
 

 

N/Ref. 3/17                  Angra do Heroísmo, Janeiro de 2017 
 

Assunto: ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017.   
 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento as principais alterações e novidades da Lei n.º 42/2016, de 28 de 

Dezembro, no Diário da República, I Série, n.º 248 de 28 de Dezembro, que aprovou o 

Orçamento do Estado para 2017. 

 

1. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

  

RENDIMENTOS DA EXPLORAÇÃO DE ALOJAMENTO LOCAL 

Consagra-se, na determinação do rendimento tributável ao abrigo do regime simplificado de 

tributação, a aplicação do coeficiente de 0,35 aos rendimentos decorrentes da exploração de 

estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento, ao invés do 

anterior coeficiente de 0,15. Estabelece-se ainda que os titulares de rendimentos da 

exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou 

apartamento passem a poder, a cada ano, optar pela tributação de acordo com as regras 

estabelecidas para os rendimentos prediais. 

 

ACTUALIZAÇÃO DO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 

 O valor do subsídio de refeição diário é actualizado, fixando-se em € 4.52 a partir de 1 

Janeiro de 2017 e em € 4.77 a partir de 1 agosto. 

 Aumenta-se assim o valor limite do subsídio de refeição, quando pago em dinheiro, 

não sujeito a tributação em sede de IRS e Segurança Social.  

 Consequentemente, o subsídio de refeição não sujeito a IRS passa a ser de € 4,52 (€ 

4,77 a partir de Agosto) se pago em numerário ou € 7,23 (€ 7,63 a partir de Agosto) se 

atribuído através de vales de refeição. 

 

 

 

 



 

 

TAXAS GERAIS 

Concretiza-se o aumento de 0,8% por escalão nas taxas gerais de IRS. A este propósito, e 

conforme tabela seguinte, o primeiro escalão passa a abranger rendimentos até € 7.091 (em 

vez de € 7.035) e o último escalão passa a ser aplicável a rendimentos superiores a € 80.640 (€ 

80.000): 

 

RENDIMENTO COLECTÁVEL TAXA NORMAL TAXA MÉDIA 

ATÉ 7.091 14,50% 14,50% 

DE MAIS DE 7.091 ATÉ 20.261 28,50% 23,60% 

DE MAIS DE 20.261 ATÉ 40.522 37% 30,30% 

DE MAIS DE 40.522 ATÉ 80.640 45% 37,61% 

SUPERIOR A 80.640 48% - 

 

SOBRETAXAS DO IRS 

Concretiza-se a redução da sobretaxa aplicável aos rendimentos auferidos em 2017 e a sua 

abolição até ao final do ano, sendo aplicáveis as seguintes percentagens: 

 

RENDIMENTO COLECTÁVEL SOBRETAXA FINAL 

DE MAIS DE 20.261 ATÉ 40.522 0,88% 

DE MAIS DE 40.522 ATÉ 80.640 2,75% 

SUPERIOR A 80.640 3,21% 

 

Assim, e ao contrário do previsto na Proposta de Lei, elimina-se, também, a sobretaxa para 

sujeitos passivos abrangidos pelo 2.º escalão de rendimentos. 

 

 

Adicionalmente, as taxas de retenções na fonte previstas são aplicadas aos rendimentos 

auferidos em 2017 serão idênticas à s de 2016, e sujeitas a um princípio de extinção gradual, 

nos seguintes termos: 

 

RENDIMENTO COLECTÁVEL EXTINÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE 

DE MAIS DE 20.261 ATÉ 40.522 30 de Junho de 2017 

DE MAIS DE 40.522 ATÉ 80.640 30 de Novembro de 2017 

SUPERIOR A 80.640 30 de Novembro de 2017 

 

Também aqui, e ao contrário do previsto na Proposta de Lei, elimina-se a retenção na fonte de 

sobretaxa para sujeitos passivos abrangidos pelo 2.º escalão de rendimentos. 



