PROCESSO DE ADMISSÃO – PROVA ESCRITA
(A que se refere alínea a) do nº 1 do artº 13º
do Regulamento Geral das Especialidades)

22 de outubro de 2011

EXAME
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE IMPOSTOS SOBRE O
RENDIMENTO

Questões de IRS

1.-Relativamente

aos

(4 valores cada questão)

seguintes

rendimentos

obtidos

no

estrangeiro, refira-se à sua tributação em Portugal e ao seu
englobamento, ou não, tratando-os separadamente tal como
obtidos

por

sujeitos

independentes

(valores

ilíquidos

dos

impostos eventualmente pagos no estrangeiro):

a) Mais-valias no valor de € 100 000 obtidas em Espanha com a
venda de ações de uma sociedade espanhola. Não pagou
qualquer imposto em Espanha.
b) Juros de depósitos a prazo pagos por um banco americano no
valor de 500.000 USD, tendo pago aí imposto no montante de
50.000 USD. A taxa de câmbio à data da constituição do depósito
era de 1,2 e na data de pagamento dos juros era de 1,4.

2.-Tem-se admitido a hipótese de se alterar a regra de tributação
em IRS dos rendimentos prediais, no sentido de que ela se faça
através da aplicação de uma taxa liberatória de 21,5%, em vez
do englobamento tal como hoje acontece.
Diga qual a sua opinião sobre esta possível alteração, não
deixando de referir as suas vantagens e os seus inconvenientes.
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3. - Com referência à retenção na fonte de IRS, é possível aos
sujeitos passivos optarem pela aplicação aos rendimentos das
várias categorias que lhes forem pagos de taxas de retenção
superiores às estabelecidas no Código e no Decreto-Lei n.º
42/91, de 22 de janeiro?
Justifique a resposta e, em caso afirmativo, pronuncie-se sobre
os respetivos efeitos.

4. - Na sequência do falecimento dos respetivos pais, ocorrido em
2006, dois irmãos herdaram um terreno rústico. Na partilha,
decidiram ficar com o terreno em compropriedade e proceder ao
respetivo loteamento, cujo alvará lhes foi concedido em 2010.
No corrente ano, venderam já 5 dos 20 lotes constituídos através
do loteamento.
Quais os efeitos destes factos em termos de IRS dos dois irmãos?

5.-A Sociedade Alfa, Lda. emprestou € 100 000,00 ao seu sócio
maioritário, sem qualquer juro.
Quais as consequências que em seu entender devem advir para
esse sócio da obtenção do referido financiamento?
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