
Propostas na área das

Finanças e Dívida

Pública



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 127.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
CAPÍTULO VII

Financiamento do Estado e gestão da dívida pública

Artigo 127º-A

Redução dos Juros da Dívida

Fica o Governo autorizado para estabelecer com o BCE uma renegociação da taxa de juro de que o Banco é credor para valores idênticos ou próximos das taxas de referência  aplicadas em contratos de empréstimo à banca privada.
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do número 1 do artigo 130.º da Proposta de Lei:
CAPITULO VII

Financiamento do Estado e gestão da dívida públicaArtigo 130.º
Dívida denominada em moeda diferente do euro

1- A exposição cambial em moedas diferentes do euro não pode ultrapassar, em cada momento, 10% do total da dívida pública direta do Estado.2- […].
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do número 4 do artigo 133.º da Proposta de Lei:
CAPITULO VII

Financiamento do Estado e gestão da dívida públicaArtigo 133.º
Gestão da dívida pública direta do Estado

1- […].2- […].3- […].4-  O acréscimo de endividamento líquido global  direto que seja necessário para dar cumprimento ao disposto no número anterior,  até ao limite  de € 1 500 000 000,  é efetuado por contrapartida de uma redução, no mesmo montante,  do limite máximo previsto no artigo 136.º. 



As Deputadas e os Deputados,
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Grupo Parlamentar

Proposta de Eliminação

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a eliminação do artigo 134.º  da Proposta de Lei:
CAPITULO VIII

Iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e investimentos financiados 

pelo Banco Europeu de Investimento

Artigo 134.º
Concessão extraordinária de garantias pessoais do Estado

Eliminar

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 135.º da Proposta de Lei:
CAPITULO VIII

Iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e investimentos financiados 

pelo Banco Europeu de Investimento

Artigo 135.º
Garantias no âmbito de investimentos financiados pelo Banco Europeu de 

Investimentos1- […].2- […].3- Fica excluída do âmbito da autorização concedida no nº 1 a concessão de garantias ao financiamento de projetos em parceria público-privada.  
As Deputadas e os Deputados,
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Grupo Parlamentar

Proposta de Eliminação

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a eliminação do artigo 136.º  da Proposta de Lei:
CAPITULO VIII

Iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e investimentos financiados 

pelo Banco Europeu de Investimento

Artigo 136.º
Financiamento

Eliminar

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Os pagamentos às PPP comprometem o estado em valores que ultrapassarão os 19 mil milhões de euros nas próximas três décadas, segundo o recente relatório da Ernst & Young.  Essa  extração  aos  contribuintes  é  assegurada  por  contratos  protegidos,  com cláusulas abusivas que protegem rentabilidades escandalosas. O Bloco propõe:
a) Regresso dos hospitais PPP à gestão pública: num caso, o do Hospital de cascais, o  estado  não  pode  aceitar  a  transferência  do  contrato  de  gestão  para  o comprador  do  Grupo  HPP,  na  sequência  da  venda  deste;  noutro,  como  o  de Braga, a existência de desvios nos custos para o estado, a sucessão de casos que questionam  a  qualidade  dos  serviços  prestados  e  a  confrontação  com  os profissionais recomendam esta decisão.  O estado não deve no entanto aceitar responsabilizar-se por dívidas contraídas por estes grupos e que decorram dos seus erros de gestão.
b) Resgate  público  das  PPP rodoviárias  ex-scut:  as  PPP rodoviárias  assumem-se como a maior fonte de encargos para o estado, contabilizando mais de 80% dos encargos previstos com PPP ao longo das próximas três décadas.  as  taxas de rentabilidade elevadas destas PPP são a demonstração do saque que está a ser feito às contas públicas por este meio. É essencial romper com este saque e isso será possível com o resgate público das PPP.

Como é possível identificar num estudo recentemente efetuado pela consultora referida,  a exposição bancária das PPP é bastante menor do que os encargos públicos futuros, dando conta do abuso envolvido. O Bloco de esquerda propõe o resgate público das PPP  rodoviárias (ex-scut), assumindo o estado os encargos bancários e a propriedade com a gestão  das  infraestruturas  e  das  concessões.  Para  isso,  o  estado  recorrerá  ao remanescente dos 12 mil milhões previstos para o sistema financeiro, recuperando em 



dez anos o investimento atual  e garantindo uma redução drástica nos custos anuais destas estruturas. 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 141.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:

Artigo 141.º-A

Resgate público das Parcerias Público-Privadas

1 – Durante o ano de 2013 o Governo compromete-se a:a) Proceder  ao  resgate  público  dos  Hospitais  geridos  em  modelo  de  parceria público-privada, passando a sua gestão a ser pública.b) Proceder ao resgate público das parcerias público-privadas do setor rodoviário.2 –  A execução do previsto no número anterior não obriga o Estado à assunção de dívidas existentes que sejam da responsabilidade do parceiro privado e que tenham sido contraídas por decorrência de erros de gestão.3  –  O  Estado  assumirá  a  exposição  bancária,  a  propriedade  e  a  gestão  das infraestruturas e das concessões referidas no número 1, sem prejuízo do previsto no número 2.4 – Para a execução dos números anteriores fica o Governo autorizado a recorrer ao montante previsto para o  reforço da estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros.
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a eliminação da alteração ao artigo  31.º do Código do IRS, previsto no artigo 176.º da Proposta de Lei:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 83.º, 85.º, 88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  (Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 31.º[…]

Eliminar”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a eliminação da alteração ao artigo  85.º do Código do IRS, previsto no artigo 176.º da Proposta de Lei:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 83.º, 85.º, 88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  (Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 85.º[…]

Eliminar”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a eliminação das alterações aos artigos 68.º e 78.º do Código do IRS, previstos no artigo 176.º da Proposta de Lei:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 83.º, 85.º, 88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  (Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 68.º[…]

Eliminar

Artigo 78.º[…]
Eliminar”

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração aos artigos 22.º e ao 71.º, do Código do IRS, previstos no artigo 176.º da Proposta de Lei e ainda ao artigo 81.º do Código do IRS:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º,  22.º,  25.º, 31.º, 41.º, 68.º,  68.º-A,  71.º,  72.º,  78.º,  79.º,  81.º,  83.º, 85.º, 88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  (Código  do  IRS),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  442-A/88,  de  30  de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 22.ºPrincípio da unidade do IRS e do englobamento universal

1 – O rendimento coletável em IRS é o que resulta do englobamento dos rendimentos das  várias  categorias  auferidos  em  cada  ano,  depois  de  feitas  as  deduções  e  os abatimentos previstos nas secções seguintes, e incluindo ainda todos os rendimentos 

resultantes da propriedade de depósitos, de ações, de títulos da dívida pública, de 

obrigações de títulos de participação e outros análogos.2 – (…).3 – (…):a) (…);b) [Revogado].