 

 

PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

 
Estabelece-se um prazo único de entregada declaração de rendimentos que será entre 1 de 

Abril a 31 de Maio, eliminando-se a referência a prazos de entrega em função do tipo de 

rendimentos auferidos. 

 

2. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVEIS 

O O.E. para 2017 estabelece uma exigência adicional relativamente a períodos de tributação 

não coincidentes com o ano civil. No âmbito desta exigência adicional, os sujeitos passivos que 

optem por um período de tributação diferente do ano civil, deverão fazê-lo coincidir com o 

período social de prestação de contas.  

Tal opção deverá manter-se, pelo menos, nos cinco períodos de tributação imediatos.  

A presente norma aplica-se aos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Janeiro 

de 2017. 

 

REGIME SIMPLIFICADO 

Estabelece-se que o coeficiente aplicável ao apuramento da matéria colectável relativa a 

rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de 

moradia ou apartamento seja agravado para 0,35 (35%), em vez do coeficiente de 0,04 (4%) 

anteriormente em vigor. 

 

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA  

Determina-se que todas as despesas de representação efectuadas ou suportadas passem a 

estar sujeitas a tributação autónoma, a uma taxa de 10%, deixando de estar sujeitas a esta 

taxa apenas as despesas dedutíveis.  

Consagra-se, também, que todos os encargos efectuados ou suportados, relativos a ajudas de 

custo e compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da 

entidade patronal, não facturados a clientes, escriturados a qualquer título, excepto na parte 

tributada em sede de IRS na esfera dos respectivos beneficiários, passem a estar sujeitos a 

tributação autónoma, à taxa de 5%. Neste sentido, as ajudas de custo e a compensação pela 

deslocação em viatura própria do trabalhador sujeitas a tributação autónoma também deixam 

de estar limitadas aos encargos dedutíveis. 

 

 



 

 

3. IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

Estabelece-se um mecanismo que permite aos sujeitos passivos efectuar a autoliquidação do 

IVA devido pela importação de bens, eliminando-se, desta forma, o impacto financeiro 

associado ao pagamento junto das Alfândegas e à dedução do mesmo em momento posterior. 

 

ALTERAÇÃO À LISTA I 

É incluída na lista de bens sujeitos a taxa reduzida – 4% -a menção a “ outros dispositivos para 

medição análogos”, clarificando-se, para este efeito, que os dispositivos de medição análogos 

também beneficiam da referida taxa: 

- Moluscos, ainda que secos ou congelados. 

- Medidores e tiras de glicemia, de glicosúria e acetonúria, outros dispositivos para medição 

análogos, agulhas, seringas e canetas para administração de insulina, utilizados na prevenção e 

tratamento da Diabetes mellitus. 

 

INCLUSÃO DE BENS NA LISTA II 

É incluída na lista de bens sujeitos a taxa intermédia – 9% -a menção a “transmissões de flocos 

prensados simples de cereais e leguminosas sem adições de açúcar”, clarificando-se, para este 

efeito, que estas transmissões também beneficiam da referida taxa. 

 

COMUNICAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS FACTURAS 

Consagra-se que a comunicação dos elementos das facturas emitidas pelos sujeitos passivos 

seja efectuada até ao dia 20 do mês seguinte, reduzindo-se, assim, o prazo anteriormente em 

vigor (até ao dia 25 do mês seguinte). 

 

4. IMPOSTOS ESPECIAIS DE CONSUMO 

A Lei do O.E. para 2017 consagra o alargamento da incidência objectiva dos Impostos Especiais 

de Consumo sobre as bebidas não alcoólicas. 

Estabelece que, na categoria de bebidas não alcoólicas, enquadram-se as bebidas destinadas 

ao consumo humano adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizados, 

eventualmente gaseificados, abrangidos pelo Código de Nomenclatura Combinada 2202, bem 

como as cervejas com um teor alcoólico inferior ou igual a 0,5% volume e as bebidas com um 

teor alcoólico superiora 0,5% volume e inferior ou igual a 1,2 % volume, com exclusão dos 

sumos de frutas ou produtos hortícolas da posição 2009.  



