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INTRODUÇÃO
A exemplo do que tem acontecido em anos anteriores, com a mesma estrutura, finalidade e
objectivos, levamos até aos profissionais o "Manual de Preenchimento do IRS do ano de 2006", o
qual tem constituído uma importante ferramenta para os Técnicos Oficiais de Contas.

O sistema fiscal português, por razões culturais, estruturais e até inerentes à sua própria finalidade,
está repleto de contingências que se reflectem numa mutabilidade muito grande, facto que exige dos
profissionais um redobrado esforço de actualização e aperfeiçoamento.

O conhecimento profundo da essência do sistema, bem como o dia-a-dia da sua execução, é mais
facilmente apreensível por aqueles que se confrontam com os problemas dos contribuintes e
empregam todo o seu esforço e saber na sua resolução.

Daí a opção da Câmara em convidar técnicos superiores altamente experientes dos quadros da
Administração Fiscal que, embora vertendo no presente trabalho a visão e a leitura que aquela faz
da aplicação das leis, não deixa de constituir para os profissionais garantia de qualidade no que diz
respeito à conformidade da sua execução com o pensamento do seu fiscalizador, a própria
Administração Fiscal.

A CTOC, como entidade reguladora da profissão, não pode contentar-se apenas com o facto de
ensinar a fazer. É necessário também que se preocupe com o entender e o compreender a razão de
ser.

Essa é a razão pela qual, para além das respostas objectivas sobre a forma como deve ser
preenchido cada quadro dos inúmeros impressos inerentes ao cumprimento da obrigação
declarativa, procuramos enquadrar o seu fundamento jurídico, a filosofia que o suporta e a opinião
dos autores sobre a melhor forma de lhes dar execução.

Com mais esta acção, é nossa profunda convicção que estamos a dar cumprimento à função
genuína da nossa Instituição, sentindo-nos gratificados caso ela seja útil para os profissionais.

A nossa parte, pelo menos neste domínio, está cumprida. A outra respeita aos Técnicos Oficiais de
Contas que, na sua interminável busca de melhor qualidade, não temos dúvidas, darão o seu
melhor.

A. Domingues de Azevedo, presidente da Direcção da CTOC
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DECLARAÇÃO MODELO N.º 3

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
“O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e
progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar.”

(Constituição da República Portuguesa, artigo 104, n.º 1)

Enquadrada por uma lógica de equidade, eficiência e simplicidade, a reformulação do sistema de
tributação do rendimento concretizada ao nível das pessoas físicas, pelo Imposto Sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), representa para além da recondução deste segmento do
sistema fiscal às coordenadas da Lei Fundamental, um verdadeiro imperativo de modernidade.

Inovação principal introduzida pelo modelo ora adoptado, consiste no tratamento unitário do
rendimento, permitindo ultrapassar algumas das fraquezas do clássico sistema dualista.

DECLARAÇÃO MODELO 3
A Portaria n.º 10/2007, de 4 de Janeiro, aprovou os novos modelos de impressos que constituem a
declaração Modelo 3, alterados face à necessidade de uma melhor adequação aos actuais
procedimentos de controlo e às alterações legislativas entretanto ocorridas.

Os novos impressos devem ser utilizados a partir de 1 de Janeiro de 2007 para declarar rendimentos
respeitantes aos anos de 2001 e seguintes. Para os anos anteriores deverão ser utilizados os
impressos aprovados pela Portaria nº 43/2002, de 11 de Janeiro.

A declaração modelo 3 é apresentada em duplicado, destinando-se este a ser devolvido ao
apresentante no momento da recepção, conjuntamente com o comprovativo da entrega
devidamente autenticado pelo serviço receptor.

O original e o duplicado do rosto da declaração modelo 3 devem pertencer ao mesmo conjunto, ou
seja, devem possuir o mesmo número de código de barras.

No acto da entrega é obrigatória a apresentação dos bilhetes de identidade ou cédula pessoal
dos dependentes referidos nos quadros 3B e 3C e dos cartões de contribuinte de:

  Sujeitos passivos – quadro 3A;

  Dependentes que sejam titulares de rendimentos ou benefícios fiscais – quadros 3B e 3C;

  Ascendentes indicados no quadro 7B.

Os impressos que compõem a presente declaração modelo 3 (rosto e anexos), a utilizar a partir de
Janeiro de 2007, servem apenas para declarar rendimentos dos anos de 2001 e seguintes.

Para declarar rendimentos dos anos de 2000 e anteriores deverão ser utilizados os impressos da
declaração modelo 3 (rosto e anexos), aprovados pela Portaria n.º 43/2002, de 11 de Janeiro.

Sempre que o número de ocorrências a declarar for superior ao número de campos existentes, deve
utilizar-se uma folha adicional ao modelo em causa, indicando-se os elementos respeitantes aos
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campos dos quadros 2 e 3 e preenchendo-se os dos quadros que se pretendem acrescentar. Na
entrega da declaração via Internet é disponibilizado um número adicional de campos para declarar
todas as ocorrências.

QUEM DEVE APRESENTAR DECLARAÇÃO

Os sujeitos passivos residentes quando estes ou os dependentes que integram o agregado familiar
tenham auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (art. 57.º do CIRS).

Em caso de falecimento, se houver sociedade conjugal, compete ao cônjuge sobrevivo declarar os
rendimentos do falecido em seu nome, devendo assumir obrigatoriamente a posição de sujeito
passivo A. Não havendo sociedade conjugal compete ao cabeça-de-casal cumprir as obrigações do
falecido.

O cabeça-de-casal de herança indivisa quando esta integre rendimentos empresariais (categoria B).

Os sujeitos passivos não residentes, relativamente a rendimentos obtidos no território português
(art. 18.º do CIRS), não sujeitos a retenção a taxas liberatórias.

Artigo 57.º
Declaração de rendimentos

1 -    Os sujeitos passivos devem apresentar, anualmente, uma declaração de modelo oficial, relativa
aos rendimentos do ano anterior e a outros elementos informativos relevantes para a sua
concreta situação tributária, nomeadamente para os efeitos do artigo 89.º-A da lei geral
tributária, devendo ser-lhe juntos, fazendo dela parte integrante:

a)    Os anexos e outros documentos que para o efeito sejam mencionados no referido modelo;

b)    Os elementos mencionados no n.º 6 do artigo 72.º do Código do IRC, quando se aplicar o
disposto no n.º 8 do artigo 10.º, entendendo-se que os valores a mencionar relativamente às
acções entregues são o valor nominal e o valor de aquisição das mesmas, nos termos do
artigo 48.º

2 -    Nas situações de contitularidade, tratando-se de rendimentos da categoria B, incumbe ao
contitular a quem pertença a respectiva administração apresentar na sua declaração de
rendimentos a totalidade dos elementos contabilísticos exigidos nos termos das secções
precedentes para o apuramento do rendimento tributável, nela identificando os restantes
contitulares e a parte que lhes couber.

3 -    Para efeitos do disposto nos nºs 5 e 7 do artigo 10.º, os sujeitos passivos devem mencionar a
intenção de efectuar o reinvestimento na declaração do ano de realização, comprovando na
mesma e nas declarações dos dois anos seguintes, os investimentos efectuados.

4 -    Sempre que as declarações não forem consideradas claras ou nelas se verifiquem faltas ou
omissões, a Direcção-Geral dos Impostos notifica os sujeitos passivos ou os seus
representantes para, por escrito, e no prazo que lhes for fixado, não inferior a 5 nem a superior
a 15 dias, prestarem os esclarecimentos indispensáveis.

A declaração modelo 3 deve ser apresentada:

•      Pela pessoa singular residente quando esta ou os dependentes que integram o agregado
familiar tenham auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (art.
57º do Código do IRS);
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•      Pelo cabeça-de-casal ou administrador de herança indivisa que integre rendimentos
empresariais (categoria B).

•      Pelo herdeiro de herança indivisa, relativamente aos rendimentos da categoria B que lhe
foram imputados pelo administrador ou cabeça-de-casal e aos restantes rendimentos da
herança indivisa, de acordo com a sua quota ideal.

•      Pela pessoa singular que exerça qualquer das actividades integradas na categoria B, ainda
que durante o ano não tenha auferido quaisquer rendimentos;

•      Pelo comproprietário de um bem ou direito que produza rendimentos;

•      Pelo condómino relativamente aos rendimentos de partes comuns do condomínio;

•      Pelo alienante de acções detidas durante mais de 12 meses, sem prejuízo da exclusão da
tributação que lhe aproveita;

•      Pelo alienante de imóveis, mesmo que excluídos da tributação;

•      Pelo dependente que aufira rendimentos e opte pela tributação individualmente fora do
agregado em que se integra, quando permitida por lei;

•      Pelo sócio de sociedade sujeita ao regime de transparência fiscal;

•      Pelo membro de agrupamento sujeito ao regime de transparência fiscal.

•      Pelo não residente, relativamente a rendimentos obtidos no território português (artigo 18.º
do Código do IRS), não sujeitos a retenção a taxas liberatórias.

QUEM ESTÁ DISPENSADO DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Estão dispensados da apresentação da declaração modelo 3 os sujeitos passivos que, durante o
ano, apenas tenham auferido, isolada ou cumulativamente, os seguintes rendimentos (art. 58.º do
CIRS):

a)    Rendimentos sujeitos a taxas liberatórias;

b)    Pensões pagas por regimes obrigatórios de protecção social, de montante inferior:

  ao valor anual do salário mínimo nacional mais elevado nos anos de 2001 a 2005

Ano de 2001 4 678,72
Ano de 2002 4 872,14
Ano de 2003 4 992,40
Ano de 2004 5 118,40
Ano de 2005 5 245,80

  a €7500 no ano de 2006 (art. 53.º, n.º 1, do CIRS).

Ainda que dispensados da apresentação da declaração, pode o sujeito passivo ter interesse legítimo
em apresentá-la. Nesse caso, deverá também fazê-lo dentro do prazo legal, não podendo a
declaração ser recusada.
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ARTIGO 58º
DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO

Ficam dispensados de apresentar a declaração a que se refere o artigo anterior os sujeitos passivos
que, no ano a que o imposto respeita, apenas tenham auferido, isolada ou cumulativamente:

a)    Rendimentos tributados pelas taxas previstas no artigo 71.º, que não sejam rendimentos de
acções, e não optem, quando legalmente permitido, pelo seu englobamento;

b)    Rendimentos de pensões pagas por regimes obrigatórios de protecção social, de montante
inferior ao da dedução específica estabelecida no n.º 1 do artigo 53.º

OFÍCIO-CIRCULADO Nº 20102/2005, DE 14 DE MARÇO, DA DSIRS
Recepção da declaração mod. 3 de IRS

"Em referência ao assunto acima identificado, informo V. Ex.ª que, por meu despacho de
2005-03-07, proferido sobre a informação IRS n.º 332/05, foi sancionado o seguinte entendimento:

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º do CIRS, devem os sujeitos passivos apresentar
anualmente uma declaração de modelo oficial, relativa aos rendimentos do ano anterior e a outros
elementos informativos relevantes para a sua concreta situação tributária, estes últimos
nomeadamente para efeitos do disposto no artigo 89.º-A da LGT.