4 – (…).5  –  Quando  o  sujeito  passivo  exerça  a  opção  referida  no  n.º  3,  fica,  por  esse  facto, obrigado a englobar a totalidade dos rendimentos compreendidos no n.º 7 do artigo 81.º.6 – (…).7 – (…).8 - É dever dos contribuintes apresentar uma declaração exaustiva descrevendo todos os rendimentos recebidos durante o ano fiscal, isentos ou não isentos, para efeitos de verificação pelos serviços de administração tributária.
Artigo 71.ºTaxas Liberatórias1 – (…).2 – (…).3 – (…).4 – (…).5 – (…).6 – Os rendimentos a que se referem os números 1 e  2,  auferidos  pelos  respetivos titulares  residentes  em  território  português,  são  obrigatoriamente  englobados  para efeitos da sua tributação.7 – (…).8 – (…).9 – (…).10 – (…).11 – (…).12 – (…).13 - (…).14 – (…). Artigo 72.ºTaxas Especiais1 – (…).2 – (…).3 – (…).



4 – (…).5 – (…).6 – (…).7  –  Os  rendimentos  prediais  são  obrigatoriamente  englobados  para  efeitos  da  sua tributação.8 – Os rendimentos previstos nos n.os 4,  5 e  6,  auferidos pelos respetivos  titulares  residentes em território português,  são obrigatoriamente englobados para efeitos da sua tributação.8 – (…).9 – (…).10 – (…).11 – (…).12 –(…). Artigo 81.ºEliminação da dupla tributação internacional1 – (…).2 – (…).3 – (…).4 – (…).5 – (…).6  –  Os  rendimentos  isentos  no  termos  dos  números  3,  4  e  5  são  obrigatoriamente englobados para efeito de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos.7 – Os titulares dos rendimentos isentos nos termos dos números 3, 4 e 5 podem optar pela aplicação do método do crédito de imposto referido no n.º1, sendo nestes casos rendimentos obrigatoriamente englobados para efeitos da sua tributação.”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 55.º do Código do IRS, a incluir no artigo 176.º da Proposta de Lei:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 55.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 83.º, 85.º, 88.º,  101.º,  119.º  e  124.º  do  Código  do  Imposto  sobre  o  Rendimento  das  Pessoas Singulares  (Código  do  IRS),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  442-A/88,  de  30  de novembro, passam a ter a seguinte redação:“Artigo 55º(…)1 – (…).2 – O resultado liquido negativo apurado na categoria F só pode ser reportado aos três anos seguintes àquele a que respeitam, deduzindo-se aos resultados líquidos positivos da mesma categoria.3 – (…): a) O resultado só pode ser reportado, de harmonia com a parte aplicável do artigo 52.º  do Código  do IRC,  aos três anos  seguintes  àquele  a  que respeita,  deduzindo-se  aos resultados líquidos positivos da mesma categoria, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes;b) (…);c) (…);



d) (…).4 – (…).5 – A percentagem do saldo negativo a que se refere o número 2 do artigo 43.º só pode ser  reportada  aos  três anos  seguintes  àquele  a  que  respeita,  deduzindo-se  aos resultados líquidos da mesma categoria.6 – (…).7 – (…).”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 72.º do Código do IRS, previsto no artigo 176.º da Proposta de Lei:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 81.º, 83.º, 85.º, 88.º,  101.º,  119.º  e  124.º  do  Código  do  Imposto  sobre  o  Rendimento  das  Pessoas Singulares  (Código  do  IRS),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  442-A/88,  de  30  de novembro, passam a ter a seguinte redação:“Artigo 72.º[…]1 – (…).2 – (…).3 – (…).4 – (…).5 – (…).6 – (…).7 – (…).8 – (…).9 – (…).10 – (…). 11 – (…).



12 – (…).13 - Os rendimentos provenientes de indemnizações a gestores e administradores de empresas,  acima do montante  estabelecido por  lei  geral,  bem como todos os outros valores que tenham sido atribuídos a título de compensação ou de prémio a quem tenha exercido  funções  de  gestão  ou  administração  em  empresas,  são  tributados  à  taxa especial de 75%.”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 87.º, do Código do IRS, a incluir no artigo 176.º da Proposta de Lei:
Artigo 176.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas SingularesOs artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 81.º, 83.º, 85.º, 
87.º,  88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  (Código  do  IRS),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  442-A/88,  de  30  de novembro, passam a ter a seguinte redação:“Artigo 87.º[…]
1 – São dedutíveis à coleta por cada sujeito passivo com deficiência uma importância correspondente a oito vezes o valor do IAS e por cada dependente com deficiência, bem como, por cada ascendente com deficiência que esteja nas condições da alínea e) do n.º 1 do artigo 79.º, uma importância igual a três vezes o valor do IAS.2 – […].3 – […].4 – […].5 – […].6 - É dedutível à coleta, a título de despesa de acompanhamento, uma importância igual a  oito vezes  o  valor  do  IAS  por  cada  sujeito  passivo  ou  dependente,  cujo  grau  de 



invalidez permanente, devidamente comprovado pela entidade competente, seja igual ou superior a 80 %.7 – […].8 – […].”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a introdução de um novo artigo 176.º-A à Proposta de Lei:
Artigo 176.º-A