 

 

No entanto, a Lei do O.E. consagra a isenção para as bebidas à base de leite, soja ou arroz, 

sumos e néctares de frutos e de algas ou de produtos hortícolas e bebidas de cereais, 

amêndoa, caju e avelã, bebidas consideradas alimentos para as necessidades dietéticas 

especiais ou suplementos dietéticos, bem como produtos utilizados em processos de fabrico 

ou como matéria-prima de outros produtos ou, ainda, na pesquisa, controle de qualidade e 

testes de sabor. 

 

IMPOSTO SOBRE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

Na Lei do O.E. para 2017, estipula-se que as taxas do Imposto sobre o Álcool e Bebidas 

Alcoólicas (IABA) incidentes sobre as cervejas sejam actualizadas em 3 %, nos termos 

seguintes: 

CERVEJA 2016 2017 

Superior a 0,5% vol. e inferior ou 

igual a 1,2% vol. de álcool adquirido 

€ 7,98/hl € 8,22/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool 

adquirido e inferior ou igual a 7º 

plato 

€ 10/hl € 10,30/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool 

adquirido e superior a 7º plato e 

inferior ou igual a 11º plato 

€ 15,98/hl € 16,46/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool 

adquirido e superior a 11º plato e 

inferior ou igual a 13º plato 

€ 20/hl € 20,60/hl 

Superior a 1,2% de álcool adquirido 

e superior a 13º plato e inferior ou 

igual a 15º plato 

€ 23,99/hl € 24,71/hl 

Superior a 1,2% vol. de álcool 

adquirido e superior a 15º plato 

€ 28,06/hl € 28,90/hl 

 

BEBIDAS FERMENTADAS,TRANQUILAS E ESPUMANTES 

A Lei do O.E. para 2017 estabelece que as bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes 

deixam se estar sujeitas à taxa 0 aplicável aos vinhos, para ficarem sujeitas à taxa de € 

10,30/hl. 

 

PRODUTOS INTERMÉDIOS 



 

 

Na Lei do O.E. para 2017 fixa-se a actualização da taxa dos produtos intermédios, como é o 

exemplo do vinho do Porto, em 3 %, passando a taxa dos actuais 72,86/hl para 75,05/hl. 

 

BEBIDAS ESPIRITUOSAS 

Relativamente às bebidas espirituosas a Lei do O.E. para 2017 estabelece uma actualização da 

taxa sobre estes produtos em 3 %, passando a taxa de € 1.327,94/hl para € 1.367,78/hl. 

 

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

Relativamente às bebidas não alcoólicas, a Lei do O.E. para 2017 estabelece que a unidade 

tributável seja o número de hectolitros de produto acabado. 

 
Estipula-se, ainda, que, relativamente às bebidas destinadas ao consumo humano, adicionadas 

de açúcar ou de outros edulcorantes, abrangidos pelo Código de Nomenclatura Combinada 

2202, bem como as bebidas abrangidas pelos Códigos de Nomenclatura Combinada 2204, 

2205, 2206 e 2208 com um teor alcoólico seja superior a 0,5% vol. e inferior ou igual a 1,2% 

vol. e cujo teor de açúcar seja inferior a 80 gramas por litro seja aplicada uma taxa de imposto 

de € 8,22 por litro e de € 16,46, quando o teor de açúcar for superior a 80 gramas por litro. A 

receita resultante deste imposto ficará, de acordo com a Lei do Orçamento do Estado para 

2017, consignada ao Sistema Nacional de Saúde. 

 

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS  

ALTERAÇÃO DAS TAXAS  

Foram actualizadas as taxas do imposto, quer na componente cilindrada, quer na componente 

ambiental (emissões de CO2), em 3% o que, tendo presente a taxa de inflação esperada, 

representa um significativo agravamento da tributação.  

