
 

 

N/Ref. 07/13                           Angra do Heroísmo, Janeiro de 2013 

 

Assunto: ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES FISCAIS. 

 

Caro Associado, 

 

Fique a par das principais alterações fiscais para este ano! 
 
Leva-se ao seu conhecimento, as principais alterações introduzidas com a publicação da Lei n.º 

66-B/2012, no Diário da República, N.º 252, Suplemento, I Série, de 31 de Dezembro de 2012, 

que aprovou o Orçamento do Estado para 2013. 

 

A lei do Orçamento do Estado para 2013, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2013 e caduca a 31 

de Dezembro do ano em curso, sendo as alterações as seguintes: 

 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

 

Ajudas de Custo 

Verifica-se a alteração ao regime de ajudas de custo por deslocação em território nacional, em 

que passam a integrar as deslocações diárias que se realizem para além de 20 Km (atualmente 

está em 5 Km), assim como nas deslocações por dias seguidos que se realizem para além de 50 

Km (atualmente está em 20 Km). 

 

Subsídio de Refeição 

O limite diário estabelecido para efeito da não sujeição a IRS dos montantes atribuídos aos 

trabalhadores a título de subsídio de refeição é reduzido, passando a corresponder ao limite 

estabelecido para os funcionários públicos, ou seja os € 4,27, exceto no que respeita a 

atribuição de vales de refeição, em que o limite diário mantém-se nos € 6,8. 

 

Regime Simplificado 

Na determinação do rendimento tributável e no âmbito do regime simplificado da categoria B 

de IRS (Rendimentos Empresariais e Profissionais), passa a aplicar-se o coeficiente de 0,75 

(atualmente o coeficiente é de 0,70), aos rendimentos provenientes das prestações de 

serviços, mantendo-se o coeficiente de 0,20 relativamente ao valor das vendas de mercadorias 



 

 

e de produtos. Desta forma, verifica-se a possibilidade dos sujeitos passivos abrangidos pelo 

regime simplificado da categoria B de IRS poderem optar, até 30 de Janeiro de 2013, pelo 

regime de contabilidade organizada. 

 

Tabela de Taxas 

Estabelece-se a diminuição de 8 para 5 dos escalões de IRS e o aumento das taxas marginais 

mínimas (de 11,50% para 14,50%) e a máxima /de 46,50% para 48%), nos seguintes termos: 

2012 

Rendimento Coletável Taxas 

 Normal Média 

Até € 4.898 11,50% 11,500% 

De € 4.898,01 até € 7.410 14,00% 12,3480% 

De 7.410,01 até € 18.375 24,50% 19,5990% 

De € 18.375,01 até € 

42.259 

35,50% 28,5860% 

De € 42.259,01 até € 

61.244 

38,00% € 31,5040% 

De 61.244,01 até € 66.045 41,50% 32,2310% 

De € 66.045,01 até € 

153.300 

43,50% 38.6450% 

Superior a € 153.300 46,50% - 

 

2013 

Rendimento Coletável Taxas 

 Normal Média 

Até € 7.000 14,50% 14,500% 

De € 7.000,01 até € 20.000 28,50% 23,600% 

De 20.001 até € 40.000 37,00% 30,300% 

De € 40.000,01 até € 

80.000 

45,00% 37,650% 

Superior a € 80.000 48,00% - 

 

 

 



 

 

Sobretaxa 

À semelhança do que se verificou em 2011, é aplicável uma sobretaxa de 3,5%, sobre a parte 

do rendimento coletável de IRS que resulte do englobamento, acrescido dos rendimentos 

sujeitos às taxas especiais previstas no Código do IRS, auferido por sujeitos passivos residentes 

em território português e que exceda, por cada sujeito passivo, o valor anual da retribuição 

mínima mensal garantida aplicada no Continente (€ 485,00). 

 

Assim, as entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente (categoria A) e de 

pensões (categoria H) sejam obrigadas, no momento do respetivo pagamento ou colocação à 

disposição, a efetuar a retenção na fonte, de um montante correspondente à aplicação da 

sobretaxa de 3,5% sobre a parte do rendimento líquido, que exceda o valor da retribuição 

mínima mensal garantida aplicada no Continente (€ 485,00). 

