SISTEMA FISCAL
PORTUGUÊS

JOSÉ MANUEL MARTINS MARREIROS
Especialista em Fiscalidade reconhecido pelo ISCAL/IPL, mestrado em Gestão de Empresas
com especialização em Auditoria Contabilística, Económica e Financeira pela UAL (parte
escolar), pós-graduação em Fiscalidade pelo ISG, licenciatura em Economia pela ULHT e
licenciatura em Contabilidade e Administração com especialização em Auditoria pelo ISCAL.
Frequentou o curso e obteve a certificação de aptidão pedagógica de formador (CAP) pelo IEFP.

CÓDIGOS FISCAIS E OUTRA
LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL

Economista assessor principal do quadro de pessoal técnico superior da inspeção da Autoridade
Tributária e Aduaneira, exerce funções no Gabinete do Subdiretor-Geral do IVA. Anteriormente
exerceu funções na área da justiça tributária, em matérias de direito fiscal internacional, bem
como na Unidade dos Grandes Contribuintes e, em comissão de serviço, na Direção de Serviços
de Investigação da Fraude e de Ações Especiais.

Índice geral
Índice cronológico
Índice sistemático em cada diploma

Professor Adjunto Convidado do ISCAL, em regime de acumulação e a tempo parcial, tem
lecionado as unidades curriculares de Direito Fiscal Internacional, Planeamento Fiscal, Sistema
Fiscal Português, Gestão Fiscal Internacional, Fiscalidade Empresarial e Fiscalidade Indireta.
Enquanto Assistente Convidado do ISGB lecionou as unidades curriculares de Fiscalidade e
Fiscalidade dos Produtos Bancários e Financeiros.
Foi assessor do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no XVII Governo Constitucional.
Na ex-Direção-Geral dos Impostos exerceu, entre outras, as funções de chefe da Divisão de
Administração do IRS, formador do Centro de Formação, coordenador da troca de informação
na área das relações fiscais internacionais, membro do gabinete de apoio jurídico‑económico,
membro do núcleo de auditoria interna e controlo de qualidade, vogal nas comissões de revisão
da matéria tributável, chefe de equipas de inspeção tributária, inspetor tributário, perito de
fiscalização e liquidador tributário.
Livros publicados:

SISTEMA
FISCAL
PORTUGUÊS
CÓDIGOS FISCAIS
E OUTRA

• Sistema Fiscal Português - Códigos Fiscais e outra Legislação Fundamental, dez edições de
2013 a 2021, Áreas Editora
Em coautoria

LEGISLAÇÃO
FUNDAMENTAL

• Manual de Fiscalidade, edições anuais do ISGB/APB para uso exclusivo dos alunos;
• Manual de Fiscalidade dos Produtos Bancários e Financeiros, edições anuais do ISGB/APB
para uso exclusivo dos alunos;

18. a edição

• Sistema Fiscal Português - Códigos Fiscais e outra Legislação Fundamental, oito edições de
2005 a 2012, Áreas Editora;

2021

ABRIL

• Exercícios Práticos Resolvidos de IVA, três edições de 2000 a 2005 e reimpressão em 2007,
Vislis Editores e Áreas Editora;
• Exercícios Práticos Resolvidos de IRS, edição de 2001, Vislis Editores;
• Impostos sobre o Rendimento (IRS-IRC-EBF), oito edições de 1998 a 2004, Vislis Editores
e Áreas Editora;
• Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA-RITI), oito edições de 1997 a 2004, Vislis Editores
e Áreas Editora.

1 - Princípios, Procedimentos e Contencioso Tributários
1.1 - Constituição da República Portuguesa (CRP)
1.2 - Lei Geral Tributária (LGT) *
1.3 - Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) *
1.4 - Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) *
1.5 - Regime Complementar do Procedimento de Inspeção
Tributária e Aduaneira (RCPITA) *
1.6 - Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária (RJAT) *
1.7 - Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF)
* Já inclui as alterações da Lei n.º 7/2021, que reforça as garantias
dos contribuintes e a simplificação processual
2 - Impostos sobre o Rendimento
2.1 - Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (CIRS)
2.2 - Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (CIRC)
3 - Impostos sobre o Consumo
3.1 - Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)
3.2 - Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias (RITI)
3.3 - Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC)
4 - Impostos sobre o Património e outros
4.1 - Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis (CIMI)
4.2 - Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (CIMT)
4.3 - Código do Imposto do Selo e Tabela Geral (CISelo e TGISelo)
4.4 - Código do Imposto sobre Veículos (CISV)
4.5 - Código do Imposto Único de Circulação (CIUC)
4.6 - Regulamentos das Contribuições Especiais (RCE)
4.7 - Imposto Especial de Jogo (IEJ)
e Imposto Especial de Jogo Online (IEJO)
4.8 - Regimes da Contribuição e do Adicional de Solidariedade
sobre o Setor Bancário
4.9 - Regime da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético
4.10 - Regimes das Contribuições Extraordinárias sobre a
Indústria Farmacêutica e os Fornecedores do SNS
de Dispositivos Médicos
4.11 - Reforma da Fiscalidade Verde, Incentivo a Veículo
de Baixas Emissões e Contribuições sobre os Sacos
de Plástico e as Embalagens de Plástico ou Alumínio (Novo)
5 - Estatuto dos Benefícios Fiscais e outros
5.1 - Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
5.2 - Código Fiscal do Investimento (CFI)

