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Avaliação da entrada em vigor do acompanhamento dos Grandes 

Contribuintes Pessoas Singulares

Desde 11 de maio de 2016, a Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) passou a acompanhar não apenas 

as grandes empresas, mas também os contribuintes individuais com elevada capacidade patrimonial. 

Os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deve ser acompanhada pela UGC foram 

estabelecidos na Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio, definindo-se que o regime se aplica às pessoas 

singulares que preencham, pelo menos, um dos seguintes critérios não cumulativos:

a) Aufiram rendimentos superiores a 750 mil euros;

b) Possuam, direta ou indirectamente, ou sejam beneficiárias efectivas de património, incluindo bens e 

direitos, de valor superior a 5 milhões de euros;

c) Manifestem fortuna em conformidade com os rendimentos ou património referidos acima;

d) Sejam consideradas pela UGC como relevantes, face à sua relação jurídica ou económica com os sujeitos 

passivos abrangidos pelas alíneas acima.

O processo de notificação das pessoas singulares que passaram a ser acompanhadas pela UGC já se 

iniciou, pelo que os contribuintes que preechem uma das condições acima poderão ser notificadas.

O período de acompanhamento mantém-se durante os quatro anos seguintes ao da notificação, ainda que 

deixem de preencher o critério que levou ao seu acompanhamento pela UGC.

Bélgica – Revogado “Speculation Tax”

Na sequência da publicação de um novo Programa Fiscal na Bélgica, o imposto sobre mais-valias realizadas 

a curto-prazo, conhecido por “speculation tax”, que vigorava desde 1 de janeiro do mesmo ano, foi revogado.

Na prática, estavam sujeitas ao referido imposto as pessoas singulares residentes fiscais e as pessoas 

singulares não residentes que fossem sujeitas a imposto sobre o rendimento nesse território.

De acordo com a legislação agora revogada, as mais-valias realizadas na venda de ações cotadas, ou de 

quaisquer produtos financeiros derivados àquelas associados, estavam sujeitas a retenção na fonte à taxa 

de 33%, desde que o período de detenção dos referidos instrumentos tivesse sido inferior a 6 meses.

Na ausência de um intermediário financeiro sediado na Bélgica, caberia ao próprio sujeito passivo a 

responsabilidade de declarar e liquidar o referido imposto.

A revogação do imposto entrou em vigor em 1 de janeiro deste ano.

Destaque: Orçamento do Estado para 2017 – Em perspetiva  
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FATCA e CRS - troca automática de informações sobre contas 

financeiras 

As regras de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade foram 

introduzidas pelo artigo 239.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015) e, 

recentemente, pelo Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro. De acordo com estes diplomas, as instituições 

financeiras portuguesas estão obrigadas a comunicar as informações sobre contas financeiras à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT), sempre que os titulares das respetivas contas se qualifiquem como US persons 

(no caso do Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) ou como residentes de um Estado-Membro ou 

jurisdição participante (no caso do Common Reporting Standard - CRS).

A primeira comunicação de informações sobre contas financeiras no âmbito do FATCA, relativa aos anos de 

2014 e 2015, foi concluida em 10 de janeiro de 2017. Já a comunicação das informações sobre contas 

financeiras relativas ao ano de 2016, será efetuada até ao dia 31 de julho de 2017. Esta obrigação inclui as 

informações recolhidas no âmbito do FATCA e do CRS.

Encontram-se excluídos de comunicação, entre outros, os planos  de poupança reforma, os certificados de 

aforro, os certificados do tesouro e determinadas contas financeiras em função do saldo de conta.

Notamos que as instituições financeiras portuguesas já iniciaram os procedimentos de recolha de formulários 

e documentação para a identificação dos titulares de conta (tais como os formulários W-8BEN e outros 

especificamente criados para permitir a identificação dos clientes). 

Novos modelos de impressos da declaração Modelo 3 

A Portaria n.º 342-C/2016, de 29 de dezembro, aprovou os novos modelos de impressos da declaração 

modelo 3 do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e respetivas instruções de 

preenchimento a vigorar no ano de 2017. De acordo com estas alterações, os Contribuintes devem utilizar, a 

partir de 1 de janeiro de 2017, os novos modelos de declaração modelo 3, do Anexo D, do Anexo G, do 

Anexo I e do Anexo J, bem como as instruções (atualizadas) referentes ao Anexo H, aprovado pela Portaria 

n.º 32/2016, de 25 de fevereiro.

Relativamente ao IRS de 2016, realçamos que os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos a 

declarar nos anexos B, C, D, E, I e L têm a obrigação de enviar a respetiva declaração de rendimentos por 

transmissão eletrónica. O envio da declaração através de transmissão eletrónica deve ser efetuado através 

do Portal das Finanças conforme os procedimentos indicados no mesmo. 

Para o ano de 2017, a AT passa a disponibilizar, através do Portal das Finanças, uma declaração automática 

de rendimentos, tendo por base os elementos informativos relevantes de que disponha, podendo os sujeitos 

passivos alterar ou confirmar esta declaração anual de IRS provisória.