2 - A entrega de uma declaração modelo 3 sem rendimentos e que não se destine à comunicação
dos elementos referidos no número anterior apenas é passível de tratamento informático caso se
trate de sujeito passivo enquadrado na categoria B, atento o facto de este se encontrar obrigado à
sua apresentação enquanto a actividade não for cessada.

3 - Ainda que noutra legislação – concessão de crédito para aquisição de habitação própria, isenção
de propinas, bolsas de estudos, etc. – seja exigida a apresentação da declaração de rendimentos
Modelo 3 para controlo de eventuais benefícios, não pode aquela exigência sobrepor-se às normas
do Código do IRS, impondo à administração tributária a obrigação de uma recepção declarativa não
consentânea com os objectivos do citado Código.

4 - Assim, não se verificando as situações referidas no ponto 2., devem os respectivos serviços
receptores recusar a entrega das declarações sem rendimentos ou acréscimos por incumprimento,
previstos no quadro 10 do anexo H.

5 - Todavia, caso os contribuintes, em detrimento da passagem de certidão, persistam na intenção
de entregar estas declarações, deverão os serviços proceder à sua recepção e posteriormente, com
vista a possibilitar a sua recolha, deverá ser digitado o valor de 1 Euro no campo 414 do anexo A".

Mais se informa que, por despacho de 21.03.05, de SESEAF, foi sancionado o entendimento de que
será de dispensar a aplicação de coima, ao abrigo do art. 32.º do RGIT, relativamente às
declarações sem rendimentos que venham a ser entregues em suporte papel até ao dia 05 de Abril
de 2005.

QUAIS OS RENDIMENTOS A DECLARAR

Tratando-se de residentes em território português, o IRS incide sobre a totalidade dos seus
rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território, sendo estes indicados somente no anexo J.
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SUJEITOS PASSIVOS

RESIDENTES NÃO RESIDENTES

\/ \/
IRS INCIDE SOBRE A

TOTALIDADE DOS SEUS
RENDIMENTOS

IRS INCIDE APENAS SOBRE
OS RENDIMENTOS OBTIDOS
EM TERRITÓRIO NACIONAL

Os sujeitos passivos residentes devem declarar os rendimentos:

    Não sujeitos a retenção na fonte;

    Sujeitos, mas sob o qual não houve incidência de retenção na fonte;

    Sujeitos a retenção com natureza de entrega por conta;

    Sujeitos a retenção com natureza liberatória, quando o titular opte pelo seu englobamento.

Quanto aos não residentes, os rendimentos a declarar serão, unicamente, os obtidos em território
português (art. 15.º, n.º 2, e 18.º do CIRS).

Os sujeitos passivos não residentes devem declarar os rendimentos que não sujeitos a taxas
liberatórias.

Nomeadamente:

    Rendimentos prediais – a declarar no anexo F

    Mais Valias da alienação de imóveis – a declarar no anexo G

    Mais valias de valores mobiliários e outras – a declarar no anexo G

    Rendimentos comerciais ou industriais, imputáveis a estabelecimento estável – anexo B ou
C.

ONDE DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

A declaração poderá ser entregue:

•      Via Internet, devendo, se ainda não possuir, ser previamente solicitada a senha de acesso
para cada um dos sujeitos passivos A e B, através do endereço electrónico
www.e-financas.gov.pt;

•      Em qualquer serviço de finanças ou posto de atendimento.

•      Enviada pelo correio para o serviço de finanças ou direcção de finanças da área do
domicílio fiscal dos sujeitos passivos, acompanhada de fotocópia dos cartões de
contribuinte dos sujeitos passivos, dos dependentes, dos ascendentes identificados no
quadro 7B, bem como do bilhete de identidade ou da cédula pessoal dos dependentes que
integram o agregado familiar.
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A declaração de substituição, quando entregue fora do prazo legal e em suporte de papel, deve
ser entregue no serviço de finanças do domicílio fiscal do sujeito passivo.

As declarações e demais documentos poderão ser entregues em qualquer Serviço de Finanças, ou
nos locais que vierem a ser fixados, ou ainda, remetidas pelo correio para os respectivos Serviço de
Finanças ou Direcções Distritais de Finanças da área do domicílio fiscal do sujeito passivo. (n.º 1 do
artigo 61.º do CIRS)

Artigo 61.º
Local de entrega das declarações

1 - As declarações e demais documentos podem ser entregues em qualquer serviço de finanças ou
nos locais que vierem a ser fixados ou, ainda, ser remetidos pelo correio para o serviço de finanças
ou direcção de finanças da área do domicílio fiscal do sujeito passivo.

Quando a declaração seja enviada pelo correio, essa remessa deve fazer-se até ao último dia do
prazo fixado na lei, considerando-se que a mesma foi efectuada na data aposta pelo carimbo dos
CTT ou na data de registo.

Ocorrendo extravio das declarações, a DGCI exigirá uma segunda via, que, para todos os efeitos,
terá a data em que comprovadamente haja sido entregue ou expedida a declaração extraviada,
evitando-se, assim, as consequências previstas no CIRS para os casos de falta de apresentação de
declaração.

Artigo 148.º
Prazo para envio pelo correio

1.      Quando, nos termos do artigo 61.º, o sujeito passivo opte pelo envio, pelo correio, das
declarações e demais documentos, a sua remessa deve fazer-se até ao último dia do prazo
fixado na lei.

2.      Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que a remessa foi efectuada na data
constante do carimbo dos CTT ou na data do registo.

3.      Ocorrendo extravio, a Direcção-Geral dos Impostos pode exigir segunda via, que, para todos os
efeitos, tem a data em que, comprovadamente, haja sido entregue ou expedida a declaração.

Elementos que devem acompanhar as declarações remetidas pelo correio:

Quando a declaração for enviada pelo correio deverá ser acompanhada de fotocópia dos cartões de
contribuinte dos sujeitos passivos, dos dependentes que sejam titulares de rendimentos, bem como
dos ascendentes identificados no quadro 7B e, ainda, dos bilhetes de identidade ou cédula pessoal
dos dependentes.

Circular 852/77-DGCP
1977-Jan-19

ENVIO DE DOCUMENTOS PELO CORREIO

As multas aplicadas pelos CTT na correspondência deficientemente estampilhada por utilização de
sobrescritos não normalizados não devem constituir encargo dos serviços públicos, competindo a
estes recusar a sua recepção quando tal se verifique.

Oficio Circulado 60 020
2002-Jun-12
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Assunto: Envio pelo correio, sob registo postal com ou sem aviso de recepção, de
declarações, requerimentos, petições e quaisquer outros documentos que nos termos legais
devam ser apresentados em qualquer serviço da administração fiscal.

Para os devidos efeitos e conhecimento dos Serviços, comunica-se que por despacho de 22/03102
do Exmo. Sr. Subdirector-Geral João R. E. Durão, substituto legal do Sr. Director-Geral, foi
determinado que se procedesse à divulgação de instruções relacionadas com o assunto em epígrafe
com vista ao esclarecimento sobre a data em que se considera praticado o acto processual, sendo
que o objectivo é, como não podia deixar de ser, a uniformização de procedimentos que deverão ser
seguidos pelos Serviços.

1 - Facultando a lei, arts 148.º do Código do IRS e 131.º do Código do IRC, o envio pelo correio sob
registo postal, de declarações e outros documentos que, nos termos dos mencionados códigos,
devam ser apresentados em qualquer serviço da administração fiscal, bem como a regulamentação
do referido envio, designadamente a data em que se considera cumprida a obrigação.

2 - A Lei Geral Tributária e o CPPT, não dispõem de qualquer disposição que regule o envio pelo
correio dos requerimentos ou petições. Porém, não se deve extrair desfia omissão, a proibição
daquele procedimento — envia pelo correio — que, aliás, seria incompatível com os objectivos de
eficácia, simplicidade e desburocratização que se pretende deverem caracterizar o procedimento
tributário, bem como todo o procedimento administrativo.

Também o Código do IVA não contém normas equivalentes às anteriormente citadas, mas nos
termos do art.º 10.º, n.º 2 do Código Civil, para o envio pelo correio das declarações e demais
documentação por carta registada, devem prevalecer as razões justificativas da regulamentação
prevista no CIRS e CIRC, não existindo quaisquer razões ponderosas que apontem em sentido
distinto.

3 - Os objectivos enunciados no ponto anterior, estão traduzidos no art.º 79.º do CPA, cuja a regra
geral em procedimento administrativo é da possibilidade de envio pelo correio, por carta registada
com aviso de recepção, dos requerimentos ou petições.

4 - De acordo com a natureza das matérias, com ressalva da aplicação prévia da LGT que implica a
utilização das regras gerais de interpretação e aplicação, eventualmente analógica, das suas
normas, as lacunas resolvem-se aplicando-se o diploma que lhes for mais adequado, como preceitua
o art.º 2.º daquela Lei.

5 - Assim, fora dos casos expressamente previstos nos Códigos do IRS e do IRC referidos no ponto
1, é ilegal o indeferimento dos requerimentos, petições ou outros documentos, com fundamento em
extemporaneidade, sempre que se demonstre, pelo registo dos correios, que aqueles foram
enviados no prazo previsto na lei ou no que foi determinado pelos Serviços, em que se inclui o último
dia.

De harmonia com o disposto no n.º 2 do art. 61º, aditado pelo Dec.-Lei n. 67/99, de 11 de Março, as
obrigações declarativas podem ser cumpridas utilizando os meios disponibilizados no sistema de
transmissão electrónica de dados que, para o efeito tenha sido autorizado.

Artigo 61º

2 - O cumprimento das obrigações declarativas estabelecidas neste Código pode ainda ser
efectuado através dos meios disponibilizados no sistema de transmissão electrónica de dados, para
o efeito autorizado

Se pretender enviar a sua declaração de rendimentos por meio da Internet, deverá aceder da



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

15

seguinte forma:

Em primeiro lugar é necessário assegurar-se de que dispõe de um computador com ligação à
Internet, com capacidade igual ou superior aos modelos de computadores pessoais com um
processador Pentium a 166MHz e 64 MB de memória RAM, com um dos seguintes sistemas
operativos Windows NT 4, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows XP,
com browser.

Recomendam-se os seguintes browsers:

- Microsoft Internet Explorer (versão 6.0 ou superior)

- Netscape Communicator (versão 7.0 ou superior)

Em segundo lugar, é necessário obter uma Senha de Identificação que dá acesso a quaisquer
elementos pessoais (do próprio) disponibilizados pela DGCI.

Se ainda não é possuidor desta senha poderá solicitá-Ia via Internet, no site www.e-financas.gov.pt -
Pedir Senha, que permite obter uma sessão segura (garante a confidencialidade dos dados).

Deve ser solicitada uma senha para cada um dos sujeitos passivos do agregado familiar. 

Para os dependentes que integram o agregado familiar, ainda que sejam titulares de rendimentos,
não é necessário obter senha.

A senha será enviada, pelo correio, para o domicílio fiscal que constar no cadastro, num prazo
mínimo de 2 dias úteis.

As fases envolvidas na entrega da declaração são as seguintes:

1.    Verificar que tem as senhas necessárias;

2.    Verificar se tem todos os documentos de rendimentos e de despesas a incluir na
declaração;

3.     Entrar no site www.e-financas.gov.pt e identificar-se perante o sistema digitando o
número de contribuinte e a correspondente senha.