 

Para estes efeitos, os subsídios de férias e de Natal deverão ser objecto de retenção na fonte 

autonomamente e, quando sejam pagos fracionadamente, deverá reter-se, em cada 

pagamento, a parte proporcional da sobretaxa.                                                                                            

 

SEGURANÇA SOCIAL 

 

Administradores e Gerentes 

Os gerentes ou administradores de sociedades passam a ter direito à proteção na 

eventualidade de desemprego, quando antes, tinham apenas direito à proteção nas 

eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte. 

Estipula-se que a taxa contributiva aplicável aos administradores e gerentes de sociedades 

passa a ser de 34,75% cabendo 23,75% às entidades empregadoras e de 11% para os 

trabalhadores. 

 

Empresários em Nome Individual e de Estabelecimentos Individuais de Responsabilidade 

Limitada 

Os empresários em nome individual que exerçam atividade comercial, industrial, agrícola, 

silvícola ou pecuniária e os titulares de estabelecimento individual de responsabilidade 

limitada passam a ter direito à proteção na eventualidade de desemprego. 



 

 

A taxa contributiva aplicável aos empresários em nome individual que exerçam as atividades 

supramencionadas, passa a ser a de 34,75%. 

 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS 

 

Pagamentos por conta 

Os pagamentos por conta passam de 70% para 80%, no caso de contribuintes com volume de 

negócios, no exercício anterior, igual ou inferior a € 500.000, passando de 90% para 95%, no 

caso de contribuintes com volume de negócios, no exercício anterior, superior a € 500.000. 

Introduz-se ainda, uma limitação referente à não entrega dos pagamentos por conta quando o 

sujeito passivo verifique que o imposto devido é igual ou inferior aos montantes já pagos por 

conta, uma vez que apenas poderá deixar de ser feito o terceiro pagamento por conta, 

havendo, ainda assim, lugar a juros compensatórios no caso em que se verifique que deixou de 

ser pafa uma importância superior a 20% da que teria sido entregue, contando-se estes desde 

o termo do prazo em que a entrega deveria ter sido efetuada. 

 

Pagamento Especial por Conta 

Estabelece-se uma nova redação na norma relativa ao regime do pagamento especial por 

conta, no caso de entidades sujeitas ao regime especial de tributação de grupos de sociedades. 

Assim, a sociedade dominante pode deduzir o montante dos pagamentos por conta que seria 

devido por cada uma das sociedades do grupo se o regime de tributação de grupos não fosse 

aplicável. De forma a clarificar a nova norma, por oposição àquela que se pretende alterar, 

refere-se ainda que o montante dos pagamentos por conta a deduzir é o que resulta da 

declaração periódica de rendimentos de cada uma das sociedades do grupo, incluindo a 

dominante. 

 

Despesas com Faturação Eletrónica 

Introdução de um regime excecional, aplicável apenas em 2013, em que é possível considerar 

como perdas por imparidade as desvalorizações excecionais decorrentes do abate de 

programas e equipamentos informáticos de faturação que sejam substituídos por programas 

de faturação eletrónica, sem necessidade de aprovação pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira, e assim deduzir como custo, das despesas incorridas com a aquisição de programas 

e equipamentos informáticos de faturação eletrónicas. 



 

 

 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

 

Direitos de Autor 

É reposta a isenção de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), aplicável à transmissão do 

direito de autor e a autorização para utilização da obra intelectual, nos casos em que o autor 

seja pessoa coletiva. 

 

IVA Autoliquidado 

Nos casos em que a obrigação de liquidação do imposto compete ao adquirente, clarifica-se 

que apenas possa ser deduzido o imposto que for autoliquidado por este, ficando por esta via 

claro que caso haja IVA liquidado na fatura emitida pelo fornecedor este imposto não é 

dedutível. 

 

Créditos Incobráveis e de Cobrança Duvidosa  

No âmbito dos processos de insolvência, estabelece-se que a dedução de IVA, respeitante a 

créditos incobráveis só poderá ocorrer quando a mesma for decretada de caráter limitado ou 

após homologação da deliberação da assembleia de credores de apreciação do relatório do 

administrador de insolvência. Estabelece-se a possibilidade de dedução do IVA, nos casos de 

processo especial de revitalização, após homologação do plano de recuperação pelo juiz, após 

celebração do respetivo acordo. Quanto a créditos vencidos a partir de 1 de Janeiro de 2013, é 

consagrado um novo regime de regularização de IVA, estabelecendo-se uma distinção entre 

“créditos de cobrança duvidosa” e “créditos incobráveis”. 