ISBN
978-989-9010-05-5
ISBN
978-989-9010-05-5

9 789899 010055

Coleção
Direito
Fiscalidade

6 - Regiões Autónomas e Autarquias Locais
6.1 - Lei das Finanças das Regiões Autónomas
6.2 - Adaptação do Sistema Fiscal Nacional à R. A. dos Açores
6.3 - Adaptação do Sistema Fiscal Nacional à R. A. da Madeira
6.4 - Regime Financeiro das Autarquias Locais, taxas de Derrama,
participação variável no IRS e taxas de IMI por município
7 - Legislação Complementar
(Já inclui medidas fiscais no âmbito da Covid-19 para 2020 e 2021)

Coleção
Direito/Fiscalidade

içã
d
e
18.
RIL

o

a

AB

202

1

ne
s onli
e
õ
ç
a
iz
.pt
Atual
ditora
e
s
a
e
.ar
www

Compilação organizada por

José Manuel Martins Marreiros

SISTEMA FISCAL
PORTUGUÊS

JOSÉ MANUEL MARTINS MARREIROS
Especialista em Fiscalidade reconhecido pelo ISCAL/IPL, mestrado em Gestão de Empresas
com especialização em Auditoria Contabilística, Económica e Financeira pela UAL (parte
escolar), pós-graduação em Fiscalidade pelo ISG, licenciatura em Economia pela ULHT e
licenciatura em Contabilidade e Administração com especialização em Auditoria pelo ISCAL.
Frequentou o curso e obteve a certificação de aptidão pedagógica de formador (CAP) pelo IEFP.

CÓDIGOS FISCAIS E OUTRA
LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL

Economista assessor principal do quadro de pessoal técnico superior da inspeção da Autoridade
Tributária e Aduaneira, exerce funções no Gabinete do Subdiretor-Geral do IVA. Anteriormente
exerceu funções na área da justiça tributária, em matérias de direito fiscal internacional, bem
como na Unidade dos Grandes Contribuintes e, em comissão de serviço, na Direção de Serviços
de Investigação da Fraude e de Ações Especiais.

Índice geral
Índice cronológico
Índice sistemático em cada diploma

Professor Adjunto Convidado do ISCAL, em regime de acumulação e a tempo parcial, tem
lecionado as unidades curriculares de Direito Fiscal Internacional, Planeamento Fiscal, Sistema
Fiscal Português, Gestão Fiscal Internacional, Fiscalidade Empresarial e Fiscalidade Indireta.
Enquanto Assistente Convidado do ISGB lecionou as unidades curriculares de Fiscalidade e
Fiscalidade dos Produtos Bancários e Financeiros.
Foi assessor do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no XVII Governo Constitucional.
Na ex-Direção-Geral dos Impostos exerceu, entre outras, as funções de chefe da Divisão de
Administração do IRS, formador do Centro de Formação, coordenador da troca de informação
na área das relações fiscais internacionais, membro do gabinete de apoio jurídico‑económico,
membro do núcleo de auditoria interna e controlo de qualidade, vogal nas comissões de revisão
da matéria tributável, chefe de equipas de inspeção tributária, inspetor tributário, perito de
fiscalização e liquidador tributário.
Livros publicados:

SISTEMA
FISCAL
PORTUGUÊS
CÓDIGOS FISCAIS
E OUTRA

• Sistema Fiscal Português - Códigos Fiscais e outra Legislação Fundamental, dez edições de
2013 a 2021, Áreas Editora
Em coautoria

LEGISLAÇÃO
FUNDAMENTAL

• Manual de Fiscalidade, edições anuais do ISGB/APB para uso exclusivo dos alunos;
• Manual de Fiscalidade dos Produtos Bancários e Financeiros, edições anuais do ISGB/APB
para uso exclusivo dos alunos;

18. a edição

• Sistema Fiscal Português - Códigos Fiscais e outra Legislação Fundamental, oito edições de
2005 a 2012, Áreas Editora;

2021

ABRIL

• Exercícios Práticos Resolvidos de IVA, três edições de 2000 a 2005 e reimpressão em 2007,
Vislis Editores e Áreas Editora;
• Exercícios Práticos Resolvidos de IRS, edição de 2001, Vislis Editores;
• Impostos sobre o Rendimento (IRS-IRC-EBF), oito edições de 1998 a 2004, Vislis Editores
e Áreas Editora;
• Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA-RITI), oito edições de 1997 a 2004, Vislis Editores
e Áreas Editora.