4.    Seleccionar: Serviços Online / Fiscais / Entrega / IRS;

5.    Preencher a declaração

6.    Verificar e corrigir erros utilizando o botão "validar"

7.    Guardar a informação preenchida

8.    Submeter a declaração no botão "submeter" (quando não contiver erros)

9.    Consultar a situação da declaração (48 horas após submissão)

10.  Corrigir a declaração (se esta tiver erros centrais), num prazo de 2 meses após a submissão
das declarações de IRS

O comprovativo legal da entrega da declaração de rendimentos será enviado, por via postal, para
o domicílio fiscal, se a declaração não contiver erros. Este comprovativo é constituído por dois
documentos:
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a)    Impressão, a partir do próprio equipamento de acesso à Internet, do documento
correspondente à declaração entregue, através da opção "Serviços Online / Fiscais
/Comprovativos / IRS";

b)    Uma carta enviada por correio com a identificação atribuída à declaração entregue.

Envio obrigatório através da INTERNET:

•      Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos empresariais ou profissionais
determinados com base na contabilidade ficam obrigados a enviar a declaração de
rendimentos dos anos 2001 e seguintes por transmissão electrónica de dados (do nº 5º da
Portaria nº 10/2007, de 4 de Janeiro).

•      Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos empresariais ou profissionais
determinados com base no regime simplificado de tributação, quando o montante ilíquido
desses rendimentos seja superior a €10.000 e não resulte da prática de acto isolado, ficam
igualmente obrigados a enviar a declaração de rendimentos dos anos 2001 e seguintes por
transmissão electrónica de dados (nº 5º da Portaria nº 10/2007, de 4 de Janeiro

Envio facultativo através da INTERNET:

Nos termos do nº 6 da Portaria nº 10/2007, os sujeitos passivos não compreendidos no seu nº 5º
podem optar pelo envio da declaração modelo n.º 3 e respectivos anexos por transmissão
electrónica de dados.

Nos termos do nº 8º da referida Portaria, quando for utilizada a transmissão electrónica de dados, a
declaração considera-se apresentada na data em que é submetida, sob condição de correcção de
eventuais erros no prazo de 30 dias. Se, findo este prazo, não forem corrigidos os erros detectados,
a declaração é considerada sem efeito.

QUANDO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

• Em suporte de papel

De 1 de Fevereiro a 15 de Março, se apenas tiverem sido recebidos ou colocados à disposição
rendimentos do trabalho dependente (categoria A) ou pensões (categoria H).

De 16 de Março até 30 de Abril, se tiverem sido obtidos rendimentos de outras categorias ou for
exigível a apresentação do anexo G1.

• Via Internet

De 10 de Março a 15 de Abril, se apenas tiverem sido recebidos ou colocados à disposição
rendimentos do trabalho dependente (categoria A) ou pensões (categoria H).

De 16 de Abril a 25 de Maio, se tiverem sido obtidos rendimentos de outras categorias ou for exigível
a apresentação do anexo G1.

• Em suporte de papel ou via Internet

Nos 30 dias imediatos à ocorrência de qualquer facto que determine a alteração dos rendimentos já
declarados ou implique, relativamente a anos anteriores, a obrigação de os declarar.

Durante o mês de Janeiro do ano seguinte àquele em que se tiver tornado definitivo o valor
patrimonial dos imóveis alienados, quando superior ao anteriormente declarado.
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Artigo 60.º
Prazo de entrega da declaração

1 -    A declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 57.ºé entregue:

a)    Em suporte papel:

i)      De 1 de Fevereiro até 15 de Março, quando os sujeitos passivos apenas hajam recebido
ou tenham sido colocados à sua disposição rendimentos das categorias A e H;

ii)    De 16 de Março até 30 de Abril, nos restantes casos;

b)    Por transmissão electrónica de dados:

i)      De 10 de Março até 15 de Abril, quando os sujeitos passivos apenas hajam recebido ou
tenham sido colocados à sua disposição rendimentos das categorias A e H;

ii)    De 16 de Abril até 25 de Maio, nos restantes casos.

2 -    A declaração a que se refere o número anterior é ainda apresentada nos 30 dias imediatos à
ocorrência de qualquer facto que determine alteração dos rendimentos já declarados ou
implique, relativamente a anos anteriores obrigação de os declarar, salvo se outro prazo estiver
previsto neste Código.

N.º 2 do Artigo 31º-A

2 - Para execução do disposto no número anterior, se à data em que for conhecido o valor definitivo
tiver decorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57.º,
deve o sujeito passivo proceder à entrega da declaração de substituição durante o mês de Janeiro
do ano seguinte.

Ofício-Circulado nº 20115/2005, de 14 de Fevereiro

ASSUNTO: IRS – Anexo G1 da declaração de rendimentos Modelo 3

Tendo chegado ao conhecimento dos serviços a existência de dúvidas quanto à definição do prazo
de entrega das declarações de rendimentos que contenham o Anexo G1, tomando por base o
disposto nos artigos 57.º e 60.º do Código do IRS, esclarece-se o seguinte:

1. Nos termos do artigo 57.º do Código do IRS, os sujeitos passivos desse imposto devem
apresentar anualmente uma declaração em que constem não só os rendimentos do ano anterior
como também outros elementos relevantes para a sua concreta situação tributária, nomeadamente
para os efeitos do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária (LGT);

2. O actual Anexo G1 congrega apenas informação relevante para o conhecimento e posterior
controlo da situação contributiva dos sujeitos passivos de IRS, não constando do mesmo factos ou
valores susceptíveis de serem utilizados em sede do procedimento automático de liquidação da
declaração de rendimentos;

4.1. Sempre que no Anexo G1 se encontrem preenchidos os quadros, que se referem a rendimentos
da Categoria G do IRS (ainda que excluídos de tributação), a declaração deverá ser entregue
durante a segunda fase da campanha de recepção, que legalmente decorre de 16 de Março a 30 de
Abril;

Os prazos de entrega são diferenciados em função das categorias de rendimentos recebidos ou
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colocados à disposição no ano anterior.

Assim, se estiverem em causa apenas rendimentos da Categoria A e H, a declaração será entregue
de 1 de Fevereiro até 15 de Março.

Nos restantes casos, o prazo decorre de 16 de Março a 30 de Abril.

DECLARAÇÃO PRAZO DE ENTREGA
Declaração Modelo 3, apenas com Anexos H e
J

De 1 de Fevereiro a 15 de Março

Declaração Modelo 3, com quaisquer outros
anexos, incluindo os anteriores

De 16 de Março até final do mês de Abril

Prazos especiais;
Por ocorrência de facto que determine a
alteração de rendimentos já declarados ou
implique a obrigação de os declarar

Nos 30 dias imediatos à ocorrência do facto

Por determinação do valor definitivo de imóveis
superior ao declarado, se já tiver decorrido o
prazo de entrega (Rendimentos Empresariais)

Durante o mês de Janeiro do ano seguinte

Nos termos do artigo 116.º do RGIT, a falta de entrega ou a entrega fora do prazo legal de
declarações é punida com coima, que varia entre o mínimo de € 100 e o máximo de € 2 500.

Artigo 116.º do RGIT
Falta ou atraso de declarações

1 - A falta de declarações que para efeitos fiscais devem ser apresentadas a fim de que a
administração tributária especificamente determine, avalie ou comprove a matéria colectável, bem
como a respectiva prestação fora do prazo legal, é punível com coima de € 100 a € 2500.

2 - Para efeitos deste artigo, são equiparadas às declarações referidas no número anterior as
declarações que o contribuinte periodicamente deva efectuar para efeitos estatísticos ou similares.

A declaração de substituição, quando entregue fora do prazo fixado, mas dentro do prazo legal de
reclamação graciosa ou de impugnação judicial, deve, obrigatoriamente, ser entregue no serviço de
finanças do domicílio fiscal (art. 59º, nº 4 do CPPT), nos casos em que não seja obrigatório o seu
envio pela Internet.

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A DECLARAÇÃO
MODELO 3

ANEXOS A a J

A declaração modelo 3 deverá ser acompanhada dos anexos relativos aos rendimentos obtidos e,
quando for caso disso, dos:

  Anexo G1 (Mais-Valias Não Tributadas - Manifestações de Fortuna), 

  Anexo H (Benefícios Fiscais e Deduções) 

e
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  Anexo I (Herança Indivisa). 

A indicação do número de anexos será efectuada no quadro 8 da declaração.

OUTROS DOCUMENTOS

Havendo lugar a crédito de imposto por dupla tributação internacional, deverão ser juntos à
declaração os documentos originais emitidos pelas respectivas autoridades fiscais ou
fotocópias devidamente autenticadas dos mesmos, comprovativos dos rendimentos obtidos no
estrangeiro e do correspondente imposto sobre o rendimento aí pago, acompanhados de nota
explicativa dos câmbios utilizados.

Nº 2 do Ofício-Circulado nº 20106/2005, de 13 de Maio, da DSIRS

No momento da apresentação da declaração deve ser solicitado ao contribuinte o documento
comprovativo do montante do rendimento, da sua natureza e do pagamento do imposto, emitido ou
autenticado pelas autoridades fiscais do Estado da proveniência dos rendimentos

Nº 2.1 do Ofício Saída Geral nº 15664/2004, de 5 de Maio, da DSIRS:

No momento da apresentação da declaração de rendimentos com anexo J, deverá continuar a
exigir-se o documento comprovativo do montante do rendimento, da sua natureza e do pagamento
imposto, emitido ou autenticado pelas Autoridades Fiscais do Estado da proveniência dos
rendimentos”.

Nº 1 do Ofício-Circulado 20045/2000, de 04/04/2000, da DSBF:

“As declarações de IRS que apresentem pedido de crédito de imposto por dupla tributação
internacional, desde que contenham o Anexo "J" devidamente preenchido, não poderão ser
recusadas pelo facto de não estarem acompanhadas dos documentos comprovativos dos
rendimentos auferidos no estrangeiro e do imposto ali suportado”.

Quando for exercida a opção de englobamento, no anexo E, relativamente a rendimentos sujeitos
a taxas liberatórias (n.º 6 do art. 71.º do CIRS), deve juntar-se à declaração de rendimentos o
documento comprovativo dos rendimentos e retenções (n.º 3 do art. 119.º), contendo declaração
expressa dos sujeitos passivos autorizando a Direcção-Geral dos Impostos a averiguar junto das
respectivas entidades, se, em seu nome ou em nome dos membros do seu agregado familiar,
existem, relativamente ao mesmo período de tributação, outros rendimentos da mesma natureza.

Se a declaração for enviada pela Internet, o documento atrás referido deve ser remetido para o
serviço de finanças da área do domicílio.
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - MODELO 3
Às declarações modelo 1 e modelo 2, sucedeu o Modelo único de declaração periódica de
rendimentos - declaração unificada Modelo 3 - que terá de ser acompanhada dos anexos
correspondentes às categorias de rendimentos recebidos e colocados à disposição no ano anterior.

QUADRO 1

Serviço de Finanças

CAMPO 01

O código do serviço de finanças a inscrever no quadro 1 consta do cartão de contribuinte.

Exemplos:

Sujeito passivo residente em Amadora - 1 – deve indicar 3131

Sujeito passivo residente em Lisboa - 2 – deve indicar 3247

ARTIGO 19º LGT
Domicílio Fiscal

1 – O domicílio fiscal do sujeito passivo é, salvo disposição em contrário:

a) Para as pessoas singulares, o local da residência habitual;

b) Para as pessoas colectivas, o local da sede ou direcção efectiva ou, na falta destas, do seu
estabelecimento estável em Portugal.

