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são e atribuição ao Estado dos direitos de conversão, de 
acordo com os artigos 8.º a 11.º, bem como os demais 
requisitos legais relativos à adesão ao regime especial 
previsto na presente lei.

Artigo 13.º
Regras aplicáveis a estabelecimentos estáveis 

de entidades não residentes

No caso de estabelecimento estável situado em território 
português de entidade residente noutro Estado membro da 
União Europeia ou num Estado membro do Espaço Econó-
mico Europeu que esteja vinculado a troca de informações 
para efeitos fiscais equivalente à estabelecida no âmbito 
da União Europeia, o presente regime é aplicável com as 
seguintes adaptações:

a) As referências a capitais próprios e a deliberação da 
assembleia geral do sujeito passivo dizem respeito à enti-
dade residente noutro Estado membro da União Europeia 
ou num Estado membro do Espaço Económico Europeu 
que esteja vinculado a troca de informações para efeitos 
fiscais equivalente à estabelecida no âmbito da União 
Europeia, sendo as obrigações de constituição da reserva 
especial e de constituição simultânea de direitos de con-
versão aplicáveis com as devidas adaptações;

b) Os gastos elegíveis para o regime devem verificar -se 
ao nível do estabelecimento estável;

c) Os créditos tributários gerados são exclusivamente 
utilizados pelo estabelecimento estável ou qualquer enti-
dade com sede em Portugal integrada no mesmo grupo de 
sociedades ao qual se aplique o regime especial previsto 
no artigo 69.º do Código do IRC ou, quando aplicável, no 
mesmo perímetro de consolidação prudencial para efeitos 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 26 de junho de 2013.

Artigo 14.º
Regulamentação

Os procedimentos para a compensação do crédito tribu-
tário com dívidas tributárias e para o respetivo reembolso, 
bem como as condições e procedimentos para a aplicação 
do disposto no n.º 4 do artigo 5.º, no n.º 7 do artigo 6.º, no 
artigo 7.º e no n.º 2 do artigo 10.º são estabelecidos por 
portaria do membro do Governo responsável pela área 
das finanças. 

 Lei n.º 62/2014
de 26 de agosto

Procede à interpretação autêntica do n.º 2 do artigo 3.º da Lei 
n.º 55/2010, de 24 de dezembro, que Reduz as subvenções públi-
cas e os limites máximos dos gastos nas campanhas eleitorais, 
na redação dada pela Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Lei interpretativa

A presente lei procede à interpretação autêntica do n.º 2 
do artigo 3.º da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, que 
Reduz as subvenções públicas e os limites máximos dos 
gastos nas campanhas eleitorais, na redação dada pela Lei 
n.º 1/2013, de 3 de janeiro.

Artigo 2.º
Interpretação autêntica

1 — Para efeitos de interpretação do n.º 2 do artigo 3.º da 
Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, que Reduz as sub-
venções públicas e os limites máximos dos gastos nas 
campanhas eleitorais, na redação dada pela Lei n.º 1/2013, 
de 3 de janeiro, considera -se:

a) Que o montante da subvenção pública para as cam-
panhas eleitorais, definido nos termos dos n.os 4 e 5 do 
artigo 17.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, é reduzido 
em 20 % até 31 de dezembro de 2016; e

b) Que os limites das despesas de campanha eleitoral, 
definidos nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 20.º da Lei 
n.º 19/2003, de 20 de junho, são reduzidos em 20 % até 
31 de dezembro de 2016.

2 — Nas eleições para os órgãos das autarquias lo-
cais, a redução de 20 % prevista no n.º 2 do artigo 3.º 
da Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro, na redação dada 
pela Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro, a efetuar na subven-
ção pública para as campanhas eleitorais, opera sobre o 
produto do fator constante do n.º 5 do artigo 17.º da Lei 
n.º 19/2003, de 20 de junho, pelo fator constante do n.º 2 
do artigo 20.º desta lei já reduzido em 20 %.

Artigo 3.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, produzindo os seus efeitos desde a entrada 
em vigor da Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro.

2 — Fica impedida a efetivação de eventual respon-
sabilidade sancionatória, contraordenacional ou penal, 
por força da aplicação retroativa prevista no número an-
terior.

Aprovada em 25 de julho de 2014.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da 

Assunção A. Esteves.
Promulgada em 14 de agosto de 2014.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 18 de agosto de 2014.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 Lei n.º 63/2014
de 26 de agosto

Estabelece as condições aplicáveis aos empréstimos destinados 
à aquisição ou construção de habitação própria de deficientes 
das forças armadas e procede à primeira alteração ao Decreto-
-Lei n.º 230/80, de 16 de julho.

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente lei procede à primeira alteração ao Decreto-
-Lei n.º 230/80, de 16 de julho, que estabelece as condições 
aplicáveis aos empréstimos destinados à aquisição de ha-
bitação própria de deficientes civis e das forças armadas.