Divulgação da lista de contribuintes com rendimentos transferidos para paraísos 

fiscaisA DGCI deve, até ao fim do mês de Setembro de cada ano, divulgar os sujeitos passivos de IRS que transferiram rendimentos de, e para, país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, tributados no âmbito dos números 13 e 14 do Artigo 71º do Código do IRS.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a introdução de um novo artigo 176.º-A à Proposta de Lei:
Artigo 176.º-A

Contribuição de SolidariedadeÉ  criado  a  Contribuição  de  Solidariedade  cujo  regime  é  definido  nos  termos  das seguintes normas:
“Artigo 1ºEstabelece o Registo do Património Mobiliário e de Bens de Luxo

1-  É obrigação dos contribuintes prestar informação detalhada,  no âmbito da sua declaração de IRS, sobre o seu património mobiliário e de bens de luxo, incluindo:a) Os valores mobiliários, incluindo partes sociais como quotas, ações, obrigações e outras, cujo valor patrimonial será determinado pelo seu valor de mercado na última sessão da Bolsa do ano anterior à declaração, ou pela média das últimas vinte sessões, se superior; b) Outros títulos de propriedade mobiliária, não cotados, cujo valor patrimonial será determinado pelo rácio entre o ativo da empresa, que resulte do balanço referido ao último dia do ano anterior àquele a que respeita o imposto,  e  o número total de títulos emitidos;c)  Os  créditos  de toda a  natureza bem como os instrumentos  de poupança e outros produtos bancários similares, cujo valor patrimonial será determinado pelo seu valor nominal no final do ano anterior à declaração;



d) Valores em ouro ou outros metais preciosos, bem como objetos de arte, não se tratando de joias de família, cujo valor patrimonial será determinado pelo seu valor transacionável, quando estabelecido por entidade idónea, ou pelo valor pelo qual se encontram seguros, se superior ao anterior;e)  Meios de transporte de luxo,  incluindo viaturas,  iates,  aeronaves ou outros com valor  unitário  superior a 100 mil  euros,  sendo o  seu valor  patrimonial determinado pela média do preço de mercado nos últimos dois anos ou pelo valor pelo qual estão seguros, se superior;f)  Terrenos  agrícolas,  explorações  agropecuárias,  máquinas  e  instalações comerciais,  industriais  ou  de  turismo,  bem  como  outros  bens  de  capital,  transacionáveis no mercado, pelo valor médio da sua avaliação nos dois anos anteriores ou pelo valor pelo qual estão seguros, se superior.2-  As  obrigações  previstas  no  número  anterior  não  alteram  outras  obrigações declarativas previstas pelas normas legais em vigor.
Artigo 2ºIsenções e deduções1-  O valor  patrimonial  dos  prédios  rústicos  e  urbanos  é  excluído  das  obrigações estabelecidas pela presente lei, sendo definida pelo Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.2-  Para  os  efeitos  da  presente  lei  são  considerados  isentos  os  seguintes  bens patrimoniais:a) Direitos de propriedade literária e artística dos autores;b) Os valores das pensões de reforma;c)  Rendimentos  recebidos  a  título  de  indemnização  por  danos  corporais  ou acidentes;d) Créditos e indemnizações laborais;e) Os valores dos instrumentos de trabalho necessários à atividade industrial, comercial, agrícola, artesanal e liberal, quando exercida isoladamente pelo seu proprietário,  ou  ainda  os  necessários  à  atividade  assalariada,  quando  o empregador não forneça os veículos, instrumentos ou materiais necessários à sua atividade.



3- Podem ser deduzidas do valor patrimonial, estabelecido pelo presente regime, as dívidas do sujeito passivo,  desde que certas e  documentadas,  incluindo as dívidas  à administração tributária, excluindo-se as dívidas litigiosas.
Artigo 3ºContribuição de SolidariedadeOs contribuintes cujo valor patrimonial,  tal como registado para efeito dos artigos anteriores, seja superior a 1 milhão de euros, ficam sujeitos ao pagamento de uma taxa  extraordinária de 1%, sendo de 2% para valores patrimoniais iguais ou superiores a 3 milhões de euros.
Artigo 4ºDeterminação da contribuição aplicável ao valor tributável do património mobiliário, liquidação e pagamento

1-  A  determinação  do  valor  tributável  sobre  o  património  mobiliário,  a  que  se referem os  artigos  1º  e  2º,  é  feita  por  meio  de  auto  declaração  do  sujeito  passivo, devendo ser declarados todos os bens e direitos que constituem o património global e que não estejam isentos, de que o sujeito passivo seja proprietário ou usufrutuário e que tenham valor patrimonial.2- O imposto é calculado em função do valor dos bens patrimoniais ou direitos de que o sujeito passivo seja titular no dia 31 de Dezembro de cada ano e pago no momento da liquidação do IRS de cada ano.3- No caso de bens usufruídos o imposto é devido pelo usufrutuário e, no caso de propriedades resolúveis, o imposto é devido por quem tenha o seu uso ou usufruto.
Artigo 5.ºVerificação1-  Todas  as  declarações  devem  ser  justificadas  nos  impressos  fornecidos  pela administração  tributária,  podendo  esta  solicitar  esclarecimentos  complementares  ao sujeito passivo no prazo máximo de 30 dias, e, na sua falta ou insuficiência, corrigir a declaração, havendo desta decisão lugar a recurso segundo as leis tributárias em vigor.2- São verificadas por amostragem as declarações dos sujeitos passivos.