DESTAQUE

O Orçamento do Estado para 2017 - Em perspetiva 

A Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2017 introduz importantes alterações na tributação dos sujeitos 

passivos pessoas singulares, em especial no que respeita à sobretaxa de IRS aplicável em 2017, bem como 

ao novo enquadramento da tributação do património.

Destacamos como principais medidas a extinção da sobretaxa que se restringe apenas ao primeiro e segundo 

escalões, continuando a aplicar-se nos restantes casos, com uma taxa reduzida.

Por outro lado, realçamos a criação de um novo imposto Adicional ao IMI, que incidirá sobre a globalidade 

dos imóveis habitacionais e terrenos para construção, sem prejuízo da existência de deduções.

Indicamos em anexo o detalhe destas e de outras medidas relevantes.
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Para os devidos efeitos, faz-se saber que o presente documento não constitui assessoria jurídica, contabilística ou fiscal, nem sugestões ou 
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Os conteúdos aqui apresentados são de natureza geral e meramente informativa e não substituem aconselhamento profissional adequado ao caso 

concreto. A PwC não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. Alguns 
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IRS – Escalões das taxas gerais e Sobretaxa

‒ Os limites dos escalões da tabela das taxas gerais do IRS sofreram uma atualização de 0,8% mantendo-se inalteradas as taxas 

aplicáveis;

‒ Foi aprovada a extinção da sobretaxa do IRS para os 1º e 2 escalões de rendimentos. Para os restantes escalões de rendimentos foi 

instituída uma redução da sobretaxa, mas com manutenção em 2017 da retenção na fonte prevista no n.º 8 do artigo 3.º da Lei n.º 159-

D/2015, de 30 de dezembro, às taxas aplicadas em 2016 sobre rendimentos do trabalho e pensões, de acordo com o seguinte 

calendário:

• ao 3.º escalão de rendimentos são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos até 30 de junho de 2017;

• aos 4.º e 5.º escalões são aplicáveis retenções na fonte aos rendimentos auferidos até 30 de novembro de 2017. 

‒ A retenção na fonte mensal da sobretaxa sobre rendimentos do trabalho e pensões constitui um pagamento por conta da sobretaxa a 

apurar no final do ano sobre os rendimentos anuais englobados. A sobretaxa aplicável é a que a seguir se indica:

Adicional ao IMI (AIMI) - O novo imposto sobre o património

‒ O AIMI é devido pelas pessoas singulares e coletivas, bem como por estruturas ou centros de interesses coletivos sem personal idade 

jurídica e heranças indivisas, que sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios urbanos para habitação e terrenos para 

construção, situados no território português. O valor tributável corresponde ao somatório dos Valores Patrimoniais Tributários (VPT) dos 

imóveis detidos por cada sujeito passivo, reportados a 1 de janeiro de cada ano.

‒ Estão excluídos do valor tributável os VPT dos imóveis que beneficiaram de isenção ou que não tenham sido sujeitos a IMI, no ano

anterior.

‒ No caso das pessoas singulares e heranças indivisas, está prevista uma dedução de € 600.000 ao valor tributável. Os sujeitos passivos 

casados ou em união de facto, que optem pela tributação conjunta em sede de AIMI, têm direito a uma dedução de € 1,2 milhões. Para 

as pessoas singulares, a taxa de AIMI é de 0,7% sobre o valor tributável após as deduções previstas. Para os valores tributáveis

superiores a € 1 milhão (ou o dobro, quando os sujeitos passivos optem pela tributação conjunta em sede deste imposto), a taxa 

marginal é de 1%.

‒ O AIMI entrou em vigor em 1 de janeiro de 2017, ocorrendo o primeiro pagamento no mês de setembro de 2017.

Imposto do Selo – Verba 28 da Tabela Geral

‒ Em resultado da criação do AIMI, foi revogada a tributação em sede de Imposto do Selo, à taxa geral de 1%, incidente sobre a 

propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios habitacionais ou terrenos para construção habitacional com VPT igual ou 

superior a € 1 milhão.

‒ A revogação produziu efeitos a 31 de dezembro de 2016, abarcando assim o imposto que seria devido em 2017 relativamente a 2016.

Justiça Tributária - Caducidade da garantia por decisão em 1.ª instância

‒ A caducidade da garantia passa a ocorrer se o contribuinte obtiver uma decisão integralmente favorável em impugnação judicial ou

oposição (1.ª instância). O seu cancelamento deverá ser efetuado por iniciativa da AT, no prazo de 45 dias a contar da notificação da 

decisão do tribunal. Esta nova regra é também aplicável a sentenças proferidas até 31 de dezembro de 2016, sendo que, neste caso, o 

prazo máximo para cancelamento da garantia é alargado para 120 dias.

Rendimento Coletável (em Euros) Taxa (%)

De mais de 20.100 até 40.200 0,88%

De mais de 40.200 até 80.640 2,75%

Superior a 80.640 3,21%