 

Bens em Circulação 

Em caso de fatura emitida por sistemas informáticos que silva como documento de transporte, 

acompanhando os bens em circulação, os sujeitos passivos ficam dispensados da obrigação de 

comunicação à Administração tributária antes do início do transporte. Por outro lado, no 

âmbito da comunicação a efetuar pelas tipografias à Administração Tributária antes do início 

do transporte. No âmbito da comunicação a efetuar pelas tipografias à Administração 

Tributária, sempre que haja uma requisição de documentos por parte de um sujeito passivo, 

prevê-se a criação de um sistema no Portal das finanças destinado a impedir a impressão 

desses documentos, sempre que os adquirentes não estejam devidamente registados. 



 

 

 

Procede-se à criação de um regime transitório, no âmbito do regime de bens em circulação, de 

acordo com o qual os sujeitos passivos podem continuar a utilizar, até 31 de Dezembro de 

2013, os documentos de transporte impressos de acordo com as regras atualmente vigentes, 

sem prejuízo da obrigação de comunicação. 

 

Comunicação de Elementos das Faturas 

O prazo limite para comunicação à Autoridade Tributária dos elementos das faturas 

(inicialmente previsto para o dia 8 do mês seguinte ao da emissão da fatura) passa para o dia 

25. 

 

Ato Isolado 

Deixa de ser obrigatória a entrega de declaração em serviços de finança pela prática de um ato 

isolado, passando esse ato a ser declarado apenas por via eletrónica. 

 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

 

Atualização Matricial 

É revogada a disposição que prevê que, nos casos em que tenha ocorrido uma transmissão 

onerosa ou gratuita de prédio ou parte de prédio ainda não avaliado nos termos do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, o novo proprietário deverá atualizar a respetiva matriz, 

através da declaração de tal facto, no prazo de 60 dias contados da sua ocorrência. 

 

IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO 

 

Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas 

Estabelece-se um aumento generalizado das taxas do imposto sobre o Álcool e Bebidas 

Alcoólicas (IABA) incidentes sobre as cervejas de 1,3%, nos termos seguintes: 

 

 

Cerveja 2012 2013 

Superior a 0,5% vol. E inferior ou igual a 

1,2% vol. de álcool adquirido 

€ 7,36/hl € 7,46/hl 



 

 

Superior a 1,2% vol,. De álcool adquirido 

e inferior ou igual a 7º plato 

€ 9,22/hl € 9,34/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido e 

superiora 7% plato e inferior ou igual a 

11.º plato 

€ 14,72/hl € 14,91/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido e 

superior a 11.º platô e inferior ou igual a 

13.º plato 

€ 18,43/hl € 18,67/hl 

Superior a 1,2% de álcool adquirido e 

superior a 13.º platô e inferior ou igual a 

15.º plato 

€ 22,10/hl € 22,39/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool adquirido e 

superior a 15.º plato 

€ 25,85/hl € 26,19/hl 

 

Bebidas Espirituosas 

Estabelece-se o aumento da taxa sobre as bebidas espirituosas em 7,5%, passando a taxa de € 

1.108,98/hl para € 1.192,11/hl. Determina-se ainda que a exceção à circulação obrigatória, em 

regime de suspensão de imposto, de produtos entre o continente e as Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira, e vice-versa, e entre as Regiões Autónomas, deixe de abranger todos os 

produtos sujeitos à taxa “O”, passando a abranger, apenas, os vinhos tranquilos e outras 

bebidas tranquilas fermentadas, alteração que visa acautelar o pagamento, por parte dos 

vinhos espumantes e espumosos da taxa ECOLEMB e ECOTAXA, nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira.  

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2013 e não dispensa a sua leitura, 

que pode consultar em http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25201/0004200240.pdf ou no site 

desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1357133594.pdf. 

 

Para mais informações, não hesite em contactar o Departamento Jurídico da sua Câmara do 

Comércio, de segunda a sexta-feira, entre as 09h e as 12h, pelo telefone 295 204 810. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


