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ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

PARTE I
PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 1.º - Âmbito de aplicação
As disposições da parte I do presente Estatuto aplicam-se aos benefícios 

fi scais nele previstos, sendo extensivas aos restantes benefícios fi scais, com 
as necessárias adaptações, sendo caso disso.

Artigo 2.º - Conceito de benefício fi scal e de despesa fi scal e res-
pectivo controlo

1 - Consideram-se benefícios fi scais as medidas de carácter excepcional 
instituídas para tutela de interesses públicos extrafi scais relevantes que sejam 
superiores aos da própria tributação que impedem.

2 - São benefícios fi scais as isenções, as reduções de taxas, as deduções à 
matéria colectável e à colecta, as amortizações e reintegrações aceleradas e 
outras medidas fi scais que obedeçam às características enunciadas no número 
anterior.

3 - Os benefícios fi scais são considerados despesas fi scais, as quais podem 
ser previstas no Orçamento do Estado ou em documento anexo e, sendo caso 
disso, nos orçamentos das Regiões Autónomas e das autarquias locais.

4 - Para efeitos de controlo da despesa fi scal inerente aos benefícios fi scais 
concedidos, pode ser exigida aos interessados a declaração dos rendimentos 
isentos auferidos, salvo tratando-se de benefícios fi scais genéricos e automá-
ticos, casos em que podem os serviços fi scais obter os elementos necessários 
ao cálculo global do imposto que seria devido.
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Artigo 3.º - Caducidade dos benefícios fi scais
1 - As normas que consagram os benefícios fi scais constantes das partes 

II e III do presente Estatuto vigoram durante um período de cinco anos, salvo 
quando disponham em contrário.

2 - São mantidos os benefícios fi scais cujo direito tenha sido adquirido 
durante a vigência das normas que os consagram, sem prejuízo de disposição 
legal em contrário.

3 - O disposto no n.º 1 não se aplica aos benefícios fi scais constantes dos 
artigos 16.º, 17.º, 18.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 32.º, 44.º, 60.º e 66.º-A, bem 
como ao capítulo V da parte II do presente Estatuto.

NOTA:
N.º 3 - Redação dada pelo artigo 144º da Lei n.º 64-B/2011, de 30.12, LOE para 2012

Artigo 4.º - Desagravamentos fi scais que não são benefícios fi scais
1 - Não são benefícios fi scais as situações de não sujeição tributária.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se, generi-
camente, não sujeições tributárias as medidas fi scais estruturais de carácter 
normativo que estabeleçam delimitações negativas expressas da incidência.

3 - Sempre que o julgar necessário, pode a administração fi scal exigir dos 
interessados os elementos necessários para o cálculo da receita que deixa de 
cobrar-se por efeito das situações de não sujeição tributária.

Artigo 5.º - Benefícios fi scais automáticos e dependentes de reco-
nhecimento

1 - Os benefícios fi scais são automáticos ou dependentes de reconhecimento; 
os primeiros resultam directa e imediatamente da lei, os segundos pressupõem 
um ou mais actos posteriores de reconhecimento.

2 - O reconhecimento dos benefícios fi scais pode ter lugar por acto admi-
nistrativo ou por acordo entre a Administração e os interessados, tendo, em 
ambos os casos, efeito meramente declarativo, salvo quando a lei dispuser 
em contrário.

3 - O procedimento de reconhecimento dos benefícios fi scais regula-se pelo 
disposto na lei geral tributária e no Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

Artigo 6.º - Carácter genérico dos benefícios fi scais; Respeito pela 
livre concorrência

1 - A defi nição dos pressupostos objectivos e subjectivos dos benefícios fi s-
cais deve ser feita em termos genéricos, e tendo em vista a tutela de interesses 

[Art. 3º] 
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públicos relevantes, só se admitindo benefícios de natureza individual por 
razões excepcionais, devidamente justifi cadas no diploma que os instituir.

2 - A formulação genérica dos benefícios fi scais deve obedecer ao princípio 
da igualdade, de modo a não falsear ou ameaçar falsear a concorrência.

Artigo 7.º - Fiscalização
Todas as pessoas, singulares ou colectivas, de direito público ou de direito 

privado, a quem sejam concedidos benefícios fi scais, automáticos ou depen-
dentes de reconhecimento, fi cam sujeitas a fi scalização da Direcção-Geral dos 
Impostos e das demais entidades competentes, para controlo da verifi cação dos 
pressupostos dos benefícios fi scais respectivos e do cumprimento das obrigações 
impostas aos titulares do direito aos benefícios.