 

VEÍCULOS USADOS PROVENIENTES DOS OUTROS ESTADOS MEMBROS  

Tendo em vista dar cumprimento ao recente acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE), proferido em 16 de Junho de 2016, no âmbito do processo n.o C-200/15, foi reformulada 

a Tabela D, onde está consignada a redução das taxas do imposto aplicáveis à componente 

cilindrada dos veículos usados provenientes de outros Estados membros da União Europeia, 

tendo sido, para este efeito, aumentado o número de escalões de antiguidade das viaturas, que 



 

 

começa em “até 1 ano” (10%) e termina em “mais de 10 anos” (80%) quando, anteriormente, 

terminava em “mais de 5 anos” (52%).  

 

ISENÇÃO PARA VEÍCULOS DE ALUGUER SEM CONDUTOR ADAPTADOS PARA DEFICIENTES  

Foi criada a isenção de imposto para os veículos destinados à actividade de aluguer sem 

condutor desde que adaptados para o acesso e transporte de deficientes, isenção esta que está, 

contudo, limitada: (i) a 10% dos veículos da respectiva frota; (ii) a veículos cujas emissões de CO2 

não ultrapassem 160g/km, e (iii) ao montante máximo de 7.800 euros por veículo.  

 

VEÍCULOS ALIMENTADOS, EXCLUSIVAMENTE, A BIODIESEL, A GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO, A 

GÁS NATURAL E A BIOETANOL  

Estabelece-se que, na componente ambiental, os veículos alimentados exclusivamente a 

Biodiesel, estão sujeitos às taxas aplicáveis aos veículos a gasóleo, enquanto os veículos 

alimentados exclusivamente, quer a GPL, quer a gás Natural, quer a Bioetanol, estão sujeitos às 

taxas aplicáveis aos veículos a gasolina.  

 

INCENTIVO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS HÍBRIDOS PLUG-IN E ELÉCTRICOS  

Na aquisição de veículos híbridos plug-in, novos e sem matrícula, o imposto a pagar é reduzido 

em € 562,5, benefício este que, pelo menos no caso dos adquirentes particulares, será elevado 

para € 691,87 tendo presente o efeito IVA. Por sua vez, a aquisição dos primeiros 1.000 veículos, 

exclusivamente eléctricos, beneficiará, em termos unitários, segundo o Secretário de Estado da 

Energia, de um subsídio de 1.250 euros, benefício este que será estabelecido por Portaria.  

 

BENEFÍCIOS FISCAIS  

ÓRGÃOS DE INVESTIMENTO COLECTIVOS  

Os prejuízos fiscais que tenham sido tidos com fundos de investimento (mobiliários ou 

imobiliários), bem como com sociedades de investimento (mobiliárias ou imobiliárias), podem 

ser deduzidos aos lucros tributáveis em IRC, sem imposição de limite temporal.  

 
É eliminado, da redação inicialmente proposta, o limite temporal no qual se impunha que os 

prejuízos fiscais deveriam ser deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos 

12 períodos de tributação posteriores.  

 



 

 

REMUNERAÇÃO CONVENCIONAL DO CAPITAL SOCIAL  

Consagra-se a dedução, para efeitos de determinação do lucro tributável de IRC, de um valor 

correspondente à remuneração convencional do capital social, calculado mediante a aplicação, 

limitada a cada exercício, da taxa de 7% sobre o montante das entradas em dinheiro ou através 

da conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios, no âmbito da constituição de 

sociedades ou do aumento do respectivo capital social, até 2 milhões de Euros.  

 
Esta dedução pode ser efectuada no apuramento do lucro tributável do período de tributação 

relativo ao exercício em que ocorram as mencionadas entradas e nos cinco períodos de 

tributação seguintes.  