3-  É  verificável,  nos  termos  das  leis  tributárias,  a  situação  patrimonial  de contribuintes que não tenham apresentado a declaração para os efeitos do presente regime.4-  A entidade com poderes  fiscalizadores  para  os  efeitos  do presente  regime é  a Direcção-Geral dos Impostos.5- Todos devem, dentro dos limites estabelecidos por lei, prestar a colaboração que lhes for solicitada pelos serviços competentes tendo em vista o exercício, por estes, dos respetivos poderes.
Artigo 6.ºObjetivo da ColetaAs receitas provenientes da aplicação da presente lei representarão receita do Fundo de Capitalização da Segurança Social.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Eliminação

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a eliminação do artigo 177º da Proposta de Lei:
Artigo 177.º

Sobretaxa em sede de IRS

Eliminar

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime de IRC

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração ao artigo 2.º do Código do IRC, a incluir no artigo 181.º da Proposta de Lei:
Artigo 181.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas ColetivasOs artigos 2.º, 14.º, 51.º, 67.º, 87.º, 87.º-A, 105.º, 105.º-A, 106.º, 107.º e 118.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:“Artigo 2.º[…]1 - (…).2 - (…).3 - (…).4 - Para efeitos deste Código, considera-se que uma pessoa coletiva tem direção efetiva em território português sempre que se verificar uma das seguintes situações:a) O  regime  de  responsabilidade  aplicável  aos  sócios,  aos  gerentes  ou  aos administradores seja o do direito do Estado português;b) As  decisões  de  direção  superior,  refletindo  o  poder  de  controlo  de  facto  da pessoa coletiva e que vinculam a gestão global da empresa, sejam tomadas no território português, independentemente da localização da sede da empresa;c) Haja lugar à distribuição pela administração de lucros de exercício gerados em território português.5 - O disposto no número anterior tem natureza interpretativa.”



As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime de IRC

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  eliminação  da  proposta  de alteração ao artigo 67.º do Código do IRC, prevista no artigo 181.º da Proposta de Lei:
Artigo 181.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas ColetivasOs artigos 14.º, 51.º, 67.º, 87.º, 87.º-A, 105.º, 105.º-A, 106.º, 107.º e 118.º do Código do Imposto  sobre  o  Rendimento das  Pessoas  Coletivas  (Código  do IRC),  aprovado  pelo Decreto-Lei n.º 442 B/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 67.ºLimitação à dedutibilidade de gastos financiamento

Eliminar”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime de IRC

Exposição de motivos

Novo regime do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

proposto pelo Bloco de Esquerda

Introdução de progressividade, passando a ter quatro escalões com a criação de três novos escalões no IRC , que abrangerá cerca de 3 mil empresas:• a partir de 12,5 milhões de matéria coletável, pagarão 30%, o que abrange 1603 empresas;• a partir de 25 milhões pagarão 32,5%, para 1153 empresas;• partir de 75 milhões pagarão 35%, para 492 empresas.
Este novo regime aumentaria as receitas em 993 milhões em 2010, como se verifica no Quadro abaixo (IRC com quatro escalões). Agora poderá obter uma receita de cerca de 900  milhões,  considerando  ainda  a  pressão  dos  efeitos  recessivos  mas  também  os resultados correntes das três mil empresas que estão em causa.
IRC com quatro escalões
________________________________________________________________
_______________

nº declarações matéria coletável
IRC 

liquidado
Taxa a 
aplicar

Nova 
colecta

Outros 76155 236 43 25 43
1 a 150 186685 828 115 25 115
150 a 500 74080 1034 163 25 163
500 a 1000 23655 724 130 25 130



1000 a 1500 9699 747 105 25 105
1500 a 2500 8729 677 133 25 133
2500 a 5000 7070 1014 207 25 207
5000 a 12500 4569 1402 350 25 350
12500 a 25000 1603 1135 378 30 453,6
25000 a 75000 1153 1877 626 32.5 813,8
75000 a 250000 360 1720 573 35 802,2
mais de 250000 132 3756 1252 35 1752,8

TOTAIS 393.890 15.150 4.075 5.068,4

Acréscimo 
de receita 993,4

________________________________________________________________
F: relatórios do MF, com dados de 2010, em número absoluto ou milhões de euros

Para evitar que este novo sistema desincentive o investimento, propõe-se um crédito fiscal com redução até 25% em cada um dos escalões (menos 5; 7,5 e 10%) no caso da criação de postos de trabalho efetivo sem redução de pessoal, e que poderia custar até 200 milhões.
O novo regime do IRC inclui ainda:• O fim do regime especial de isenções das SGPS e dos fundos de investimento, tendo como objetivo receber 135 milhões,• Uma cláusula de salvaguarda da equidade fiscal, combatendo o dumping fiscal e garantindo  que  as  empresas  registadas  em  zonas  fiscalmente  privilegiadas paguem  em  Portugal  pelo  menos  o  diferencial  dos  impostos  devidos  pelos rendimentos  apurados  em  Portugal,  tendo  como  objetivo  receber  mais  120 milhões.• A recuperação do regime de incentivo fiscal em IRC às empresas instaladas no interior que criem emprego (menos 10% de IRC , com um custo de 40 milhões).O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração ao artigo 87.º do Código do IRC, previsto no artigo 181.º da Proposta de Lei:

Artigo 181.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas ColetivasOs artigos 14.º, 51.º, 67.º, 87.º, 87.º-A, 105.º, 105.º-A, 106.º, 107.º e 118.º do Código do Imposto  sobre  o  Rendimento das  Pessoas  Coletivas  (Código  do IRC),  aprovado  pelo 



Decreto-Lei n.º 442 B/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 87.º[…]1- As taxas do imposto são as constantes da tabela seguinte, exceto nos casos previstos  nos números seguintes: 

Lucro tributável (em euros) Taxas (em percentagem)Normal (A) Média (B)Até 12.500.000 25,00% 25,00%De mais de 12.500.000 até 25.000.000 30,00% 27,50%De mais de 25.000.000 até 75.000.000 32,50% 30,83%Superior a 75.000.000 35,00% -
2- O quantitativo do lucro tributável, quando superior a € 12.500.000, é dividido em duas partes: uma, igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna (B) correspondente a esse escalão; outra, igual ao excedente, a que se  aplica a taxa da coluna (A) respeitante ao escalão imediatamente superior.3- O lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC e dos sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada é tributado à taxa de 25%, independentemente do seu valor, no ano em que, cumulativamente, registem uma variação positiva:a) No número de postos de trabalho e;b) No número de trabalhadores vinculados por contrato de trabalho sem termo. 4- […].5- […].6- […].7- […].” As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime de IRC