2 – É obrigatória, nos termos da lei, a comunicação do domicílio do sujeito passivo à administração
tributária. 

3 – É ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à administração tributária.

4 – Os sujeitos passivos residentes no estrangeiro, bem como os que, embora residentes no
território nacional, se ausentem deste por período superior a seis meses, devem, para efeitos
tributários, designar um representante com residência em território nacional.

5 – Independentemente das sanções aplicáveis, depende da designação de representante nos
termos do número anterior o exercício dos direitos dos sujeitos passivos nele referidos perante a
administração tributária, incluindo os de reclamação, recurso ou impugnação. 

6 – A administração tributária poderá rectificar oficiosamente o domicílio fiscal dos sujeitos passivos
se tal decorrer dos elementos ao seu dispor.
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Ofício circulado 030 069
2004-Fev-11

Alteração do domicilio fiscal (morada) Via Internet 

1. Para conhecimento e informação aos interessados, comunica-se que as Pessoas Singulares,
residentes no território português, já podem, através da Internet, alterar o seu domicílio fiscal (Art.
19.º da Lei Geral Tributária), adiante designado por morada.

2. Para o efeito, devem aceder ao site www.e-financas.gov.pt, seleccionar a opção "Alterar Morada"
e identificar-se com o respectivo Número de Contribuinte e Senha de Identificação.

3. Relativamente à nova morada deverão começar por introduzir o Código Postal, completar os
dados disponibilizados pela aplicação, e, estando correctos, submeter o pedido de alteração da
morada. 

4. Após a submissão do pedido será enviada, para a nova morada, uma carta contendo um Código
de Confirmação, devendo, então, entrar na opção "Confirmar Morada" e introduzir o referido Código.

5. A alteração da morada (domicílio fiscal) produzirá efeitos a partir do momento em que efectuar a
confirmação com sucesso. 

6. Qualquer dúvida que surja durante a alteração ou confirmação da morada, poderá ser esclarecida
na "Ajuda" disponível e, caso subsista, através do Help-desk indicado no site. 

7. As alterações efectuadas através da Internet ficarão registadas em Cadastro Único na opção
"Lista de Documentos" com o Tipo – Alteração – e numeração iniciada por 9998.

QUADRO 2

Ano dos rendimentos.

Nos impostos sobre o rendimento, no domínio da extinta tributação celular, optou-se sempre por
fazer coincidir o ano fiscal com o ano civil, para melhor se identificarem as datas que delimitam os
períodos tributários. O IRS não fugiu a essa tradição como se infere do disposto no art. 143º.

Ano Fiscal = Ano civil

Artigo 143.º

Para efeitos do IRS, o ano fiscal coincide com o ano civil.

Em sincronia com esta disposição, o n.º 1 do art. 57º determina que:

“Os sujeitos passivos apresentarão, anualmente, uma declaração de modelo oficial, relativa aos
rendimentos do ano anterior...”

O impresso de declaração em vigor a partir de Janeiro de 2007 serve para declarar rendimentos
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auferidos nos anos de 2001 a 2006.

QUADRO 3

Composição do Agregado Familiar

No quadro 3 do rosto da declaração encontra-se concentrada toda a informação relativa à
composição do agregado familiar (art. 13º, nº 3 do CIRS), nele se incluindo o conteúdo relativo à
existência de deficiência fiscalmente relevante e respectivo grau de invalidez permanente.

Os dependentes que tenham auferido rendimentos sujeitos a IRS ou usufruído de benefícios fiscais
devem, obrigatoriamente, ser identificados nos campos disponíveis para o efeito no quadro 3B.

Devem ser preenchidos com letra bem legível, sendo obrigatória a utilização de letras maiúsculas na
indicação do nome dos sujeitos passivos.

Existindo agregado familiar, o imposto é devido pelo conjunto dos rendimentos das pessoas que o
constituam, considerando-se como sujeitos passivos aquelas a quem incumbe a sua direcção (artigo
13.º n.º2) e que são, segundo a lei civil, os cônjuges que não sofram de qualquer inibição ou
incapacidade de exercício.

O agregado familiar é composto diversamente, embora sempre com base na família nuclear - pais e
filhos ou equiparados - (artigo 13.º n.º 3) :

a)    pelos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e pelos seus dependentes;

b)    por cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges separados, viúvos ou divorciados e pelos
dependentes a seu cargo;

c)    pelo pai ou mãe solteiros e pelos dependentes a seu cargo;

d)    pelo adoptante solteiro e pelos dependentes a seu cargo.

A situação pessoal relevante para efeitos de tributação é aquela que se verificar em 31 de Dezembro
de cada ano - artigo 13.º n.º 7. 

QUADRO 3 A

Sujeitos Passivos
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A identificação dos sujeitos passivos deve efectuar-se no quadro 3A, nos campos 03 e 04, onde,
para além dos respectivos números de identificação fiscal, se deve indicar, se for caso disso, o grau
de invalidez permanente quando igual ou superior a 60 % e se são deficientes das Forças Armadas
(FA).

Em cada ano, é livre a escolha de qual dos membros do casal, figurará como sujeito passivo A ou
como sujeito passivo B. Feita essa escolha, a identificação dos sujeitos passivos na declaração e
nos respectivos anexos deverá manter-se uniforme, mesmo no caso de ser apresentada declaração
de substituição para o mesmo ano.

Porém, em caso de falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo, na declaração do ano em
que ocorreu o óbito, deverá, obrigatoriamente, assumir a posição de sujeito passivo A. O cônjuge
falecido será identificado no quadro 7A, não podendo figurar como sujeito passivo B.

Os sujeitos passivos, ou os membros do seu agregado familiar, que tenham um grau de
incapacidade igual ou superior a 60% são considerados, em termos fiscais, como deficientes e,
portanto, têm acesso a uma série de benefícios fiscais.

O grau de invalidez deverá ser determinado pela autoridade competente, nomeadamente pelo
delegado de saúde da área da residência. O certificado com o grau de incapacidade deverá referir se
a invalidez é permanente e qual a sua percentagem. Este documento deverá sempre ficar em poder
do sujeito passivo que possui a deficiência, para que este possa, sempre que a Administração Fiscal
o solicite, comprovar que, efectivamente, pode usufruir dos benefícios fiscais previstos.

O sujeito passivo nestas circunstâncias poderá beneficiar do não pagamento de IVA ou IA (Imposto
Automóvel) na aquisição de automóveis ligeiros de passageiros ou mistos desde que destinado para
uso próprio. 

A indicação no quadro 3 da existência de elementos do agregado familiar deficientes é
suficiente para a aplicação do disposto no artigo 16.º do EBF, pelo que os rendimentos devem
ser declarados na sua totalidade, razão pela qual tal possibilidade não consta do anexo H.

QUADRO 3 B

Dependentes não deficientes

Deve indicar-se em primeiro lugar, em termos de quantificação, o número de dependentes não
deficientes.

Na identificação dos dependentes deverá ter em conta que podem ser considerados:

a)    Os filhos, adoptados e enteados, menores não emancipados e menores sob tutela;

b)    Os filhos, adoptados, enteados e ex-tutelados, maiores, que, não tendo mais de 25 anos
nem tendo auferido anualmente rendimentos superiores ao salário mínimo nacional, tenham
frequentado no ano a que o imposto respeita o 11.º ou 12.º anos de escolaridade,
estabelecimento de ensino médio ou superior ou cumprido serviço militar obrigatório ou
serviço cívico;

c)    Os filhos, adoptados, enteados e ex-tutelados, maiores, inaptos para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, quando não aufiram rendimentos superiores ao salário
mínimo nacional mais elevado.

Os dependentes não podem, simultaneamente, fazer parte de mais de um agregado familiar nem,
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integrando um agregado familiar, serem considerados sujeitos passivos autónomos, devendo a
situação familiar reportar-se a 31 de Dezembro do ano a que respeita o imposto.

Os dependentes que tenham auferido rendimentos sujeitos a IRS ou que tenham usufruído de
benefícios fiscais, devem ser identificados no quadro 3B, indicando-se os respectivos
números de identificação fiscal nos campos numerados de D1 a D8.

Importa referir que, no preenchimento dos anexos que constituem a declaração modelo 3, sempre
que se solicite a identificação do titular dos rendimentos ou dos benefícios e este for um dependente
não deficiente, devem mencionar-se os códigos D1, D2, ou D3, etc., consoante o caso, de acordo
com a atribuição efectuada aquando do preenchimento do quadro 3B.

Se o número de dependentes que se pretende identificar for superior a 8, deve utilizar-se uma folha
adicional que seja fotocópia deste modelo, onde se acrescentarão as identificações dos dependentes
que não couberem na 1.ª folha, devendo considerar-se como código de identificação a numeração
sequencial, ou seja D9, D10, etc.

QUADRO 3 C

Dependentes Deficientes 

Deve indicar-se em primeiro lugar, em termos de quantificação, o número de dependentes
deficientes.

Os dependentes deficientes que sejam portadores de grau de invalidez permanente,
devidamente comprovado, igual ou superior a 60 %, e que tenham auferido rendimentos
sujeitos a IRS ou que beneficiem de deduções fiscais, devem ser identificados através da
indicação dos respectivos números de identificação fiscal nos campos DD1 a DD4.

Em termos de preenchimento, deverá ser indicado o respectivo grau de invalidez permanente
quando igual ou superior a 60 % e se são deficientes das Forças Armadas (FA).

As regras de preenchimento que foram definidas para o quadro 3B também se aplicam para os
dependentes deficientes, com a diferença de que os respectivos códigos de identificação terão duas
letras (DD) a que se seguirá o número de ordem respectivo.

No preenchimento dos anexos que constituem a declaração modelo 3, sempre que se solicite a
identificação do titular dos rendimentos e este forem dependente deficiente, devem mencionar-se os
códigos DD1, DD2, ou DD3, etc., consoante o caso, de acordo com a atribuição efectuada aquando
do preenchimento do quadro 3C.

Se o número de dependentes que se pretende identificar for superior a 4, deve utilizar-se uma folha
adicional que seja fotocópia deste modelo, onde se acrescentarão as identificações dos dependentes
que não couberem na 1.ª folha, devendo considerar-se como código de identificação a numeração
sequencial, ou seja DD5, DD6, etc.

Para efeitos de integração no agregado familiar, consideram-se dependentes:

•        Os filhos, adoptados e enteados, menores não emancipados e menores sob tutela;

•        Os filhos, adoptados, enteados e ex-tutelados, maiores, que, não tendo mais de 25 anos nem
auferido anualmente rendimentos superiores ao salário mínimo nacional (€5402,60), tenham
frequentado no ano a que o imposto respeita o 11.º ou 12.º ano de escolaridade, em
estabelecimento de ensino médio ou superior ou cumprido serviço militar obrigatório ou serviço
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cívico. Poderão, no entanto optar pela tributação separada, constituindo-se assim sujeitos
passivos autónomos, estando neste caso sujeitos a obrigações declarativas próprias.

