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Em 29 de dezembro de 2017, foi publicada a Lei nº 114/2017 que 
aprova o Orçamento do Estado para 2018. 
Este Orçamento não apresenta alterações significativas a nível 
fiscal. 
Salientamos: 

 A alteração da remuneração convencional do 
capital, que passa a considerar a conversão de 
créditos de terceiros, neste caso as conversões 
efetuadas a partir de 1 de janeiro de 2018. 
 

 Alteração do regime fiscal dos trabalhadores 
independentes 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2018 

A Lei nº 114/2017 aprova o Orçamento do Estado para 2018. Salientamos os seguintes aspetos: 

 IRS – regime simplificado: alteração nos limites de dedução (comparação entre dedução 

especifica e despesas relacionadas com a atividade) 

 IRC – passam a ser considerar-se obtidos em território português os ganhos resultantes da 

transmissão onerosa de partes de capital ou de direitos similares em sociedades ou outras 

entidades, quando, em qualquer momento durante os 365 dias anteriores, o valor dessas 

partes de capital ou direitos resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50 %, de bens 

imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português, com exceção 

dos bens imóveis afetos a uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial que 

não consista na compra e venda de bens imóveis. 

 IRC – créditos incobráveis: esclarecimento de momento relevante para créditos considerados 

incobráveis. O artº 41º do CIRC passa a prever expressamente a possibilidade de dedução 

ainda que o respetivo reconhecimento contabilístico já tenha ocorrido em períodos de 

tributação anteriores. 

 EBF – remuneração convencional do capital – passa a considerar a conversão de créditos de 

terceiros, neste caso as conversões efetuadas a partir de 1 de janeiro de 2018 

Lei n.º 114/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29 

COMUNICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE DECLARANTE - DECLARAÇÃO FINANCEIRA E 
FISCAL POR PAÍS 

A Portaria nº 367/2017 aprova a declaração e respetivas instruções de preenchimento, designada 
por «Comunicação da Identificação da Entidade Declarante - Declaração Financeira e Fiscal por País» 
(Modelo 54), para cumprimento da obrigação referida no n.º 4 do artigo 121.º-A do Código do IRC, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro. 

Portaria n.º 367/2017 - Diário da República n.º 236/2017, Série I de 2017-12-11 

CONVENÇÃO ENTRE PORTUGAL E A FRANÇA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO - ALTERAÇÃO 

O Aviso nº 143/2017 publica o protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a França para 
Evitar a Dupla Tributação e estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de 
impostos sobre o rendimento (assinada em Paris, a 14 de janeiro de 1971), assinado em Lisboa, a 25 
de agosto de 2016 

Aviso n.º 143/2017 - Diário da República n.º 239/2017, Série I de 2017-12-14114350957 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114425586/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/519003/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328780/details/maximized?serie=I&day=2017-12-11&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114350957/details/maximized?serie=I&day=2017-12-14&date=2017-12-01


 
 

IMI - VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO 

A Portaria nº 379/2017 fixa o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 
39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2018. 

Portaria n.º 379/2017 - Diário da República n.º 242/2017, Série I de 2017-12-19 

DECLARAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL POR PAÍS 

A Portaria nº 383-A/2017 aprova a Declaração Financeira e Fiscal por País, juntamente com o 
respetivo anexo I, correspondente ao Modelo 55 e respetivas instruções de preenchimento, e anexo 
II, correspondente ao documento sobre as características, estrutura e esquema de validações «CbC-
schema-XML». 

Portaria n.º 383-A/2017 - Diário da República n.º 244/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-12-21 

LISTA DAS JURISDIÇÕES PARTICIPANTES 

A Portaria nº 383-B/2017 aprova a lista das jurisdições participantes a que se refere o n.º 4 do artigo 
2.º da Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto de 2017. 

Portaria n.º 383-B/2017 - Diário da República n.º 244/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-12-21 

IRS - NOVOS MODELOS DE IMPRESSOS 

A Portaria nº 385-H/2017 aprova os novos modelos de impressos destinados ao cumprimento da 
obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de 
preenchimento a vigorar no ano de 2018. 

Portaria n.º 385-H/2017 - Diário da República n.º 249/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-12-29 

IRS – REFEIÇÕES ESCOLARES 

A Portaria nº 368/2017 define os procedimentos de comunicação à AT da identificação fiscal dos 
prestadores de serviços de fornecimento de refeições escolares, para efeitos da dedução à coleta do 
IRS das despesas referentes à alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em qualquer 
grau de ensino, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IRS. 

