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Considerando que na sequencia da emergencia de saude publica ocasionada pela
pandemia da

doen~a

COVID-19, foi decretado, no dia 18 de

mar~o

de 2020,

0

est ado

de emergencia em Portugal, at raves do Decreto do Presidente da Republica n.o 14A/2020, de 18 de mar<;:o, cuja
de 20 de

execu~ao

foi regulamentada pelo Decreto n.o 2-Al2020,

mar~o.

A declara<;:ao do estado de emergencia foi, no pass ado dia 2 de abril de 2020, renovada
pelo Decreto do Presidente da Republica n.o 17·A/2020, de 2 de abril, cuja

execu~ao

foi regulamentada pelo Decreto n. O2-B/2020, de 2 de abril.
Considerando que

0

Governo tem sido contactado por divers os particulares, empresas

e organismos caritativos ou filantropicos que pretendem doar aos hospitais em todo

0

pais produtos em carencia e necessarios para

0

0

tratamento de pessoas afetadas com

virus, bem como para lidar com a atual situa~ao de emergencia no sentido de limitar
a difusao do virus.
Considerando que

0

Governo tem vindo a aceitar esses donativos, surgindo

formalmente como entidade beneficia ria, nos donativos concedidos em Portugal
continental, a SPMS- Servi<;:os Partilhados do Ministerio da Saude, EPE, enquanto
entidade publica responsavel , entre outras atribui~oes, por centralizar, otimizar e
racionalizar a aquisi~ao de bens e servi~os partilhados especificos da area da saude, e
nos donativos concedidos nas Regioes Autonomas,
hospitalares, EPE dos
Considerando que

Servi~os

diretamente as entidades

Regionais de Saude.

a luz da alinea a) do n.o 1 do artigo 62. 0 do Estatuto dos Beneficios

Fiscais (EBF) , os donativos concedidos por empresas residentes para efeitos fiscais em
Portugal ao Estado, Regioes Autonomas e autarquias locais e qualquer dos seus
servi~os,

estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, sao considerados,

para efeitos de IRC, custos ou perdas do exercicio, em valor correspondente a 140 %
do respetivo total, quando se destinem exclusivamente

a prossecu~ao

de fins de

carater sociaL
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Considerando que de acordo com 0 entendimento perfilhado pela Autoridade
Tributaria e Aduaneira (AT) apenas estao enquadrados na alinea a) do n.o 1 do artigo
62. 0 do EBF as entidades que desenvolvem uma atividade de gestao publica e que se
regem pelo direito publico e, nesse senti do, nao se incluem na mesma as entidades
que assumam a natureza juridica de Entidades Publicas Empresariais (EPE) .

Considerando que tal entendimento determina a inaplicabilidade dos beneficios fiscais
previstos no Estatuto do Mecenato e, consequentemente, da exclusao de Imposto do
Selo aos donativos concedidos a SPMS- Servi~os Partilhados do Ministerio da Saude, EPE
e, bem assim, as entidades hospitalares, EPE dos Servi<;:os Regionais de Saude.

Determino 0 seguinte:
1. Que enquanto durar 0 periodo de emergencia em Portugal motivado pela
pandemia do novo Coronavirus - COVID 19, tambem se considerem entidades
elegiveis para efeitos da alinea a) do n.o 1 do artigo 62.0 do EBF a SPMS- Servi~os
Partilhados do Ministerio da Saude,

EPE e,

bem assim,

as entidades

hospitalares, EPE dos Servi~os Regionais de Saude.
2. Que tal enquadramento devera permitir a aplica~ao, no periodo fiscal em curso,
de todos os beneficios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato para donativos
de carater social concedidos a entidades elencadas na alinea a) do n. o 1 do
artigo 62.0 do EBF, incluindo a exclusao de Imposto do Selo prevista na alinea
c) do n.o 5 do artigo 1.0 do Codigo do Imposto do Selo.
3. Que 0 presente enquadramento nao obsta a que os bens doados sejam
materialmente entregues junto de entidades hospitalares, EPE, cabendo, no
entanto, as entidades formalmente beneficiarias dos donativos, referidas no
ponto 1, 0 cumprimento das obriga~6es acessorias previstas no artigo 66. 0 do
EBF.
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4. Que a obriga~ao a que se refere a alinea a) do n.o 1 do artigo 66 . 0 do EBF pode
ser excecionalmente cumprida por terceiro que intermedeie a recolha dos
donativos em nome do beneficiario, mediante consentimento expresso deste
ultimo, desde que 0 intermediario mantenha igualmente um registo atualizado
das entidades mecenas nos termos previstos na alinea b) do n.o 1 do artigo 66 . 0
do EBF e forne~a tempestivamente ao beneficiario a inform a~ao necessaria ao
cabal cumprimento das obriga~6es a que este ultimo se encontra sujeito
das alineas b) e c) do n. o 1 do artigo 66. 0 do EBF.

AAT.
Lisboa, 3 de abril de 2020

o SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FlSCAIS,

~l

J

Antonio Mendon~a Mendes

CC : S. Exa. MEF e S. Exa. SEAS.
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