•        Os filhos, adoptados, enteados e ex-tutelados, maiores, inaptos para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, quando não aufiram rendimentos superiores ao salário
mínimo nacional mais elevado. Poderão igualmente optar pela tributação como sujeitos
passivos autónomos.

A mesma pessoa não pode, no entanto, fazer parte de mais de um agregado familiar, ou seja,
optando por ser sujeito passivo autónomo não pode integrar outro agregado na qualidade de
dependente.

Artigo 13.º

1 -Ficam sujeitas a IRS as pessoas singulares que residam em território português e as que, nele
não residindo, aqui obtenham rendimentos.

2 -Existindo agregado familiar, o imposto é devido pelo conjunto dos rendimentos das pessoas que o
constituem, considerando-se como sujeitos passivos aquelas a quem incumbe a sua direcção.

3 - O agregado familiar é constituído por:

a)    Os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e os seus dependentes;

b)    Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, respectivamente, nos casos de separação judicial
de pessoas e bens ou de declaração de nulidade, anulação ou dissolução do casamento, e
os dependentes a seu cargo;

c)    O pai ou a mãe solteiros e os dependentes a seu cargo;

d)    O adoptante solteiro e os dependentes a seu cargo.

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se dependentes:

a)    Os filhos, adoptados e enteados, menores não emancipados, bem como os menores sob
tutela; 

b)    Os filhos, adoptados e enteados, maiores, bem como aqueles que até à maioridade
estiveram sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a direcção do
agregado familiar, que, não tendo mais de 25 anos nem auferindo anualmente rendimentos
superiores ao salário mínimo nacional mais elevado, tenham frequentado no ano a que o
imposto respeita o 11.º ou 12.º anos de escolaridade, estabelecimento de ensino médio ou
superior ou cumprido serviço militar obrigatório ou serviço cívico; 

c)    Os filhos, adoptados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e
para angariar meios de subsistência, quando não aufiram rendimentos superiores ao salário
mínimo nacional mais elevado; (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro
- OE)

5 - O disposto no número anterior não prejudica a tributação autónoma das pessoas nele referidas,
excepto se, tratando-se de filhos, adoptados e enteados, menores não emancipados, bem como de
menores sob tutela, a administração dos rendimentos por eles auferidos não lhes pertencer na
totalidade. 

6 - As pessoas referidas nos números anteriores não podem, simultaneamente, fazer parte de mais
de um agregado familiar nem, integrando um agregado familiar, ser consideradas sujeitos passivos
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autónomos.

7 - A situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributação é aquela
que se verificar no último dia do ano a que o imposto respeite.

De acordo com o entendimento da DSIRS, expresso no ofício circulado 20001, de 29/1/1999, podem
ser considerados como dependentes os que, no ano a que respeitam os rendimentos, não tiverem
completado os 26 anos. São também considerados como dependentes ate ao fim do ano seguinte
àquele em que terminaram o 12.º ano, os que reunindo as restantes condições, se tenham
candidatado ao ensino superior, mas não tenham podido matricular-se, por força dos limites de
acesso.

OFÍCIO CIRCULADO N.º 20001/99, DE 29 DE JANEIRO
CONCEITO DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 14º N.º 1 ALÍNEA B)

CONJUGADO COM O DISPOSTO NO N.º 7 DO MESMO ARTIGO

Para conhecimento dos serviços e uniformidade de procedimentos, informo V.EXª: que, por
despacho do Ex.mo Director - Geral, foi sancionado o seguinte entendimento:

- Consideram-se dependentes, para efeitos da alínea b) do n.º 4 do artigo 14º do CIRS, os filhos,
adoptados e enteados que, em 31 de Dezembro do ano a que o imposto respeita, tenham idade
igual ou inferior a 25 anos, não tenham auferido rendimentos superiores ao salário mínimo nacional,
e tenham frequentado ou concluído, nesse ano, o 11º ou 12º ano de escolaridade, ou curso de
estabelecimento de ensino médio ou superior ou cumprido serviço militar obrigatório ou serviço
cívico. 

- São igualmente considerados dependentes, até ao fim do ano seguinte àquele em que
terminaram o 12º ano, os filhos, adoptados e enteados que, reunindo as restantes condições
expressas naquele preceito legal, se tenham candidatado ao ensino superior, mas não tenham
podido matricular-se, por força dos limites de acesso (numerus clausus). 

OFICIO CIRCULADO N.º 24/90
DESPESAS DE SAÚDE EFECTUADAS COM FILHOS MAIORES TOXICÓMANOS

Tendo-se suscitado dúvidas sobre se as despesas efectuadas com filhos maiores com tratamento da
toxicodependência são ou não dedutíveis nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º do CIRS,
foi, por despacho de 90.03.27, sancionado o seguinte entendimento:

É a toxicodependência a apetência normal e prolongada manifestada por determinados indivíduos
por substâncias tóxicas ou drogas cujo efeito analgésico, euforístico ou dinâmico se torna um hábito,
originando o aumento progressivo das doses, degradações orgânicas e em alguns casos a
decadência física e mental do indivíduo.

Nestes termos, não oferece dúvidas a qualificação como despesas de saúde os gastos efectuados
pelo sujeito passivo e seus dependentes para a combater, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo
55.º do CIRS.

No âmbito daquele dispositivo legal incluir-se-ão, portanto, as despesas com o tratamento de todos
os tipos de dependência (física e psíquica), sejam quais forem as substâncias que a originam (álcool
e estupefacientes), nomeadamente, despesas com medicamentos e hospitalização na parte
efectivamente suportada.

Tratando-se, porém, de despesas da mesma natureza efectuadas com filhos maiores
toxidependentes, o seu abatimento fica condicionado à verificação cumulativa dos seguintes
requisitos:
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a) Não auferirem (os filhos maiores) rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais
elevado;

b) Não fazerem parte de outro agregado familiar

e

c) Serem considerados inaptos para o trabalho e para angariarem meios de subsistência.

Competirá aos Centros de Estudo da Profilaxia da Droga do País (Norte, Centro e Sul) bem
como a outros estabelecimentos especializados no combate à droga (Centro das Taipas, Hospitais
de S. João do Porto e St.ª Maria de Lisboa, Serviço de Prevenção e Apoio a
Toxicodependentes do Algarve e Centro de Dia e Apoio à Juventude da Região Autónoma da
Madeira) e, ainda, aos centros de saúde comprovar a incapacidade para o trabalho do
toxicodependente maior.

Residindo este no estrangeiro, a entidade competente, para comprovar tal facto, será a autoridade
de saúde competente do respectivo país, em documento devidamente autenticado.

Dada a natureza da incapacidade será a mesma comprovada anualmente por qualquer das
referidas instituições, devendo essa comprovação acompanhar a declaração de rendimentos
do sujeito passivo.

QUADRO 4

Natureza da declaração

CAMPO 1

Deve ser assinalado este campo quando se tratar da 1.ª declaração do ano.

CAMPO 2

A declaração de substituição deve ser apresentada pelos sujeitos passivos que anteriormente
tenham entregue, com referência ao mesmo ano, uma declaração de rendimentos com omissões ou
inexactidões ou quando ocorra qualquer facto que determine alteração de elementos já declarados.

As declarações de substituição devem conter todos os elementos, como se de uma primeira
declaração se tratasse, não sendo aceites aquelas que se mostrem preenchidas apenas nos campos
respeitantes às correcções que justifiquem a sua apresentação. Quando apresentadas em suporte
de papel devem ser entregues no serviço de finanças da área do domicílio fiscal.

A declaração de substituição poderá ser apresentada, produzindo os efeitos dese-jados (liquidação),
nos seguintes casos:

1.      se ainda estiver a decorrer o prazo para a entrega da declaração, quer resulte imposto superior
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ou inferior ao apurado na primeira declaração;

2.      fora do prazo, mas dentro do prazo de caducidade (4 anos) se resultar impos-to superior ao
anteriormente apurado;

3.      fora do prazo previsto para a apresentação da declaração de rendimentos, mas dentro do prazo
para a reclamação, se da declaração de substituição resultar imposto inferior ao anteriormente
liquidado. Como alternativa a este procedimento poderá ser apresentada reclamação graciosa.

A reclamação graciosa é apresentada por escrito, podendo sê-lo oralmente, em caso de manifesta
simplicidade, caso em que será reduzida a termo nos serviços locais.

Sendo apresentada por escrito deverá ser dirigida ao Director de Finanças e apresentada no Serviço
de Finanças Local da área do domicilio do sujeito passivo, no seguinte prazo: 

120 Dias 

a)    a partir dos 30 dias seguintes àquele em que a notificação tiver sido efectuada

O prazo é contado de forma contínua, não se interrompendo aos sábados, domingos ou feriados.
Para efeitos de contagem, o início do prazo verifica-se no dia seguinte ao da ocorrência do facto ou
evento, ainda que esse dia seja sábado, domingo ou feriado. O Seu termo verifica-se no último dia
do prazo, excepto se este coincidir com um sábado, domingo ou feriado ou tolerância de ponto, caso
em que se transferirá para o primeiro dia útil seguinte.

A declaração de substituição, quando entregue fora do prazo fixado, mas dentro do prazo legal de
reclamação graciosa ou de impugnação judicial, deve, obrigatoriamente, ser entregue no serviço de
finanças do domicílio fiscal (art. 59º, nº 4 do CPPT), nos casos em que não seja obrigatório o seu
envio pela Internet.

No caso de envio via Internet, das declarações supra referidas, a Administração envia ao sujeito
passivo uma carta reconhecendo a entrega da declaração fora do prazo “normal” de recepção e
recomendando que o mesmo se dirija ao Serviço de Finanças da área do domicilio, com todos os
elementos que servira de base ao preenchimento da declaração, para que por parte dos funcionários
seja analisada a declaração e alterados os indicadores da mesma. Sem que este procedimento seja
cumprido, a declaração entregue fora de prazo, mas dentro do prazo de reclamação ou impugnação,
não será liquidada, não produzindo assim os efeitos desejados.

Oficio circulado 20 089 da Direcção de Serviços do IRS
2003-Dez-10

Fiscalização de IRS; entrega de declarações mod. 3 de substituição

Têm vindo a surgir algumas queixas de contribuintes pelo facto de, aquando da fiscalização pelos
Serviços dos elementos constantes das declarações mod. 3 de IRS, serem convidados a apresentar
declarações de substituição nos casos em que se verifica a existência de omissões ou incorrecções,
vindo só mais tarde a ter conhecimento do respectivo procedimento contra-ordenacional.

Tendo em atenção o dever de colaboração recíproco, existente entre os órgãos da Administração
Tributária e os contribuintes, consignado no art. 59.º da LGT, chama-se a especial atenção dos
Serviços para o seguinte:

1. O n.º 4 do art. 65.º do Código do IRS permite que a Direcção-Geral dos Impostos proceda à
correcção dos elementos declarados pelo contribuinte sempre que, não havendo lugar à fixação dos
rendimentos, existam erros evidenciados nas próprias declarações ou quando ocorram divergências
na qualificação dos actos, factos ou documentos com relevância para a liquidação do imposto.
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Tal facto não retira, no entanto, ao contribuinte a possibilidade de, aquando da realização pelos
serviços da análise da declaração e dos respectivos documentos de suporte, nos casos em que seja
alertado para a existência de incorrecções, poder voluntariamente proceder a uma rectificação dos
elementos anteriormente declarados, mediante a apresentação de uma declaração de substituição
nos termos do n.º 3 do art. 59.º do CPPT.