Artigo 8.º - Medidas impeditivas, suspensivas ou extintivas de be-
nefícios fi scais

As sanções impeditivas, suspensivas ou extintivas de benefícios fi scais 
podem ser aplicadas sempre que seja cometida uma infracção fi scal relacio-
nada com os impostos sobre o rendimento, a despesa ou o património ou, às 
normas do sistema de segurança social, independentemente da sua relação 
com o benefício concedido.

Artigo 9.º - Declaração pelos interessados da cessação dos pressu-
postos dos benefícios fi scais

As pessoas titulares do direito aos benefícios fi scais são obrigadas a declarar, 
no prazo de 30 dias, que cessou a situação de facto ou de direito em que se 
baseava o benefício, salvo quando essa cessação for de conhecimento ofi cioso.

Artigo 10.º - Interpretação e integração das lacunas da lei
As normas que estabeleçam benefícios fi scais não são susceptíveis de inte-

gração analógica, mas admitem interpretação extensiva.

Artigo 11.º - Aplicação no tempo das normas sobre benefícios fi scais
1 - As normas que alterem benefícios fi scais convencionais, condicionados 

ou temporários, não são aplicáveis aos contribuintes que já aproveitem do 
direito ao benefício fi scal respectivo, em tudo que os prejudique, salvo quando 
a lei dispuser em contrário.

2 - É aplicável o disposto no número anterior quando o fundamento do 
benefício fi scal for um regime jurídico de direito comum que limite os direitos 

[Art. 7º] 
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do contribuinte, especialmente quando restrinja os poderes de fruição ou de 
disposição dos seus bens, designadamente nos casos previstos no n.º 2 do artigo 
15.º que revistam essa natureza.

3 - O disposto nos números anteriores não prejudica o estabelecido no 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho.

Artigo 12.º - Constituição do direito aos benefícios fi scais
O direito aos benefícios fi scais deve reportar-se à data da verifi cação dos 

respectivos pressupostos, ainda que esteja dependente de reconhecimento 
declarativo pela administração fi scal ou de acordo entre esta e a pessoa be-
nefi ciada, salvo quando a lei dispuser de outro modo.

Artigo 13.º - Impedimento de reconhecimento do direito a benefí-
cios fi scais

1 - Os benefícios fi scais dependentes de reconhecimento não podem ser 
concedidos quando o sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento 
de qualquer imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e das 
contribuições relativas ao sistema da segurança social.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, tal situação só é impeditiva 
do reconhecimento dos benefícios fi scais enquanto o interessado se mantiver 
em incumprimento e se a dívida tributária em causa, sendo exigível, não te-
nha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia 
idónea, quando devida.

Artigo 14.º - Extinção dos benefícios fi scais
1 - A extinção dos benefícios fi scais tem por consequência a reposição 

automática da tributação-regra.

2 - Os benefícios fi scais, quando temporários, caducam pelo decurso do 
prazo por que foram concedidos e, quando condicionados, pela verifi cação 
dos pressupostos da respectiva condição resolutiva ou pela inobservância das 
obrigações impostas, imputável ao benefi ciário.

3 - Quando o benefício fi scal respeite a aquisição de bens destinados à 
directa realização dos fi ns dos adquirentes, fi ca sem efeito se aqueles forem 
alienados ou lhes for dado outro destino sem autorização do Ministro das 
Finanças, sem prejuízo das restantes sanções ou de regimes diferentes esta-
belecidos por lei.

4 - O acto administrativo que conceda um benefício fi scal não é revogável, 
nem pode rescindir-se o respectivo acordo de concessão, ou ainda diminuir-se, 
por acto unilateral da administração tributária, os direitos adquiridos, salvo se 

[Art. 12º] 
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houver inobservância imputável ao benefi ciário das obrigações impostas, ou 
se o benefício tiver sido indevidamente concedido, caso em que aquele acto 
pode ser revogado.

5 - No caso de benefícios fi scais permanentes ou temporários dependentes 
de reconhecimento da administração tributária, o acto administrativo que os 
concedeu cessa os seus efeitos nas seguintes situações:

a) O sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento de qualquer 
imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e das contribui-
ções relativas ao sistema da segurança social, e se mantiver a situação 
de incumprimento;

b) A dívida tributária não tenha sido objecto de reclamação, impugnação 
ou oposição, com a prestação de garantia idónea, quando exigível.

6 - Verifi cando-se as situações previstas nas alíneas a) e b) do número 
anterior, os benefícios automáticos não produzem os seus efeitos no ano ou 
período de tributação em que ocorram os seus pressupostos.

7 - O disposto nos números anteriores aplica-se sempre que as situações 
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 5 ocorram, relativamente aos impostos 
periódicos, no fi nal do ano ou período de tributação em que se verifi cou o 
facto tributário e, nos impostos de obrigação única, na data em que o facto 
tributário ocorreu.