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe as seguintes alterações aos artigos 51.º, 65.º, 66.º, 90.º e 91.º do Código do IRC, a incluir no artigo 181.º da Proposta de Lei:
Artigo 181.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas ColetivasOs artigos 2.º, 14.º,  51.º, 65.º, 66.º,  67.º, 87.º, 87.º-A,  90.º, 91.º, 105.º, 105.º-A, 106.º, 107.º e 118.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 B/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 51.º(…)1 - (…).2 - (…).3 - (…).4 - (…).5 - (…).6 - (…).7 - (…).8 - (…).



9 - (…).10 - (…).11 - (…).12 - (…).13 - A dedução a que se refere o n.º 1 não é aplicável quando os lucros distribuídos provenham de sociedade submetida a regime fiscal  mais favorável,  considerando-se como tal quando o imposto efetivamente pago seja inferior ao do IRC que seria devido se a sociedade fosse residente em território português.
Artigo 65.º[…]1- (…).2- Considera-se que uma pessoa singular ou coletiva está submetida a um regime fiscal privilegiado quando o território de residência da mesma constar da lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças ou quando aquela aí não for tributada em imposto sobre o rendimento idêntico ou análogo ao IRS ou ao IRC, ou quando, relativamente às importâncias  pagas  ou  devidas  mencionadas  no  número  anterior,  o  montante  de imposto pago for  inferior  ao imposto que seria  devido se  a  referida entidade fosse considerada residente em território português.3- (…).4- (…).5- (…).
Artigo 66.º(…)1  -  Os  lucros  ou  rendimentos  obtidos  por  entidades  não  residentes  em  território português  e  submetidos  a  um regime fiscal  privilegiado são imputados aos  sujeitos passivos  de  IRC  residentes  em  território  português  que  detenham,  direta  ou indiretamente,  mesmo  que  através  de  mandatário,  fiduciário  ou  interposta  pessoa, partes  de  capital,  dos  direitos  de  voto  ou dos  direitos  sobre  os  rendimentos  ou os  elementos patrimoniais dessas entidades.2 - [Revogado].3 - (…).



4 - Para efeitos do número anterior, aos lucros ou aos rendimentos sujeitos a imputação é deduzido o imposto sobre o rendimento incidente sobre esses lucros ou rendimentos,  a que houver lugar de acordo com o regime fiscal aplicável no país, território ou região de residência dessa entidade.5 - Para efeitos do disposto no n.º 1, considera-se que uma entidade está submetida a um regime fiscal claramente mais favorável quando o território de residência da mesma constar da lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças ou quando aquela aí não for tributada em imposto sobre o rendimento idêntico ou análogo ao IRC ou, ainda,  quando o imposto efetivamente pago seja inferior ao IRC que seria devido se a entidade  fosse residente em território português.6 - (…).7 - (…).8 - (…).9 - (…).10 - (…).11 - [Revogado].12 - [Revogado].
Artigo 90.º(…)1 - (…).2 - (…):a) A  correspondente  à  dupla  tributação  económica  e  à  dupla  tributação internacional;b) (…);c) (…);d) (…).2 - (…).3 - (…).4 - (…).5 - (…).6 - (…).7 - (…).



8 - (…).9 - (…).10 - (…).
Artigo 91.ºCrédito de imposto por dupla tributação económica e internacional1 - A dedução a que se refere a primeira parte da alínea a) do n.º 2 do artigo 90.º é  apenas  aplicável  quando  na  matéria  coletável  tenham  sido  incluídos  os  lucros distribuídos  e  corresponde  ao  imposto  sobre  o  rendimento  pago  pela  sociedade distribuidora.2 - (anterior n.º 1).3 - (anterior n.º 2).”

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração ao artigo 52.º do Código do IRC, a incluir no artigo 181.º da Proposta de Lei:
Artigo 181.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas ColetivasOs artigos 2.º, 14.º, 51.º,  52.º, 67.º, 87.º, 87.º-A, 105.º, 105.º-A, 106.º, 107.º e 118.º do Código  do  Imposto  sobre  o  Rendimento  das  Pessoas  Coletivas  (Código  do  IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 B/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação: “Artigo 52.º[…]1- Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos três exercícios posteriores.2- […].3- […].4- […].5- […].6- […].7- […].8- […].9- […].10- […].



11- […].12- […].»
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração ao artigo 87.º do Código do 

IRC, a incluir no artigo 181.º da Proposta de Lei:

Artigo 181.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

Os artigos 2.º, 14.º,  51.º, 67.º,  87.º,  87.º-A, 105.º,  105.º-A, 106.º,  107.º e 118.º do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 442 B/88, de 30 de novembro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 87.º

[…]

1. (…).

2. (…).

3. (…).

4. (…).

5. (…).

6. (…).

7. (…).

8 – A taxa efetiva de IRC referente à atividade das instituições de crédito e sociedades 

financeiras no ano de 2013 é de 25%.”

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Exposição de Motivos
A  proposta  efectuada  visa  eliminar  os  actuais  privilégios  concedidos  em termos  de devolução  do  IVA  sobre  a  aquisição  ou  importação  de  objectos,  bens  ou  serviço exclusivamente aplicados ao culto religioso. Pretende-se assim garantir o princípio de laicidade do Estado, não afectando as obras de solidariedade social. 
Desta forma, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo  189º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redacção:

“Artigo 189.º-A

Revogação no âmbito do Decreto-Lei 20/90 de 13 de Janeiro 

É revogado o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro, na sua atual redação.”