2. O convite formulado ao contribuinte para que proceda a esta rectificação, mediante a
apresentação de uma declaração de substituição, insere-se no âmbito do dever de colaboração da
Administração Tributária, no sentido de lhe permitir o correcto cumprimento das suas obrigações
fiscais.

3.No entanto, a apresentação de declarações de rendimentos, ainda que de substituição, fora dos
prazos estipulados para o efeito no art.º 60.º do Código do IRS, constitui uma infracção tributária, tal
como a mesma é definida no art.º 2.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), aprovado
pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, pelo que há lugar ao pagamento de uma coima.

4. Este convite à apresentação de uma declaração de substituição, tem assim, como objectivo
permitir ao contribuinte regularizar voluntariamente a sua situação tributária, de uma forma menos
onerosa, através de:

a.    uma redução do montante da coima, nos termos dos art.ºs 29.º e 30.º do RGIT;

b.    uma redução do montante dos juros compensatórios que forem devidos, nos casos em que
da correcção resulte imposto a pagar ou a reposição de reembolso recebido, uma vez que
estes são contados até à data em que for apresentada a declaração de substituição ou,
caso contrário, até à data em que for levantado o auto de notícia, nos termos do art.º 35.º da
LGT.

5. No entanto, o contribuinte não está obrigado a entregar esta declaração de substituição, até
porque pode não concordar com a qualificação feita pela Direcção-Geral dos Impostos dos actos,
factos ou documentos, que estejam na origem das correcções.

6. E nesse caso deverão os serviços competentes proceder à alteração dos elementos declarados
pelo contribuinte, notificando-o previamente do projecto de decisão de alteração, com a respectiva
fundamentação, para efeitos do exercício do direito de audição, previsto no art.º 60.º da LGT, sem
prejuízo do levantamento do auto de notícia que servirá de base ao procedimento
contra-ordenacional.

7. A fim de evitar que tais queixas se repitam, deverão os serviços a que se encontram atribuídas as
funções de análise das declarações, agir no sentido de:

a.    serem claramente apresentados aos contribuintes os fundamentos das incorrecções
verificadas nas declarações;

b.    convidar os contribuintes a proceder às correcções que se mostrarem necessárias mediante
a apresentação de uma declaração de substituição, explicando-lhes as suas implicações
(nomeadamente com referência ao pagamento da coima), bem como as vantagens desse
procedimento, tanto no que respeita ao montante da coima a pagar como no cálculo dos
juros compensatórios;

c.    simultaneamente imprimir uma dinâmica ao longo de todo o procedimento de modo a
diminuir o período de tempo que decorre entre a realização da análise e o tratamento da
informação subsequente, no sentido de não ser retardado o apuramento do imposto em
falta ou dos reembolsos que se mostrarem devidos, consoante os casos, evitando assim
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tanto o atraso na arrecadação da receita devida como o aumento dos encargos,
nomeadamente com o pagamento de juros indemnizatórios, nos termos em que dispõe o
art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho.

As declarações de substituição, não podem ser utilizada se a alteração pretendida é a de alterar o
agregado familiar, a nível de sujeitos passivos.

Ofício-Circular 2 785-DSIRS
1998-Jan-20

OPÇÕES DO SUJEITO PASSIVO NO IRS - OPÇÕES IRREVERSIVEIS

Mostrando-se conveniente proceder à reapreciação da orientação administrativa que tem vindo a ser
seguida quanto à admissibilidade da alteração posterior das opções, em termos de tributação,
permitidas em sede de IRS, exercidas pelos sujeitos passivos, no momento do cumprimento da
respectiva obrigação declarativa, estudado o assunto, foi, por despacho do Excelentíssimo
Director-Geral, de 26 de Novembro de 1997, sancionado o seguinte entendimento:

Com excepção das opções inerentes à situação familiar decorrente do disposto nos artigos
14º, nº 5 e 59º, nº 2 do Código do IRS, as quais, uma vez exercidas, são irreversíveis, todas as
demais são susceptíveis de alteração subsequente, que poderá ser invocada e atendida como
fundamento de reclamação graciosa ou impugnação judicial do acto de liquidação do imposto, ao
abrigo do disposto no artigo 131º.

Circular 20/93-SAIR
1993-Ago-25

DECLARAÇÃO OFICIOSA DE ELIMINAÇÃO

Tendo em vista garantir a uniformidade de procedimentos nas decisões proferidas em processos de
reclamação graciosa quando se apreciem situações tributárias que envolvam mudança de agregado
familiar (sujeitos passivos A/B), por se alegar como fundamento a errada indicação, nas declarações
de rendimentos, do estado civil dos sujeitos passivos, foi, por meu despacho de 16 de Julho de 1993,
sancionado o seguinte entendimento:

l – A reclamação contra a liquidação de IRS com fundamento em erro na constituição do agregado
familiar decorrente de errada indicação do estado civil dos sujeitos passivos, deve ser resolvida,
mostrando-se procedente, mediante despacho de anulação integral da liquidação reclamada, a
provocar através de declaração oficiosa de eliminação.

2 – Provocada a anulação integral da liquidação indevida nos termos do número anterior,
proceder-se-á à liquidação correcta com base nos seguintes procedimentos:

a) – Se, juntamente com a reclamação, o contribuinte tiver apresentado uma declaração de
rendimentos correctamente preenchida, será esta introduzida no sistema, sendo sempre qualificada
como 1ª declaração, com data de recepção igual à data da apresentação da reclamação;

b) – Se, juntamente com a reclamação, não tiver sido apresentada uma declaração de rendimentos
correctamente preenchida, promover-se-á, através dos Serviços de Fiscalização Tributária, a
averiguação da situação tributária dos reclamantes e, em consequência, serão preenchidos um DC
ou DO (fixação do rendimento colectável), que funcionarão, para todos os efeitos, como «primeira
declaração».

3 – Na situação prevista na alínea b) do número anterior deverão ser cuidadosamente inscritas, no
quadro adequado, as datas relevantes para o cálculo dos juros compensatórios.
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4 – A recolha dos documentos referidos no nº 2 só pode ter lugar depois de validadas centralmente
as declarações oficiosas de eliminação referidas no nº 1. A recolha daqueles antes destas
provocará, inevitavelmente, a rejeição dos primeiros, porque uma das regras básicas instituídas é a
de que não podem existir, no sistema infrático, para um mesmo NIF, mais do que duas declarações
relativas ao mesmo período e agregados diferentes.

5 – Por natureza, a declaração oficiosa de eliminação produz um resultado igual, mas de sinal
contrário ao produzido pela declaração eliminada. Nestas circunstâncias, devem ter-se presentes os
seguintes efeitos, nomeadamente para esclarecimento dos contribuintes:

a) Se a declaração eliminada produziu um reembolso pago, a declaração oficiosa produzirá uma
Nota de Cobrança de valor igual, a qual deverá ser paga sob pena de relaxe; se produziu um
reembolso cancelado, a D0 não produzirá qualquer documento;

b) Se a declaração eliminada produziu uma nota de cobrança paga, a D0 produzirá um reembolso de
valor igual, o qual pode ser recebido, sendo cancelado se o recebimento se não verificar até à
data-limite do respectivo meio de pagamento; se produziu uma nota de cobrança não paga, a D0
provocará a anulação da certidão de dívida que, entretanto, tiver sido emitida.

c) Não é possível, em razão da não identidade quer jurídica, quer informática, da liquidação anulada
e da liquidação correcta, qualquer compensação automática dos resultados de ambas, pelo que
cada um terá sempre tratamento autónomo e efeitos próprios.

6 – Serão sustados, nos termos dos ns. 3 e 4 do ofício nº 1131, de 4 de Março de 1993, do Núcleo
para a Justiça Tributária, os processos executivos instaurados cuja dívida exequenda deva ser
anulada nos termos expostos.

CAMPO 3

As declarações apresentadas, nos termos do n.º 2 do art. 60.º do CIRS, no prazo de 30 dias
imediatos à ocorrência de qualquer facto que determine alteração dos rendimentos já declarados ou
implique, relativamente a anos anteriores, a obrigação de os declarar, devem ser identificadas,
assinalando-se, para esse efeito, o campo 3 e mencionando-se a data do facto que determinou a
obrigação da sua apresentação.

Simultaneamente com este campo deve ser assinalado um dos campos 1 ou 2, consoante se trate
de uma 1.ª declaração ou de uma declaração de substituição.

Este campo deve ser assinalado quando a entrega da declaração, seja primeira declaração ou
declaração de substituição, for efectuada nos termos do n.º 2 do artigo 60º do Código do IRS, ou
seja, quando tiver ocorrido qualquer facto que determine alteração dos rendimentos já declarados ou
implique, relativamente a anos anteriores, a obrigação de os declarar.

CIRCULAR N.º 3/98, DE 12/02/98
GUIAS DE REPOSIÇÃO

A circular n.º 19/94, de 29 de Junho, estabeleceu os trâmites inerentes ao processamento das guias
de reposição de dinheiros públicos indevidamente ou a mais recebidos pelos funcionários ou agentes
da Administração Pública.

Considerando, todavia, que o procedimento adoptado relativamente às reposições efectuadas em
ano económico diferente daqueles a que os rendimentos respeitam (reposições não abatidas nos
pagamentos) justificava a introdução de algumas alterações, entendeu-se conveniente efectuar a
sua revisão.
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Assim, para conhecimento dos Serviços e actuação em conformidade, determino a divulgação das
seguintes instruções:

1. É revogada a circular n.º 19/94, de 29 de Junho, mantendo-se porém, o procedimento
estabelecido no ponto 1, relativamente às reposições efectuadas no ano económico em que foram
pagos ou colocados à disposição os rendimentos (reposições abatidas aos pagamentos), no sentido
de se proceder à anulação do IRS, retido e ainda não entregue nos Cofres do Estado, como se de
estorno se tratasse. 

1.1. Caso o imposto retido já tenha dado entrada nos Cofres do Estado, o imposto anulado será
compensado em futuras entregas, que não poderão ultrapassar o último período anual de retenção.

2. As reposições efectuadas em ano económico diferente daquela a que respeitam os rendimentos
(reposições não abatidas nos pagamentos), serão processadas pelo valor líquido do imposto.

2.1 As entidades processadoras dos rendimentos, para restituição do imposto entregue nos Cofres
do Estado deverão socorrer-se dos meios previstos no artigo 152.º do Código do Processo
Tributário, designadamente, a reclamação graciosa a que se refere o n.3.

3. O titular dos rendimentos, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 60.º do CIRS,
deverá, nos trinta dias imediatos à data da reposição integral da quantia paga indevidamente,
apresentar nova declaração de rendimentos (declaração de substituição), relativa ao ano em
que ocorreu o pagamento indevido.

3.1 A declaração de substituição, que deverá ser acompanhada pela guia de reposição,
evidenciará o rendimento efectivamente auferido e o valor das retenções efectuadas, que
deverá ser abatido do imposto correspondente à reposição.

4. As entidades que, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 119.º do CIRS, já apresentaram a
declaração modelo 10 não têm o dever de corrigir os valores declarados relativos aos anos
transactos a que respeitam as reposições não abatidas nos pagamentos. 

