normal).

VERSÃO DEFINITIVA CONFORME LEI Nº 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO

ORÇAMENTO DE ESTADO 2019

€ 600 PARA O PRIVADO E € 635 PARA O PÚBLICO.

SALÁRIO
MÍNIMO

DESPESAS DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

Para estudantes em território do interior, passam a ser 
majoradas em 10 pontos percentuais e aumenta o limite 
global da dedução à coleta de € 800 para € 1000.

PRAZO DE ENTREGA DAS
DECLARAÇÕES IRS

As declarações de IRS passam a ser entregues, por via 

Eletrónica, entre 1 de Abril e 30 de Junho.