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a criação de um novo artigo 194.º-A à Proposta de Lei:
“Artigo 194.º-A

Taxa sobre Transações de Valores Mobiliários1- É aplicada uma taxa autónoma de 0,3% sobre a transação de valores mobiliários, tal como definidos no artigo 1º do Código dos Valores Mobiliários.2-  A  taxa  prevista  no  número  anterior  aplica-se  a  todas  as  transações  de  valores mobiliários,  tal  como  definidos  no  artigo  1º  do  Código  dos  Valores  Mobiliários, independentemente de serem efetuados em mercados regulamentados, mercados não regulamentados ou fora de mercado.3-  A transação de  valores  mobiliários,  tal  como definidos  no Artigo 1º,  é  objeto  da aplicação de uma taxa de 0,3% sobre o valor da transação.4- O valor resultante da aplicação da taxa suprarreferida é devido, na sua totalidade, ao adquirente do objeto de transação, devendo ser liquidado no momento da realização da mesma.5- O Governo regulamenta a Taxa prevista no presente artigo num prazo de 30 dias.”As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

PROPOSTA DE LEI N.º103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime do IMI

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta a proposta de revogação da isenção de IMI às “associações ou organizações de qualquer religião ou culto às quais seja reconhecida personalidade jurídica, quanto aos templos ou edifícios exclusivamente destinados ao culto ou à realização de fins não económicos com este diretamente relacionados”. 
“Artigo 207.º

Alteração ao Estatuto dos Benefícios FiscaisOs artigos 22.º,  44.º, 48.º, 58.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo  DecretoLei  n.º  215/89,  de 1 de julho,  passam a ter a  seguinte redação:  “Artigo 44.º[…]1 – (…)a) (…)b) (…)c) [revogado]d) (…)e) (…)f) (…)



g) (…)h) (…)i) (…)j) (…)l) (…)m) (…)n) (…)o) (…)2 – (…)a) (…)b) (…)c) (…)d) (…)3 – (…)4 – (…)5 – (…)6 – (…)a) (…)b) (…)7 - (…)8 – (…)9 – (…)10 – (…)11 – (…)12 – (…)”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

PROPOSTA DE LEI N.º103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo regime do IMI

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta a seguinte proposta de revogação  de  isenção  de  IMI  para  “os  estabelecimentos  de  ensino  particular integrados  no  sistema  educativo,  quanto  aos  prédios  ou  parte  de  prédios destinados diretamente à realização dos seus fins”. 
“Artigo 207.º

Alteração ao Estatuto dos Benefícios FiscaisOs artigos 22.º,  44.º, 48.º, 58.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo  DecretoLei  n.º  215/89,  de 1 de julho,  passam a ter a  seguinte redação: Artigo 44.º[…]1 – (…)a) (…)b) (…)c) (…)d) (…)e) (…)f) (…)g) (…)



h) [revogado]i) (…)j) (…)l) (…)m) (…)n) (…)o) (…)2 – (…)a) (…)b) (…)c) (…)d) (…)3 – (…)4 – (…)5 – (…)6 – (…)a) (…)b) (…)7 - (…)8 – (…)9 – (…)10 – (…)11 – (…)12 – (…)”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

PROPOSTA DE LEI N.º103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime do IMI

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta a seguinte proposta de alteração ao artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir no artigo 207.º da Proposta de Lei.
“Artigo 207.º

Alteração ao Estatuto dos Benefícios FiscaisOs artigos 22.º,  44.º, 48.º, 58.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo  DecretoLei  n.º  215/89,  de 1 de julho,  passam a ter a  seguinte redação: “Artigo 44ºIsenções1 – (…):a) (…)b) (…)c) (…)d) (…)e) (…)f) (…)g) (…)h) (…)i)  As  associações  desportivas  não  profissionais e  as  associações  juvenis legalmente  constituídas,  quanto  aos  prédios  ou  parte  de  prédios  destinados diretamente à realização dos seus fins;j) (…)



l) (…)m) (…)n) (…)o) (…)2 – (…)3 – (…)4 – (…)5 – (…)6 – (…)7 - (…)8 – (…)9 – (…)10 – (…)11 – (…)12 – (…)” As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

PROPOSTA DE LEI N.º103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime do IMI

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta a seguinte proposta de alteração,  que  revoga  a  isenção  de  IMI  às  “entidades  públicas  empresariais responsáveis  pela  rede  pública  de  escolas,  quanto  aos  prédios  ou  parte  de prédios destinados diretamente ou indiretamente à realização dos seus fins”. 
 “Artigo 207.º

Alteração ao Estatuto dos Benefícios FiscaisOs artigos 22.º,  44.º, 48.º, 58.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo  DecretoLei  n.º  215/89,  de 1 de julho,  passam a ter a  seguinte redação:  “Artigo 44.º[…]1 – (…)a) (…)b) (…)c) (…)d) (…)e) (…)f) (…)g) (…)



h) (…)i) (…)j) (…)l) (…)m) (…)n) (…)o) [Revogado]2 – (…)a) (…)b) (…)c) (…)d) (…)3 – (…)4 – (…)5 – (…)6 – (…)a) (…)b) (…)7 - (…)8 – (…)9 – (…)10 – (…)11 – (…)12 – (…)”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração dos artigos 22.º, 23.º,  24.º e 32.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir no artigo 207.º da Proposta de Lei:
Artigo 207.º