1 - Princípios, Procedimentos e Contencioso Tributários
1.1 - Constituição da República Portuguesa (CRP)
1.2 - Lei Geral Tributária (LGT) *
1.3 - Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) *
1.4 - Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) *
1.5 - Regime Complementar do Procedimento de Inspeção
Tributária e Aduaneira (RCPITA) *
1.6 - Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária (RJAT) *
1.7 - Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF)
* Já inclui as alterações da Lei n.º 7/2021, que reforça as garantias
dos contribuintes e a simplificação processual
2 - Impostos sobre o Rendimento
2.1 - Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (CIRS)
2.2 - Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (CIRC)
3 - Impostos sobre o Consumo
3.1 - Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)
3.2 - Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias (RITI)
3.3 - Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC)
4 - Impostos sobre o Património e outros
4.1 - Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis (CIMI)
4.2 - Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (CIMT)
4.3 - Código do Imposto do Selo e Tabela Geral (CISelo e TGISelo)
4.4 - Código do Imposto sobre Veículos (CISV)
4.5 - Código do Imposto Único de Circulação (CIUC)
4.6 - Regulamentos das Contribuições Especiais (RCE)
4.7 - Imposto Especial de Jogo (IEJ)
e Imposto Especial de Jogo Online (IEJO)
4.8 - Regimes da Contribuição e do Adicional de Solidariedade
sobre o Setor Bancário
4.9 - Regime da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético
4.10 - Regimes das Contribuições Extraordinárias sobre a
Indústria Farmacêutica e os Fornecedores do SNS
de Dispositivos Médicos
4.11 - Reforma da Fiscalidade Verde, Incentivo a Veículo
de Baixas Emissões e Contribuições sobre os Sacos
de Plástico e as Embalagens de Plástico ou Alumínio (Novo)
5 - Estatuto dos Benefícios Fiscais e outros
5.1 - Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)
5.2 - Código Fiscal do Investimento (CFI)

ISBN
978-989-9010-05-5
ISBN
978-989-9010-05-5

9 789899 010055

Coleção
Direito
Fiscalidade

6 - Regiões Autónomas e Autarquias Locais
6.1 - Lei das Finanças das Regiões Autónomas
6.2 - Adaptação do Sistema Fiscal Nacional à R. A. dos Açores
6.3 - Adaptação do Sistema Fiscal Nacional à R. A. da Madeira
6.4 - Regime Financeiro das Autarquias Locais, taxas de Derrama,
participação variável no IRS e taxas de IMI por município
7 - Legislação Complementar
(Já inclui medidas fiscais no âmbito da Covid-19 para 2020 e 2021)

Coleção
Direito/Fiscalidade

içã
d
e
18.
RIL

o

a

AB

202

1

ne
s onli
e
õ
ç
a
iz
.pt
Atual
ditora
e
s
a
e
.ar
www

Compilação organizada por

José Manuel Martins Marreiros

NOTA PRÉVIA
O presente livro foi elaborado de modo a compilar num só volume a legislação dos impostos que constituem o sistema fiscal português.

A presente 18.ª edição encontra-se atualizada a abril de 2021, incluindo as
alterações decorrentes da legislação publicada desde a saída da 17.ª edição
de setembro do ano anterior, nomeadamente:

Tem como destinatários os profissionais, professores e estudantes do ramo
do direito fiscal, apresentando-se com uma organização e um formato que
permitem o seu fácil manuseamento.

– Alterações do CIRS, CIRC, CIVA, CIEC, CIMI, CIMT, CISelo, CISV,
CIUC, Contribuições Extraordinárias, EBF, CFI e diversos diplomas da
Legislação Complementar, pelo Orçamento do Estado para 2021;

Está dividido em sete pontos: Princípios, procedimentos e contencioso
tributários [1], Impostos sobre o rendimento [2], Impostos sobre o
consumo [3], Impostos sobre o património e outros considerados híbridos [4], Estatuto dos benefícios fiscais e outros [5], Regiões autónomas
e autarquias locais [6] e Legislação complementar inserida por ordem
cronológica [7].

– Alterações pelo Orçamento da R.A. da Madeira para 2021;

Outra legislação complementar, quadros resumo e fórmulas de cálculo
encontram-se inseridos em notas a artigos de diversos diplomas por motivo
de ordem prática, nomeadamente, a sua relação direta com o assunto do
artigo em causa, a sua especificidade e a consulta em simultâneo.