8 - É proibida a renúncia aos benefícios fi scais automáticos e dependentes 
de reconhecimento ofi cioso, sendo, porém, permitida aos benefícios fi scais 
dependentes de requerimento do interessado, bem como aos constantes de 
acordo, desde que aceite pela administração tributária.

Artigo 15.º - Transmissão dos benefícios fi scais
1 - O direito aos benefícios fi scais, sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes, é intransmissível inter vivos, sendo, porém, transmissível mortis 
causa se se verifi carem no transmissário os pressupostos do benefício, salvo 
se este for de natureza estritamente pessoal.

2 - É transmissível inter vivos o direito aos benefícios fi scais objectivos que 
sejam indissociáveis do regime jurídico aplicável a certos bens, designadamente 
os que benefi ciem os rendimentos de obrigações, títulos de dívida pública e os 
prédios sujeitos ao regime de renda limitada.

3 - É igualmente transmissível inter vivos, mediante autorização do Ministro 
das Finanças, o direito aos benefícios fi scais concedidos, por acto ou contrato 
fi scal, a pessoas singulares ou colectivas, desde que no transmissário se verifi -
quem os pressupostos do benefício e fi que assegurada a tutela dos interesses 
públicos com ele prosseguidos.

[Art. 15º] 
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PARTE II
BENEFÍCIOS FISCAIS COM CARÁCTER ESTRUTURAL

CAPÍTULO I
BENEFÍCIOS FISCAIS DE NATUREZA SOCIAL

Artigo 16.º - Fundos de pensões e equiparáveis
1 - São isentos de IRC os rendimentos dos fundos de pensões e equiparáveis, 

que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional.

2 - São isentos de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis os fundos de pensões e equiparáveis, constituídos de acordo com a 
legislação nacional.

3 - Às contribuições individuais dos participantes e aos reembolsos pagos 
por fundos de pensões e outros regimes complementares de segurança social, 
incluindo os disponibilizados por associações mutualistas, que garantam ex-
clusivamente o benefício de reforma, complemento de reforma, invalidez ou 
sobrevivência, incapacidade para o trabalho, desemprego e doença grave são 
aplicáveis as regras previstas no artigo 21.º, com as necessárias adaptações.

4 - Em caso de inobservância dos requisitos estabelecidos no n.º 1, a fruição 
do benefício aí previsto fi ca, no respectivo exercício, sem efeito, sendo as 
sociedades gestoras dos fundos de pensões e equiparáveis, incluindo as asso-
ciações mutualistas, responsáveis originariamente pelas dívidas de imposto dos 
fundos ou patrimónios cuja gestão lhes caiba, devendo efectuar o pagamento do 
imposto em dívida no prazo previsto no n.º 1 do artigo 120.º do Código do IRC.

5 - Os benefícios fi scais previstos no n.º 3 deste artigo e no n.º 2 do artigo 
21.º são cumuláveis, não podendo, no seu conjunto, exceder os limites fi xados 
no n.º 2 do artigo 21.º

6 - As contribuições para fundos de pensões e outros regimes comple-
mentares de segurança social referidas no n.º 3, incluindo os disponibilizados 
por associações mutualistas, são dedutíveis à colecta do IRS, nos termos aí 
estabelecidos, desde que:

a) Quando pagas e suportadas por terceiros, tenham sido, comprovada-
mente, tributadas como rendimentos do sujeito passivo;

b) Quando pagas e suportadas pelo sujeito passivo, não constituam encargos 
inerentes à obtenção de rendimentos da categoria B.

7 - São isentos de IRC os rendimentos dos fundos de pensões que se cons-
tituam, operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro 
Estado membro da União Europeia ou do espaço económico europeu, neste 
último caso desde que esse Estado membro esteja vinculado a cooperação ad-
ministrativa no domínio da fi scalidade equivalente à estabelecida no âmbito da 

[Art. 16º] 
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União Europeia, não imputáveis a estabelecimento estável situado em território 
português, desde que se verifi quem cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Garantam exclusivamente o pagamento de prestações de reforma por 
velhice ou invalidez, sobrevivência, pré-reforma ou reforma antecipada, 
benefícios de saúde pós-emprego e, quando complementares e acessórios 
destas prestações, a atribuição de subsídios por morte;

b) Sejam geridos por instituições de realização de planos de pensões profi s-
sionais às quais seja aplicável a Directiva n.º 2003/41/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Junho;

c) O fundo de pensões seja o benefi ciário efectivo dos rendimentos;

d) Tratando-se de lucros distribuídos, as correspondentes partes sociais 
sejam detidas, de modo ininterrupto, há pelo menos um ano.