Alteração ao Estatuto dos Benefícios FiscaisOs artigos  22.º,  23.º,  24.º,  32.º,  48.º,  58.º  e  71.º  do Estatuto dos  Benefícios  Fiscais (EBF),  aprovado pelo DecretoLei  n.º  215/89,  de 1 de julho,  passam a ter a  seguinte  redação: Artigo 22.º(…)1 - (…):a) (…); b) (…);c) Tratando-se de mais-valias,  obtidas em território  português ou fora  dele,  há lugar a tributação, autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria se 



desses  rendimentos  fossem titulares  pessoas  singulares  residentes  em território português,  à  taxa  de  28  % sobre  a  diferença  positiva  entre  as  mais-valias  e  as  menos-valias  obtidas  em  cada  ano,  sendo  o  imposto  entregue  ao  Estado  pela respetiva entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar.2 - [Revogado].3 - [Revogado].4 - (…).5 - (…).6 - (…).7 - (…).8 - (…).9 - (…).10 - (…).11 - (…).12 - (…).13 - Aos rendimentos de fundos de fundos, que se constituam e operem de acordo com a legislação  nacional  aplica-se  um  regime  fiscal  idêntico  ao  estabelecido  para  os rendimentos dos fundos de investimento.14 - (…):
a) Os rendimentos de que sejam titulares sujeitos passivos de IRS que detenham tais  unidades  de  participação  fora  do  âmbito  de  uma  atividade  comercial, industrial ou agrícola, bem como os obtidos por sujeitos passivos de IRC que não exerçam a título principal qualquer das referidas atividades têm um regime fiscal idêntico ao estabelecido para os fundos de investimento;
b) (…);
c) Aos rendimentos previstos na alínea b) não é aplicável o disposto no n.º 4. 

2



15 - (…).16 - [Revogado]. Artigo 23.º(…)1 – [Revogado].2 - Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de capital de risco,  pagos  ou  colocados  à  disposição  dos  respetivos  titulares,  quer  seja  por distribuição ou mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 21,5 %, exceto quando os titulares dos rendimentos sejam entidades isentas  quanto  aos  rendimentos  de  capitais  ou  entidades  não  residentes  sem estabelecimento  estável  em  território  português,  ao  qual  os  rendimentos  sejam imputáveis, excluindo: 
a) (…);
b) (…).3 - (…).4 - (…).5 - (…).6 - (…).7 - O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação em fundos de capital  de risco é tributado à taxa de 28 %,  quando os titulares sejam entidades não residentes.8 – As mais-valias a que se refere o número anterior, auferidas pelos respetivos titulares, quando sujeitos passivos de IRS residentes em território português e que obtenham os rendimentos  fora  do âmbito  de  uma  atividade  comercial,  industrial  ou  agrícola,  são obrigatoriamente englobadas para efeitos da sua tributação. 9 – [anterior n.º 8].10 – [anterior n.º 9].



Artigo 24º(…)1 - (…).2 - (…).3 - (…).4 - (…).5 - (…).6 - (…).7 - O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de participação em fundos de investimento imobiliário em recursos florestais  é tributado à taxa de 28 %, quando os titulares sejam entidades não residentes. 8 - As mais-valias a que se refere o número anterior, auferidas pelos respetivos titulares, quando sujeitos passivos de IRS residentes em território português e que obtenham os rendimentos  fora  do âmbito  de  uma  atividade  comercial,  industrial  ou  agrícola,  são obrigatoriamente englobadas para efeitos da sua tributação.9 – [Anterior n.º 8]10 - [Anterior n.º 9]11 - [Anterior n.º 10]12 - [Anterior n.º 11]
Artigo 32º(…)1 - (…)2 - [Revogado]3 - [Revogado]4 - (…).5 - (…).
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6 - (…).7 - (…).8 - (…).9 - [Revogado].”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

PROPOSTA DE LEI N.º103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Novo Regime do IMI

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a revogação do artigo 49.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir no artigo 208.º da Proposta de Lei:
Artigo 208.º

Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais São revogados os artigos 49.º e 72.º do EBF.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  revogação  do  artigo  17.º  do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir no artigo 208.º da Proposta de Lei:
Artigo 208.º

Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais São revogados os artigos 17.º e 72.º do EBF.
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  revogação  do  artigo  27.º  do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir do artigo 208.º da Proposta de Lei:
Artigo 208.º

Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais São revogados os artigos 27.º e 72.º do EBF.
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a revogação do artigo 40.º do Estatuto dos  

Benefícios Fiscais, a incluir no artigo 208.º da Proposta de Lei:

Artigo 208.º

Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
São revogados os artigos 40.º e 72.º do EBF.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  revogação  do  artigo  33.º  do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir do artigo 208.º da Proposta de Lei:
Artigo 208.º

Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais São revogados os artigos 33.º e 72.º do EBF.
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  revogação  do  artigo  28.º  do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a incluir no artigo 208.º da Proposta de Lei:
Artigo 208.º

Norma revogatória no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais São revogados os artigos 28.º e 72.º do EBF.
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte nova redação do artigo 49.º da Lei Geral Tributária, previsto no artigo 209.º da Proposta de Lei:
Esta  proposta  visa  impedir  a  eternização  da  dívida  pelo  alongamento  do  prazo  de 

prescrição de oito anos, já de si longo.

Artigo 209.º
Alteração à Lei Geral TributáriaOs artigos 19.º, 45.º,  49.º, 63.º-A e 101.º da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 49.º(…)
1 – […].2 – […].3 – […].4  –  O  prazo  de  prescrição  legal  suspende-se  em  virtude  do  pagamento  de prestações  legalmente  autorizadas,  enquanto  determinem  a  suspensão  da cobrança da dívida5 – […].” 

As Deputadas e os Deputados,
1
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Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2009

Impede  que  o  pagamento  dos  juros  indemnizatórios  ao  contribuinte  fique dependente de requerimento.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte nova redacção do artigo 43.º da Lei Geral Tributária, a incluir no artigo 209.º da Proposta de Lei:
Artigo 209.º

Alteração à Lei Geral Tributária

“Artigo 43.º(…)
1 – […].2 – […].3 – […].4 – A taxa dos juros indemnizatórios é igual à taxa dos juros compensatórios e  integram-se  na  própria  dívida  ao  contribuinte,  com  a  qual  são  conjuntamente liquidados.5 –  […].

