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Caro(a) Associado(a),  

 

No passado dia 16 de dezembro, o Governo apresentou na Assembleia da República a 

proposta do Orçamento de Estado para 2020, através da Proposta de Lei nº 5/XIV, a qual 

contempla algumas das principais preocupações das empresas dos setores da restauração e 

bebidas e do alojamento turístico, recentemente apresentadas, em audiência, ao Governo. 

 

Destacamos desde logo o compromisso assumido pelo Governo, renovando a autorização 

legislativa para a Reposição da Taxa do IVA dos Serviços de Bebidas, sendo nossa expectativa, 

que no decorrer de 2020 se proceda a alterações na verba 3.1 da Lista II do Código do IVA, no 

sentido de ampliar a sua aplicação a outras prestações de serviços de bebidas, estendendo-a a 

bebidas que se encontram excluídas. 

 

Lamentavelmente, esta proposta de Orçamento de Estado para 2020 agride a atividade de 

Alojamento Local, ao agravar o índice de tributação no regime simplificado de IRS e de IRC, 

passando de 0,35 para 0,50, especificamente para os estabelecimentos localizados em zonas 

de contenção, e para as modalidades de apartamento e moradia. 

 

Continuaremos a pugnar pela redução dos inúmeros custos de contexto que assolam a 

atividade das nossas empresas, e particularmente dos custos com o trabalho, e outras 

propostas da AHRESP para este Orçamento de Estado, que não foram tidas em conta pelo 

Governo, e que muito impacta na criação de melhores condições para a sustentabilidade e 

competitividade das nossas empresas, bem como a manutenção e criação de postos de 

trabalho. 

 

O Governo lançou também uma página Web (www.oe2020.gov.pt) onde pode encontrar toda 

a informação do Orçamento de Estado de 2020. 

 

Apresentamos de seguida a informação detalhada sobre as principais áreas do Orçamento de 

Estado para 2020 na atividade das nossas empresas.  

 

Para mais informações, os serviços da AHRESP (telf. 21.352.70.60) estão à disposição, Dra. 

Maria Fonseca (maria.fonseca@ahresp.com) ou Dra. Cristina Curto 

(cristina.curto@ahresp.com).  
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PROPOSTA ORÇAMENTO ESTADO 2020 
Resumo das Principais Matérias 

 

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

 A Proposta Lei do Orçamento de Estado para 2020 confirma a Autorização Legislativa 

que permitirá, durante o ano 2020, ao Governo alterar a verba 3.1 da Lista II do Código 

do IVA, no sentido de ampliar a sua aplicação a outras prestações de serviços de 

bebidas, estendendo-a a bebidas que se encontram excluídas; 

 As prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita, guiada ou não, a 

edifícios classificados de interesse nacional, público ou municipal e a museus, passam a ser 

tributadas em sede de IVA à taxa reduzida de 6%. Do mesmo modo, as entradas em jardins 

zoológicos, botânicos e aquários públicos passam também a estar sujeitos à taxa reduzida 

de 6%. 

 Nos créditos de cobrança duvidosa, a certificação poderá ser efetuada por: 

o Contabilista Certificado (CC) ou por Revisor Oficial de Contas (ROC), quando a 

regularização não exceda 10.000€ por declaração periódica; 

o Exclusivamente efetuada por ROC, quando a regularização exceda 10.000€ por 

declaração periódica. 

 O fornecimento de águas residuais tratadas passa a estar sujeito a uma taxa de IVA 

reduzida de 6%, ao contrário do regime anterior que fixava uma taxa de 23%; 

 Torna-se possível a dedução da eletricidade utilizada nas viaturas elétricas e nas 

viaturas híbridas plug-in; 

 

 

IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

 

 Mais-valias (Alojamento Local) 

o A transferência de imóvel de atividade empresarial para o património 

particular não está sujeito a tributação das mais-valias na categoria B 

(rendimentos empresariais e profissionais), quando se trate de imóvel 

habitacional que seja afeto a rendimentos da categoria F (rendimentos 

prediais); 

o Neste caso, então não há lugar à tributação de qualquer ganho se o imóvel 

gerar rendimentos durante 5 anos consecutivos. 

 Tributação no âmbito do Regime Simplificado (Alojamento Local) 

o Os rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento são abrangidos pelos seguintes 

coeficientes de tributação: 

a) 0,50 aos rendimentos de imóveis localizados em área de contenção; 

b) 0,35 aos restantes rendimentos de imóveis não localizados em áreas 

de contenção. 
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IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

 

 Tributação no âmbito do Regime Simplificado (Alojamento Local) 

o Os rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento são abrangidos pelos seguintes 

coeficientes de tributação: 

 0,50 aos rendimentos de imóveis localizados em área de contenção; 

 0,35 aos restantes rendimentos de imóveis não localizados em áreas 

de contenção. 

 Taxa Reduzida IRC alargada 

o A taxa reduzida de IRC (17%) passa a ser aplicável aos primeiros 25.000€ da 

matéria colectável, ao contrário dos 15.000€ anteriormente em vigor; 

o É igualmente alargado para 25.000€, no caso das micro, pequenas ou médias 

empresas que se localizem em territórios do interior. 

 Tributações Autónomas para Viaturas: 

o O valor da aquisição de viaturas a considerar para efeitos da aplicação do 

Imposto sobre Veículos, motos ou motociclos, excluindo os veículos movidos 

exclusivamente a energia elétrica, são os seguintes: 

 10% no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 

27.500€; 

 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou 

superior a 27.500€ e inferior a 35.000€; 

o Esta alteração não é aplicável no período de tributação de início de atividade 

e no seguinte; 

 

 

 

 

Código Fiscal ao Investimento 

 

 Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLLR) 

o Alargamento do prazo para reinvestimento da DLRR de 3 para 4 anos; 

o Aumento dos montantes máximos dos lucros retidos e reinvestidos de 

10.000.000€ para 12.000.000€; 
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IEC – Imposto Especial sobre o Consumo 

 

Bebidas Não Alcoólicas com Teor de Açúcar 

 

As bebidas com teor de açúcar mais elevado vão voltar a sofrer uma atualização do imposto. 

Aquelas que apresentarem, nomeadamente: 

 Teor de açúcar inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior a 25 gramas por 

litro, o imposto associado passa para 6,02€ por cada 100 litros; 

 Teor de açúcar entre os 50 e os 80 gramas por litro, o imposto associado irá 

aumentar 0,25%, passando para os 8,02€ por cada 100 litros; 

 Teor de açúcar a partir de 80 gramas por litro, a subida será de 0,3%, o imposto 

associado passa para os 20.06€ por cada 100 litros. 
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