Portaria n.º 368/2017 - Diário da República n.º 236/2017, Série I de 2017-12-11 

ESTATUTO BENEFICIOS FISCAIS 

A Lei nº 110/2017 cria benefícios fiscais para entidades de gestão florestal, alterando o Estatuto dos 
Benefícios Fiscais e o Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado 

Lei n.º 110/2017 - Diário da República n.º 240/2017, Série I de 2017-12-15 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114380264/details/maximized?serie=I&day=2017-12-19&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114394830/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108051987/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114394831/details/maximized?serie=I&day=2017-12-21&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114436482/details/maximized?serie=I&day=2017-12-29&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114328781/details/maximized?serie=I&day=2017-12-11&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114358690/details/maximized?serie=I&day=2017-12-15&date=2017-12-01


 
 

OUTRA LEGISLAÇÃO  

MORADA ÚNICA DIGITAL 

A Portaria nº 365/2017 regulamenta o Serviço Público de Notificações Eletrónicas (SPNE) associado à 
morada única digital, previsto no Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto. 

Portaria n.º 365/2017 - Diário da República n.º 235/2017, Série I de 2017-12-07 

REGULAMENTO DA HABILITAÇÃO LEGAL PARA CONDUZIR 

O Decreto-Lei nº 151/2017 altera o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, transpondo a 
Diretiva 2016/1106/UE. 

Decreto-Lei n.º 151/2017 - Diário da República n.º 235/2017, Série I de 2017-12-07 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE MATRÍCULA 

O Decreto-Lei nº 152-A/2017 altera o Regulamento de Atribuição de Matrícula a Automóveis, Seus 
Reboques e Motociclos, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos, transpondo a Diretiva 2014/46/UE. 

Decreto-Lei n.º 152-A/2017 - Diário da República n.º 236/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-12-
11114337012 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS  

A Portaria nº 371/2017 estabelece os modelos de anúncio aplicáveis aos procedimentos pré-
contratuais previstos no Código dos Contratos Públicos. 

A Portaria nº 372/2017 define as regras e os termos de apresentação dos documentos de habilitação 
do adjudicatário no âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos. 

Portaria n.º 371/2017 - Diário da República n.º 239/2017, Série I de 2017-12-14114350956 

Portaria n.º 372/2017 - Diário da República n.º 239/2017, Série I de 2017-12-14 

RETRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA PARA 2018 

O decreto-Lei nº 156/2017 fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2018. 

Decreto-Lei n.º 156/2017 - Diário da República n.º 248/2017, Série I de 2017-12-28 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107791615/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315239/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L1106
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114315241/details/maximized?serie=I&day=2017-12-07&date=2017-12-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0046
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337012/details/maximized?serie=I&day=2017-12-11&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114337012/details/maximized?serie=I&day=2017-12-11&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114350956/details/maximized?serie=I&day=2017-12-14&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114350958/details/maximized?serie=I&day=2017-12-14&date=2017-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114420280/details/maximized?serie=I&day=2017-12-28&date=2017-12-01


 
 

Programas operacionais / Apoio 

É criado o Programa Formar+, com o objetivo de promover e apoiar as atividades formativas junto da 
população jovem, das entidades e dos profissionais com intervenção na área da juventude 

Portaria n.º 382/2017 - Diário da República n.º 243/2017, Série I de 2017-12-20 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Ofício – circulado nº 30196/2017 de 05/12 – IVA – Atividade hoteleira 

É revogado o ofício-circulado nº 102697 de 4 de junho de 1991. 

De forma a adaptar os procedimentos dos operadores económicos que têm vindo a apurar o imposto 

nos termos do ponto 7 do referido ofício-circulado, estabelece-se um período transitório, até 30 de 

junho de 2018, durante o qual as entidades visadas devem adaptar os seus procedimentos às 

obrigações vigentes, nomeadamente de liquidação, faturação e comunicação dos elementos das 

faturas. 

Despacho nº 201/2017 – XXI-A do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 22/12/17 

Prorroga o prazo previsto no nº 3 do artº 121º-A do CIRC com referência ao período fiscal de 2016. 

Informação vinculativa disponibilizada em 20/12/2017 – Estatuto dos Benefícios Fiscais – artº 19º - 

Transmissibilidade de benefícios fiscais – Criação de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 