8 - Sem prejuízo do disposto no artigo 98.º do Código do IRC, para que seja 
imediatamente aplicável o disposto no número anterior, deve ser feita prova 
perante a entidade que se encontra obrigada a efectuar a retenção na fonte, 
anteriormente à data de colocação à disposição dos rendimentos, da verifi cação 
dos requisitos previstos nas alíneas a), b) e c) mediante declaração confi rmada 
e autenticada pelas autoridades do Estado membro da União Europeia ou do 
espaço económico europeu a quem compete a respectiva supervisão.

NOTAS:
N.ºs 3, 4 e 6 - Redação dada pelo artigo 4º do Decreto-Lei n.º 292/2009, de 13.10
N.ºs 7 e 8 - Aditado pelo artigo 144º da Lei n.º 64-B/2011, de 30.12, LOE para 2012

Artigo 17.º - Regime público de capitalização
1 - São dedutíveis à colecta de IRS, nos termos e condições previstos no 

artigo 78.º do respectivo Código, 20 % dos valores aplicados, por sujeito passivo 
não casado, ou por cada um dos cônjuges não separados judicialmente de pes-
soas e bens, em contas individuais geridas em regime público de capitalização, 
tendo como limite máximo (euro) 350 por sujeito passivo.

2 - Às importâncias pagas, sob a forma de renda vitalícia ou resgate do 
capital acumulado, no âmbito do regime público de capitalização é aplicável 
o regime previsto nos n.os 2 a 5 do artigo 21.º

NOTA:
N.º 2 - Redação dada pelo artigo 144º da Lei n.º 64-B/2011, de 30.12, LOE para 2012

Artigo 18.º - Contribuições das entidades patronais para regimes de 
segurança social

1 - São isentos de IRS, no ano em que as correspondentes importâncias são 
despendidas, os rendimentos a que se refere a subalínea i) do n.º 3) da alínea 
b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS, quando respeitem a contratos que 
garantam exclusivamente o benefício de reforma, complemento de reforma, 

[Art. 17º] 
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invalidez ou sobrevivência, desde que sejam observadas, cumulativamente, 
as condições previstas nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 4 do artigo 43.º do 
Código do IRC, na parte em que não excedam os limites previstos nos n.os 2 e 
3 do mesmo artigo, e sem prejuízo do disposto nos seus n.os 5 e 6.

2 - A inobservância de qualquer das condições previstas no número anterior 
determina:

a) Para o trabalhador ou trabalhadores benefi ciados pelo incumprimento, a 
perda da isenção e o englobamento como rendimento da categoria A de 
IRS, no ano em que ocorrer o facto extintivo, da totalidade das impor-
tâncias que benefi ciaram da isenção, acrescidas de 10 %, por cada ano 
ou fracção, decorrido desde a data em que as respectivas contribuições 
tiverem sido efectuadas;

b) Para a empresa, a tributação autónoma, à taxa de 40 %, no exercício do 
incumprimento das contribuições que nesse exercício, bem como nos 
dois exercícios anteriores, benefi ciaram do regime de isenção previsto 
no n.º 1.

3 - Verifi cando-se o disposto na parte fi nal do n.º 3) da alínea b) do n.º 3 do 
artigo 2.º do Código do IRS, benefi cia de isenção o montante correspondente 
a um terço das importâncias pagas ou colocadas à disposição, com o limite de 
(euro) 11 704,70.

4 - A isenção a que se refere o número anterior não prejudica o engloba-
mento dos rendimentos isentos, para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 
22.º do Código do IRS, bem como a determinação da taxa aplicável ao restante 
rendimento colectável.

NOTA:
N.ºs 1 e 3 - Redação dada pelo artigo 5º da Lei n.º 82-E/2014, de 31.12, Lei da 

Reforma do IRS

Artigo 19.º - Criação de emprego
1 - Para a determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC 

e dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, os encargos 
correspondentes à criação líquida de postos de trabalho para jovens e para 
desempregados de longa duração, admitidos por contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, são considerados em 150 % do respectivo montante, 
contabilizado como custo do exercício.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se:

a) ‘Jovens’ os trabalhadores com idade superior a 16 e inferior a 35 anos, 
inclusive, aferida na data da celebração do contrato de trabalho, com 
excepção dos jovens com menos de 23 anos, que não tenham concluído 
o ensino secundário, e que não estejam a frequentar uma oferta de 
educação-formação que permita elevar o nível de escolaridade ou qua-
lifi cação profi ssional para assegurar a conclusão desse nível de ensino;

[Art. 19º] 
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