CAMPO 4

Este campo deve ser assinalado quando, relativamente à alienação de imóveis, a declaração de
substituição resultar do conhecimento do valor patrimonial definitivo daqueles, posteriormente à data
limite para a entrega da declaração de rendimentos e este for superior ao valor anteriormente
declarado.

Este campo deve ser assinalado em simultâneo com o campo 2.

CAMPO 5

Neste campo deve ser indicada a data que determinou a entrega da declaração, quer se trate de
situações abrangidas pelo n.º 2 do art. 60.º, quer pelo n.º 2 do art. 31.º-A do CIRS.

QUADRO 5

Residência Fiscal

A residência a indicar deve reportar-se ao ano a que respeita a declaração, de acordo com o
disposto nos arts. 16.º e 17.º do CIRS.
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O residente no estrangeiro (campo 4) terá de indicar, também, o número fiscal de contribuinte do
representante, nomeado obrigatoriamente, nos termos do art. 130.º do CIRS.

O IRS, em sede de incidência pessoal atende ao critério da territorialidade pessoal - tributação em
função da residência - e ao critério da territorialidade real - tributação atendendo ao local da
produção do rendimento. É assim indiferente ao IRS a nacionalidade do sujeito passivo.

Há porém, que assinalar uma diferença fundamental que resulta da aplicação de cada um dos
critérios. Na verdade os residentes estão sujeitos a imposto relativamente a todos os
rendimentos, bem como à generalidade dos ganhos, onde quer que eles sejam obtidos. 

Noutros termos, a tributação dos residentes opera-se segundo base mundial.

Artigo 15º
Âmbito da sujeição

1 - Sendo as pessoas residentes em território português, o IRS incide sobre a totalidade dos seus
rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território.

Para efeitos fiscais são considerados residentes em Portugal as pessoas que:

• Permanecerem em Portugal mais de 183 dias num ano civil, seguidos ou interpolados;

• Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham à data de 31 de Dezembro, de habitação em
condições que façam supor a intenção de a manter e ocupar como residência habitual;

• Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou aviões ao serviço de entidades com residência
ou sede em território português;

ou ainda

• Que desempenhem, no estrangeiro, funções ou comissões de carácter público, ao serviço do
Estado português. 

A Lei 60-A/2005, de 30 de Dezembro, OE de 2006, ao aditar o n.º 3 e 4 ao artigo 16º, permite o
afastamento da situação de residente ao cônjuge que não se encontra em território nacional,
porquanto nos refere que, “a condição de residente resultante da aplicação do disposto no n.º 2 do
artigo 16.º pode ser afastada pelo cônjuge que não preencha o critério previsto na alínea a) do n.º 1
(183 dias), desde que efectue prova da inexistência de uma ligação entre a maior parte das suas
actividades económicas e o território português, caso em que é sujeito a tributação como não
residente relativamente aos rendimentos de que seja titular e que se considerem obtidos em território
português nos termos do artigo 18.º.

Sendo feita a prova referida, o cônjuge residente em território português apresenta uma única
declaração dos seus próprios rendimentos, da sua parte nos rendimentos comuns e dos rendimentos
dos dependentes a seu cargo segundo o regime aplicável às pessoas na situação de separados de
facto nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º.
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São ainda consideradas como residentes, no ano da mudança e nos quatro anos seguintes, as
pessoas de nacionalidade portuguesa que deslocalizem a sua residência para espaço territorial de
fiscalidade privilegiada, salvo se provarem que a mudança de residência se deve a razões
atendíveis, designadamente o exercício nesse território de actividade por conta de entidade
domiciliada em território português. 

Trata-se de medida que se insere nas denominadas normas anti-abuso e pretende prevenir que os
sujeitos passivos desloquem o seu domicílio por razões meramente fiscais.

Os espaços de fiscalidade privilegiada constam da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro.

Artigo 16º

1 -    São residentes em território português as pessoas que, no ano a que respeitam os rendimentos:

a)    Hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou interpolados;

b)    Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, em 31 de Dezembro desse ano, de
habitação em condições que façam supor a intenção de a manter e ocupar como residência
habitual;

c)    Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que aqueles estejam
ao serviço de entidades com residência, sede ou direcção efectiva nesse território;

d)    Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de carácter público, ao serviço do
Estado Português.

2 -    São sempre havidas como residentes em território português as pessoas que constituem o
agregado familiar, desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a direcção
do mesmo.

3 -    A condição de residente resultante da aplicação do disposto no número anterior pode ser
afastada pelo cônjuge que não preencha o critério previsto na alínea a) do n.º 1, desde que
efectue prova da inexistência de uma ligação entre a maior parte das suas actividades
económicas e o território português, caso em que é sujeito a tributação como não residente
relativamente aos rendimentos de que seja titular e que se considerem obtidos em território
português nos termos do artigo 18.º [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro - OE]

4 -    Sendo feita a prova referida no número anterior, o cônjuge residente em território português
apresenta uma única declaração dos seus próprios rendimentos, da sua parte nos rendimentos
comuns e dos rendimentos dos dependentes a seu cargo segundo o regime aplicável às
pessoas na situação de separados de facto nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º
[Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

5 -    São ainda havidas como residentes em território português as pessoas de nacionalidade
portuguesa que deslocalizem a sua residência fiscal para país, território ou região, sujeito a um
regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do Ministro das
Finanças, no ano em que se verifique aquela mudança e nos quatro anos subsequentes, salvo
se o interessado provar que a mudança se deve a razões atendíveis, designadamente exercício
naquele território de actividade temporária por conta de entidade patronal domiciliada em
território português. [Anterior n.º 3; Passou a n.º 5 pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro -
OE]
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Oficio circulado 39 574 da DSBF
De 1998-Jul-10

Certificação da qualidade de residente em Portugal, para efeitos fiscais.

Reanalisada pelos serviços centrais a matéria relativa à certificação da qualidade de residente em
Portugal, e para efeitos de uniformidade de procedimentos por parte dos serviços da administração
fiscal, determino o seguinte:

1. Sempre que se solicite a certificação da qualidade de residente em Portugal, para efeitos fiscais,
junto de qualquer serviço da administração fiscal, deverá o pedido ser remetido à Direcção de
Serviços dos Benefícios Fiscais (Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28, 4º andar, 1070 Lisboa). 

2. Na certificação da residência, e como formalidades essenciais (mas não exclusivas), terão que ser
observadas as seguintes regras: 

a)    A certificação deverá ser efectuada sem quaisquer outras formalidades quando, após
consulta ao sistema informático e relativamente aos anos imediatamente anteriores, se
verificar que o sujeito passivo (pessoa singular ou colectiva) cumpriu as obrigações
declarativas previstas no artigo 57º do CIRS ou no artigo 94º do CIRC; 

b)    Se não se visualizar através do sistema informático o cumprimento das referidas obrigações
declarativas, providenciará a DSBF no sentido de a Repartição de Finanças competente
apurar se efectivamente o requerente é residente em Portugal, e desde que data;

c)    Em caso afirmativo, e desde que ainda não tenha decorrido qualquer obrigação declarativa
poderá a DSBF proceder de imediato à certificação, mas se, pelo contrário, não tiver sido
observado o cumprimento daquelas, a certificação só será efectivada após o sujeito passivo
proceder à respectiva regularização.

3. As regras gerais acima descritas não precludem no entanto outros procedimentos ou formalidades
especiais a cumprir na certificação de residência, dependendo da natureza e contexto da certificação
que se pretende, e desde que instruídos os serviços nomeadamente através de ordens de serviço
em tempo divulgadas.

4. São expressamente revogados os Ofício-Circulado nº 13/95, de 17 de Maio e os pontos 5 a 8 do
Ofício-Circulado nº 7/97, de 6 de Junho.

TAXAS GERAIS A APLICAR NO CONTINENTE

Rendimento colectável (€) Taxa Normal (%) Taxa Média (%) Parcela a abater (€)
Até 4 451 10,5 10,5000 0,0
Mais de 4 451 até 6 732 13 11,3471 111,28
Mais de 6 732 até 16 692 23,5 18,5985 818,14
Mais de 16 692 até 38 391 34 27,3035 2 570,80
Mais de 38 391 até 55 239 36,5 30,1544 3 530,58
Mais de 55 239 até 60 000 40 30,8701 5 477,95
Superior a 60 000 42 — 6 677,95

Tendo em conta que nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira vigora um regime de
tributação mais favorável, que consiste na redução das taxas estabelecidas na legislação nacional,
houve necessidade de estabelecer com precisão, para efeitos de tributação em IRS, o conceito de
residência numa região Autónoma. 
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Assim, são residentes numa Região Autónoma os sujeitos passivos que cumulativamente,
cumpram os seguintes requisitos:

    sejam residentes em territórios português;

    tenham residência habitual na Região Autónoma;

    nela estejam registados para efeitos fiscais;

    tenham permanecido nessa Região mais de 183 dias.

Nos casos em que não é possível determinar esta permanência, a residência será determinada
tendo em conta o local onde for obtida a maior parte da base tributável, tendo em atenção os
seguintes termos:

•        Os rendimentos de consideram-se obtidos no local onde é prestada a actividade;

•        Os rendimentos profissionais e empresariais consideram-se obtidos no local onde é exercida a
profissão ou onde se situa o estabelecimento;

•        Os rendimentos de capitais consideram-se obtidos no local do estabelecimento estável a que
deva imputar-se o pagamento;

•        Os rendimentos prediais e os ganhos provenientes de imóveis consideram-se obtidos no local
onde se situam;

•        As pensões consideram-se obtidas no local onde são pagas ou postas à disposição.

Artigo 17.º
Residência em Região Autónoma

1 - Para efeitos deste Código, considera-se que no ano a que respeitam os rendimentos as pessoas
residentes no território português são residentes numa Região Autónoma quando permaneçam no
respectivo território por mais de 183 dias.

2 - Para que se considere que um residente em território português permanece numa Região
Autónoma, para efeitos do número anterior, é necessário que nesta se situe a sua residência
habitual e aí esteja registado para efeitos fiscais.

3 - Quando não for possível determinar a permanência a que se referem os números anteriores, são
considerados residentes no território de uma Região Autónoma os residentes no território português
que ali tenham o seu principal centro de interesses, considerando-se como tal o local onde se
obtenha a maior parte da base tributável, determinada nos seguintes termos:

a)    Os rendimentos do trabalho consideram-se obtidos no local onde é prestada a actividade;

b)    Os rendimentos empresariais e profissionais consideram-se obtidos no local do
estabelecimento ou do exercício habitual da profissão;

c)    Os rendimentos de capitais consideram-se obtidos no local do estabelecimento a que deva
imputar-se o pagamento;

d)    Os rendimentos prediais e incrementos patrimoniais provenientes de imóveis consideram-se
obtidos no local onde estes se situam;

e)    Os rendimentos de pensões consideram-se obtidos no local onde são pagas ou colocadas à
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disposição.

4 - São havidas como residentes no território de uma Região Autónoma as pessoas que constituem
o agregado familiar, desde que aí se situe o principal centro de interesses, nos termos definidos no
número anterior.

A Região Autónoma dos Açores, através da sua Assembleia Legislativa Regional, determinou que
as taxas de IRS a aplicar aos residentes naquela Região Autónoma seria as taxas gerais previstas
no art. 68.º do CIRS, diminuídos de 20% (DLR n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro de 1999).