– Isenção do IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro da COVID-19, às vacinas contra a mesma doença e
às prestações de serviços relacionadas com esses produtos, transpondo a
Diretiva (UE) 2020/2020 do Conselho;

Contém um índice geral e um índice cronológico, bem como um índice
sistemático no início de cada diploma, para resumir o seu conteúdo e facilitar a consulta.

– Atualização de dados necessários à aplicação da lei fiscal, nomeadamente,
taxa de juros de mora, valor da unidade de conta processual, valor da
retribuição mínima mensal garantida, valor do indexante de apoios sociais,
valor da pensão mínima do regime geral, valor médio de construção
por m2, taxas da Derrama municipal, percentagens de participação variável no IRS e taxas de IMI por município;

– Tabelas de retenção na fonte de IRS para 2021 (Continente, R.A. dos
Açores e R.A. da Madeira);
– Isenção de Imposto do Selo sobre as apólices de seguros de crédito à
exportação, apólices de seguros caução e garantias bancárias na ordem
externa;

Na elaboração do livro foram ainda considerados os seguintes critérios:
– As normas alteradas, em regra, referenciam-se com menção do respetivo
diploma e, relativamente às mais recentes, transcreve-se a redação anterior ou a expressão objeto de alteração;

– Aprovação e alteração de modelos declarativos e de outra regulamentação
necessária à aplicação de determinadas normas fiscais;
– Diversas medidas fiscais excecionais e temporárias de resposta à pandemia
COVID-19, nomeadamente, prorrogação de prazos de cumprimento de
obrigações declarativas e de pagamento, regimes especiais e excecionais
de pagamentos em prestações, suspensão de prazos processuais, procedimentais, administrativos, prescrição e caducidade;

– No caso de republicação de diplomas, apenas se faz menção às normas
alteradas subsequentemente à republicação, salvo quando por razões de
ordem prática se mostre necessário e viável manter a redação anterior;
– No caso de diplomas com renumeração do articulado, todas as remissões
para preceitos na redação anterior consideram-se efetuadas para as
disposições correspondentes na nova redação, pelo que, com o intuito
de facilitar a perceção dessa correspondência, junto de cada norma
remissiva indica-se o artigo novo com a expressão “(atual __)”;

– Alterações da LGT, CPPT, RGIT, RCPITA, RJAT e outros atos legislativos, reforçando as garantias dos contribuintes e a simplificação processual;
– Atualização da tabela prática das convenções para evitar a dupla tributação internacional;

– Nos artigos de alguns diplomas optou-se por criar epígrafes em itálico,
não contidas nos textos legais, nos casos em que se considera fundamental a identificação do conteúdo;

– Alterações do EBF, CFI, CISelo, CISV, CIUC e criação de uma medida
extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC.

– Nas notas em que se referenciam diplomas incluídos no presente livro,
indica-se com o símbolo “[_]” o ponto onde estão inseridos e com
“p. __” a respetiva página;

Importa referir que as notas, quadros resumo, fórmulas de cálculo, epígrafes em artigos de diplomas cujos textos legais não as preveem e outras
inovações, apresentados em carateres diferenciadores – itálico – e que não
sejam a transcrição de diplomas legais ou de instruções divulgadas, são da
autoria e inteira responsabilidade do autor, podendo o seu conteúdo não
coincidir com a posição oficial, pelo que não dispensam a leitura dos diplomas originais.

– Nas notas em que se referenciam diplomas não incluídos, indica-se o
sítio da Internet onde se encontram disponíveis, nomeadamente os
que aprovam modelos de declarações fiscais “(disponíveis em www.
portaldasfinancas.gov.pt)”;
– Na sequência da criação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
em resultado da fusão da Direção-Geral dos Impostos (DGCI), Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
(DGAIEC) e Direção-Geral de Informática Tributária e Aduaneira
(DGITA), a partir de 01/01/2012, quaisquer referências feitas em leis
ou documentos às extintas direções-gerais consideram-se como efetuadas à AT;

Sempre que ocorram alterações legislativas serão elaboradas atualizações
(com indicação das páginas do livro onde devem ser inseridas), a disponibilizar para consulta e impressão até à próxima edição no sítio:
www.areaseditora.pt.
O rigor colocado na elaboração deste livro não invalida que possa conter
eventuais gralhas ou incorreções. Agradece-se, desde já, a amabilidade de
nos enviar críticas e sugestões, podendo fazê-lo para o endereço:
josemarreiros.sfp@gmail.com.

– É utilizada a grafia do novo Acordo Ortográfico nos títulos, notas do
autor e legislação publicada a partir de 01/01/2012, mantendo-se a legislação publicada até 31/12/2011 com a grafia anterior ao referido
Acordo.

Lisboa, 22 de abril de 2021.
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