As Deputadas e os Deputados,
1



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 24.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, previsto no artigo 211.º da Proposta de Lei:
Artigo 211º

Alteração ao Código de Procedimento e Processo TributárioOs artigos  24.º,  26,  35.º, 39.º, 75.º, 97.º,  97.º-A, 112.º,  169.º, 170.º,  176.º,  191.º, 199.º, 223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 24.º(…)1 - […].2 - […].3 - […].4 -  A validade de certidões passadas pela administração tributária que estejam sujeitas a prazo de caducidade poderá ser prorrogada, a pedido dos interessados, por períodos sucessivos de um ano, que não poderão ultrapassar três anos, desde que não haja alteração dos elementos anteriormente certificados.5  -  O  pedido  a  que  se  refere  o  número  anterior  pode  ser  formulado  no requerimento  inicial,  competindo  aos  serviços,  no  momento  da  prorrogação,  a verificação de que não houve alteração dos elementos anteriormente certificados.6 - […]. 7 - [redação atual]. 8 - [eliminar].9 - [eliminar]. As Deputadas e os Deputados,

1
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Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 39.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, a incluir no artigo 211.º da Proposta de Lei:
Artigo 211º

Alteração ao Código de Procedimento e Processo TributárioOs artigos 24.º,  26,  35.º,  39.º,  75.º,  97.º, 97.º-A, 112.º,  169.º,  170.º,  176.º, 191.º, 199.º, 223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 39º(…)1 - […].2 - […].3 - […].4 - […].5 -. […].6 - […]. 7 - Quando a notificação for efetuada por telefax, presume-se que foi feita na data de emissão, servindo de prova, respetivamente, a cópia do aviso de onde conste a  menção de que a mensagem foi enviada com sucesso,  bem como a data, hora e número de telefax do recetor ou o extrato da mensagem efetuado pelo funcionário, o qual será incluído no processo.8 - […].9 - […].10 - […].11 - […].

1



12 - […].13 - […]. As Deputadas e os Deputados,

2



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte alteração ao artigo 169.º do  Código de Procedimento e Processo Tributário, previsto no artigo 211.º da Proposta de Lei:
Artigo 211º

Alteração ao Código de Procedimento e Processo TributárioOs artigos 24.º, 26, 35.º, 39.º, 75.º, 97.º, 97.º-A, 112.º,  169.º,  170.º, 176.º,  191.º, 199.º, 223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 169º(…)1- […].2- […].3- […].4- […].5-. […].6- […]. 7- […]. 8- […].9- […].10- […].11- […].12- […].13-  O valor  da  garantia  é  apurado nos  termos do nº  6 do artigo  199.º  e  deve constar de citação, mantendo se inalterado quando seja apresentada nos 30 dias seguintes à citação.” As Deputadas e os Deputados,

1



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte nova redacção do artigo 70.º do  Código de Procedimento e Processo Tributário, a incluir no artigo 211.º da Proposta de Lei:
Artigo 211.º

Alteração ao Código de Procedimento e Processo TributárioOs artigos 24.º,  26,  35.º,  39.º,  70.º,  75.º,  97.º,  97.º-A,  112.º,  169.º,  170.º,  176.º, 191.º,  199.º,  223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 70.º(…)1  -  A  reclamação  graciosa  pode  ser  deduzida  com  os  mesmos  fundamentos previstos  para  a  impugnação judicial  e  será  apresentada no prazo de  120 dias contados  a  partir  dos  factos  previstos  no  n.º  1  do  artigo  102.º,  ressalvado  o disposto no número seguinte.2 –  O prazo de reclamação graciosa será de um ano se o fundamento consistir em preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou parcial, do facto tributário.3 – Considera-se que se verifica o fundamento da inexistência, total ou parcial, do facto tributário, em caso de violação das normas de incidência tributária ou sobre o conteúdo de benefícios fiscais.4 – […].5 – […].6 – […].7 – […].” As Deputadas e os Deputados,

1



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

A  AT  considera  que  é  penhorável  a  totalidade  do  valor  a  receber  pelos trabalhadores  a  recibo  verde.  Ignora  assim  a  regra  do  C.P.C.  que  considera impenhorável mais do que 1/3 do salário do trabalhador.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte nova redacção do artigo 224.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, a incluir no artigo 211.º da Proposta de Lei:

Artigo 211.º

Alteração ao Código de Procedimento e Processo TributárioOs artigos 24.º,  26,  35.º,  39.º,  75.º,  97.º,  97.º-A, 112.º,  169.º,  170.º,  176.º,  191.º,  199.º, 223.º,  224.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação: “Artigo 224º(…)1– […]:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) Inexistindo o crédito ou sendo o seu valor insuficiente para garantir a dívida exequenda e acrescido,  o órgão da execução fiscal  pode notificar o devedor da penhora de créditos futuros até àquele valor, excluindo os do trabalho, mantendo-

1



se  válida  a  notificação  por  período  não  superior  a  um  ano,  sem  prejuízo  de renovação.2- […].” As Deputadas e os Deputados,

2



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte nova redacção do artigo 199.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, previsto no artigo 211.º da Proposta de Lei:
Artigo 211º

Alteração ao Código de Procedimento e Processo TributárioOs artigos 24.º,  26,  35.º,  39.º,  75.º,  97.º,  97.º-A, 112.º,  169.º,  170.º,  176.º,  191.º,  
199.º, 223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte redação: “Artigo 199º(…)1 - […].2 - […].3 - […].4 - […].5 - […].6 - A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até  ao  termo  do  prazo  de  pagamento  voluntário  ou à  data  do pedido,  quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade.7 - […].8 - […].9 - […].10- […].11- […].12- […].” As Deputadas e os Deputados,

1



 

Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 245.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redacção:
Artigo 245º-A

Contribuição extraordinária sobre a margem de solvência

1 – Durante o ano de 2013, ficam as sociedades seguradoras e as entidades gestoras de fundos de pensões obrigadas ao pagamento de uma contribuição extraordinária de 7% sobre as suas margens de solvência.2 – O pagamento da contribuição referida no número 1 deverá ser liquidado até 31 de Dezembro de 2013.
As deputadas e os deputados,