 
Estipula-se, ainda, que a dedução em causa só pode ser concedida se a sociedade beneficiária 

não reduzir o respectivo capital social com restituição aos sócios, quer no período de tributação 

em que as entradas foram realizadas, quer nos cinco períodos de tributação seguintes. 

  
Em caso de incumprimento da condição de não redução de capital, impõem-se que devem ser 

repostas, por via da consideração enquanto rendimento tributável desse exercício, as 

importâncias deduzidas a este título, majoradas em 15%.  

 
Para efeitos da aplicação deste regime, estipula-se que apenas poderão ser consideradas como 

entradas em espécie as correspondentes à conversão de suprimentos ou de empréstimos de 

sócios realizadas a partir de 1 de Janeiro de 2017.  

 
Em caso de dedução ao abrigo deste regime, a dedutibilidade dos gastos de financiamento 

líquidos nos termos do Código do IRC é reduzida a 25% do resultado antes de depreciações, 

amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos, sem prejuízo das demais condições 

estabelecida neste regime.  

 
Foi introduzida uma nova regra no O.E. para 2017, que não constava do seu Projecto, na qual 

este regime de dedução não se aplica quando o mesmo já tenha sido aplicado a sociedades que 

detenham, directa ou indirectamente, uma participação no capital social da empresa 

beneficiária, ou sejam participadas, directa ou indirectamente, pela mesma sociedade, na parte 

referente ao montante das entradas realizadas no capital social daquelas sociedades que hajam 

beneficiado deste regime.  



 

 

Foi revogada a disposição relativa aos limites deste benefício por força da aplicação das regras 

europeias aplicáveis em auxílio de minimis.  

 

BENEFÍCIOS COM CARÁCTER AMBIENTAL ATRIBUÍDOS A IMÓVEIS  

Verifica-se aumento de 15% para 25% do limite máximo de redução da taxa do IMI que as 

Assembleias Municipais poderão fixar, relativamente aos prédios urbanos com eficiência 

energética devidamente classificada.   

 

APOIO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E DE MERCADORIAS  

A atribuição do benefício fiscal, correspondente à majoração dos gastos suportados com a 

aquisição, em território português, de combustíveis para abastecimento de veículos, não é 

aplicável, nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2017, aos gastos 

suportados com a aquisição de combustíveis que tenham beneficiado do regime de reembolso 

parcial para gasóleo profissional.  

 
Regista-se uma alteração face à redacção inicialmente proposta, uma vez que o Projecto do 

Orçamento do Estado para 2017 excluía do âmbito de aplicação deste benefício apenas os 

“sujeitos passivos que no mesmo período beneficiem da devolução parcial de ISP nos termos do 

regime do gasóleo profissional“.  

 
Passa a ser aplicável a taxa de IRC de 12,5% aos primeiros €15.000 de matéria colectável das 

Pequenas e Médias Empresas (PME’s) que exerçam, directamente e a título principal, uma 

actividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em 

território do interior.  

 
Para que as PME’s possam beneficiar deste regime, têm de preencher as seguintes condições:  

- exercer a actividade e ter direcção efectiva nas áreas beneficiárias;  

 
- não ter salários em atraso;  

 
- não resultar de cisão efectuada nos dois anos anteriores à usufruição dos benefícios;   

 
- a determinação do lucro tributável ser efectuada com recurso a métodos directos de avaliação 

ou no âmbito do regime simplificado de determinação da matéria colectável. 



 

 

No entanto, impõe-se que este benefício fiscal não seja cumulável com outros benefícios de 

idêntica natureza, ficando a sua aplicação sujeita às regras europeias aplicáveis em matéria de 

auxílios de minimis e não podendo o montante do benefício exceder o limite de minimis.  

 
A nova redacção dispõe, ainda, que relativamente à delimitação das áreas territoriais 

beneficiárias, a mesma será estabelecida por portaria, e obedecerá a critérios objectivos como a 

emigração e o envelhecimento, a actividade económica e o emprego, o empreendedorismo e a 

infra-estruturação do território.  

 

INVESTIMENTO EM START-UPS  

Cria-se, a partir de 2017, um novo programa de investimento em start-ups, o “Programa 

Semente”, no qual os sujeitos passivos que realizem investimentos elegíveis até €100.000 em 

entidades start-ups passem a deduzir 25% deste investimento até ao limite de 40% da colecta de 

IRS.  

 
As importâncias que ultrapassem o limite de dedução podem ser deduzidas, nas mesmas 

condições, nos dois anos subsequentes.  

 
Dessa forma são considerados como “investimentos elegíveis” para efeitos de aplicação deste 

benefício, as entradas em dinheiro efectivamente pagas em razão da subscrição de participações 

sociais, nas seguintes condições:  

 
- a sociedade participada seja uma micro ou pequena empresa que não tenha sido formalmente 

constituída há mais de cinco anos;  

 
- sejam de montante superior a € 10.000,00, por sociedade;  

 
- a participação social detida pelo subscritor, após a subscrição e durante os três anos 

subsequentes, não corresponda a mais de 30% do capital ou dos direitos de voto da sociedade;  

 
- a participação social subscrita seja mantida durante, pelo menos, 48 meses;  

 
- a percentagem do capital e dos direitos de voto detida por sociedades e outras pessoas 

colectivas, quer na data da subscrição, quer nos três anos anteriores, seja inferior a 50%; e  

 



 

 

- as entradas sejam efectivamente utilizadas, até ao fim do terceiro período de tributação 

posterior ao da subscrição, em despesas de investigação ou desenvolvimento, na aquisição de 

activos intangíveis ou na aquisição de activos fixos tangíveis, com excepção de terrenos, 

edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, mobiliário e equipamentos sociais.  

 
Para efeitos do Programa Semente, são elegíveis os investimentos realizados em empresas que 

cumulativamente reúnam os seguintes requisitos:  

- sejam qualificadas como micro ou pequena empresa;  

 

- não tenham mais do que 20 trabalhadores e não detenham bens e direitos sobre bens imóveis 

cujo valor global exceda € 200.000,00;  

 

- não estejam cotadas em mercado regulamentado ou não regulamentado de bolsa de valores;  

- tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada; e  

 
- sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras.  

 
Estabelece-se, ainda, que as mais-valias que resultem da alienação onerosa das participações 

sociais correspondentes a investimentos elegíveis, que tenham beneficiado da dedução 

referente ao investimento em start-ups (desde que detidas durante, pelo menos, 48 meses), não 

são consideradas no saldo de mais e menos valias em sede de IRS, caso o sujeito passivo 

reinvista, no ano da realização ou no ano subsequente, a totalidade dos respectivos valores de 

realização em investimentos elegíveis.  

 
Caso se verifique apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, estabelece-se que o 

benefício do reinvestimento referido seja aplicado à parte da mais-valia realizada 

proporcionalmente correspondente ao valor reinvestido.  

 
Este benefício fiscal do Programa Semente encontra-se sujeito às regras aplicáveis em matéria 

de auxílios de minimis, não podendo o montante dos investimentos elegíveis exceder o limiar de 

minimis.  

 
Por fim, o O.E. para 2017 prevê que este benefício não concorre com os limites globais das 

deduções à colecta de IRS.  

 



 

 

DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO BIOLÓGICA DE EXPLORAÇÕES  

Consagra-se um novo benefício fiscal não previsto na Proposta que determina que passe a ser 

considerado como gasto, para efeitos de determinação do lucro tributável, o valor 

correspondente a 140% das despesas de certificação biológica de explorações com produção em 

modo biológico, incorridas por sujeitos passivos (quer de IRC, como de IRS) com contabilidade 

organizada.  

 
O presente diploma entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2017 e não dispensa a sua leitura, 

que poderá consultar no site do Diário da República ou no site desta Câmara do Comércio, em 

www.ccah.eu, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1484844225.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1484844225.pdf