Rendimento colectável (€) Taxa Normal (%) Taxa Média (%) Parcela a abater (€)
Até 4 451 8,40 8,4000 0,0
Mais de 4 451 até 6 732 10,40 9,0777 89,02
Mais de 6 732 até 16 692 18,80 14,8789 654,51
Mais de 16 692 até 38 391 27,20 21,8429 2 056,64
Mais de 38 391 até 55 239 29,20 24,1236 2 824,46
Mais de 55 239 até 60 000 32 24,6961 4 382,35
Superior a 60 000 33,60 — 5 342,35

A Região Autónoma da Madeira, através do Decreto Legislativo Regional n.º 30-A/2003/M, de 31
de Dezembro), consagrou, para tributação dos residentes naquela Região Autónoma, uma tabela de
taxas gerais, que substitui a prevista no art. 68.º do Código.

Rendimento colectável (€) Taxa Normal (%) Taxa Média (%) Parcela a abater (€)
Até 4 451 8,5 8,5000 0,0
Mais de 4 451 até 6 732 11 9,3471 111,28
Mais de 6 732 até 16 692 22 16,8970 851,80
Mais de 16 692 até 38 391 32,5 25,7160 2 604,46
Mais de 38 391 até 55 239 36 28,9040 3 984,15
Mais de 55 239 até 60 000 39 29,6378 5 617,32
Superior a 60 000 41 — 6 817,32

Contrariamente à solução da Região Autónoma dos Açores, as restantes taxas de IRS,
nomeadamente as liberatórias e as taxas especiais, permanecem inalteradas.

Diferentemente, os não residentes estão sujeitos a obrigação fiscal limitada. Para efeitos de
tributação, os rendimentos a considerar, serão apenas os obtidos em Portugal.

Artigo 15º
Âmbito da sujeição

2 - Tratando-se de não residentes, o IRS incide unicamente sobre os rendimentos obtidos em
território português.

As pessoas singulares não residentes em território português e que aqui obtenham rendimentos
são por estes tributadas, regra geral mediante a aplicação de taxas liberatórias (artigo 71.º). 

Não estão sujeitos a taxa liberatória os rendimentos prediais e as mais-valias obtidas com a
alienação de imóveis ou valores mobiliários (artigo 72.º do CIRS). Sendo a actividade empresarial ou
profissional, do não residente exercida através de estabelecimento estável, haverá também a
entrega obrigatória da declaração Modelo 3.
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Os elementos de conexão territorial que permitem a tributação encontram-se consagrados no art.
18º. Os não residentes são tratados, para efeitos fiscais, como não casados e sem dependentes.

O facto de alguns rendimentos deverem ser tributados por apresentação de declaração, não impede
que o regime de tributação que lhes é aplicável apresente algumas especificidades: 

a)    Não são considerados abatimentos previstos no art. 56º;

b)    Não são considerados quaisquer benefícios fiscais atribuídos a residentes;

c)    Não são consideradas as deduções à colecta previstas nos art. 78º e seguintes com
excepção das que a seguir são mencionadas;

d)    São considerados os benefícios fiscais aplicáveis aos rendimentos e que não estejam
expressamente excluídos (art. 71.º n.º 5)

A nível da determinação do rendimento tributável, observar-se-ão as seguintes regras:

a)    Os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias são tributados pelo seu valor bruto, com
excepção das pensões, às quais se aplicará a dedução prevista no art. 53º;

b)    O rendimento das actividades empresariais e profissionais imputáveis a estabelecimento
estável ou instalação fixa e os actos isolados será determinado nos termos normais;

c)    Aos rendimentos prediais serão deduzidas as despesas de manutenção e conservação
suportadas, o imposto municipal sobre imóveis devido pelos prédios arrendados e os
encargos inerentes a prédio em regime de propriedade horizontal;

d)    Os incrementos patrimoniais são determinados de acordo com as regras gerais.

Aos rendimentos sujeitos a taxas liberatórias serão aplicadas as taxas previstas no art. 71.º, excepto
se, houver convenção de Dupla Tributação Internacional celebrada com o país de residência, caso
em que, será aplicada a taxa convencionada. Não o sendo no caso em que, a taxa prevista na lei
interna ser mais baixa do que a prevista na Convenção.

Artigo 71.º
Taxas liberatórias

1 -    Estão sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, os rendimentos obtidos em território
português constantes dos números seguintes e, bem assim, os rendimentos mencionados na
alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º, às taxas liberatórias neles previstas. (Redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro)

2 -    São tributados à taxa de 25%, com excepção dos rendimentos previstos na alínea b), que são
tributados à taxa de 35%:

a)    (Revogada pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro)

b)    Os prémios de rifas, totoloto e jogo do loto, bem como de sorteios ou concursos;

c)    Os rendimentos do trabalho dependente e os rendimentos de actividades profissionais
especificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151.º, ainda que decorrentes de
actos isolados, e nas alíneas d), e) e g) do n.º 2 do artigo 3.º, auferidos por não residentes
em território português, com excepção dos rendimentos provenientes de intermediação na
celebração de quaisquer contratos; (*) (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de
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Dezembro - OE)

d)    (Revogada pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro)

e)    As pensões auferidas por não residentes em Portugal;

f)    Os prémios de lotarias, as apostas mútuas desportivas e o bingo.

g)    Os incrementos patrimoniais previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 9.º auferidos
por não residentes em território português. (Aditada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de
Dezembro - OE)

3 -    São tributados à taxa de 20%:

a)    Os juros de depósitos à ordem ou a prazo, incluindo os dos certificados de depósito;

b)    Os rendimentos de títulos de dívida, nominativos ou ao portador, bem como os rendimentos
de operações de reporte, cessões de crédito, contas de títulos com garantia de preço ou de
outras operações similares ou afins;

c)    Os rendimentos a que se referem as alíneas h), i), l) e q) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 5.º;
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro)

d)    Quaisquer rendimentos de capitais auferidos por não residentes em Portugal não
expressamente tributados a taxa diferente.

4 - São tributados à taxa de 15%:

a)    Os rendimentos de capitais referidos nas alíneas m) e n) do n.º 2 do artigo 5.º, auferidos
por não residentes em Portugal;

b)    Os rendimentos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º, com excepção dos abrangidos
pela alínea c) do n.º 2 deste artigo, pagos ou colocados à disposição de não residentes
em território português; (*) (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro -
OE)

c)    Os rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação de
informações respeitantes a uma experiência no sector industrial, comercial ou científico,
auferidos por titulares originários não residentes em Portugal.

5 - As taxas previstas nos números anteriores incidem sobre os rendimentos ilíquidos, excepto no
que se refere às pensões, as quais beneficiam da dedução prevista no artigo 53.º, sem prejuízo
do que se disponha na lei, designadamente no Estatuto dos Benefícios Fiscais.

6 - Podem ser englobados para efeitos da sua tributação, por opção dos respectivos titulares,
residentes em território nacional, desde que obtidos fora do âmbito do exercício de actividades
empresariais e profissionais, os seguintes rendimentos devidos por entidades com domicílio
naquele situado, a que seja imputável o seu pagamento, e, bem assim, no caso da alínea b), os
rendimentos devidos por entidades que não tenham aqui domicílio a que possa imputar-se o
pagamento, quando sejam pagos ou colocados à disposição por entidades com domicílio em
território nacional: (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

a)    Os rendimentos de títulos de dívida, nominativos ou ao portador, bem como os rendimentos
de operações de reporte, cessões de crédito, contas de títulos com garantias de preço ou
de outras operações similares ou afins;
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b)    Os rendimentos a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º; (Redacção dada pela
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

c)    Os juros de depósitos à ordem ou a prazo, ou de certificados de depósito, bem como os
rendimentos a que se referem as alíneas h), i), l) e q) do n.º 2 do artigo 5.º; (Redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de Novembro)

d)    Os rendimentos a que se refere o n.º 3 do artigo 5.º

7 -    Feita a opção a que se refere o número anterior, a retenção que tiver sido efectuada tem a
natureza de pagamento por conta do imposto devido a final.

RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS A NÃO RESIDENTES

RENDIMENTOS TAXAS
Juros de depósito em contas emigrante 11,5%
Rendimentos de Assistência Técnica 15%
Rendimentos do uso ou concessão de uso de equipamento agrícola, comercial ou cientifico, quando não
constituam rendimentos prediais 15%

Rendimentos de propriedade intelectual e industrial e de Know-how 15%
Comissões e rendimentos de outras prestações de serviços não especificamente constantes da lista a que
se refere o artigo 151.º, realizadas ou utilizadas em território português, com excepção das relativas a
transportes, comunicações e actividades financeiras

15%

Rendimentos prediais 15%
Juros de depósitos a prazo ou à ordem 20%
Rendimentos de divida, nominativos ou ao portador, bem como os rendimentos derivados de operações de
reporte, cessões de crédito, contas de título com garantia de preço ou de outras operações similares ou
afins

20%

Rendimentos de operações de swaps cambiais, swaps de taxas de juro e divisas de operações cambiais a
prazo 20%

Rendimentos de resgate, vencimento ou adiantamento de apólices de seguro e operações do ramo Vida 20%
Rendimentos de prestações pagas por antecipação ou resgate em regimes complementares de segurança
social 20%

Rendimentos de capitais não expressamente tributados a outra taxa 20%
Lucros ou adiantamento sobre lucros devidos por entidades sujeitas a IRC 20%
Rendimentos de trabalho dependente 25%
Rendimentos profissionais especificamente previstos na tabela do art. 151º 25%
Indemnizações por danos não patrimoniais, danos emergentes não comprovados e lucros cessantes 25%
Importâncias auferidas em virtude de assunção de obrigação de não concorrência 25%
Pensões, depois da dedução prevista no art. 53.º 25%
Prémios de lotaria, apostas mútuas desportivas e bingo 25%
Prémios de rifas, totoloto e jogo do loto, de sorteios ou de concursos, com excepção dos prémios atribuídos
no Euromilhões e Liga dos Milhões 35%

Oficio Circulado 020 103 de 2005-Mar-14
Trabalhadores por conta de outrem - Não residentes - Retenção na fonte - Pedidos de

reembolso

Assunto: "Reembolso de IRS no caso de retenção na fonte a taxa superior à prevista no artigo 71.º
do CIRS"

Tendo surgido dúvidas quanto aos procedimentos a adoptar relativamente aos pedidos de reembolso
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de IRS retido na fonte a trabalhadores dependentes não residentes, por aplicação de taxa superior à
prevista no artigo 71.º do CIRS, visando a uniformização de procedimentos, determina-se o seguinte:

1. Sempre que as entidades que se encontrem obrigadas a proceder a retenção na fonte,
relativamente a rendimentos pagos a não residentes sujeitos às taxas previstas no artigo 71.º do
CIRS, apliquem indevidamente uma taxa superior à devida, podem os sujeitos passivos não
residentes solicitar o reembolso do imposto retido em excesso através de procedimento da
reclamação graciosa, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 132.º do CPPT.

2. O prazo para a apresentação do requerimento inicial da reclamação graciosa é o previsto no n.º 3
do artigo 132.º do CPPT, sendo para o efeito obrigatória a nomeação de representante com domicílio
fiscal em território português, por força do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 19.º da LGT.

3. A estas retenções excessivas não é aplicável o procedimento previsto no artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2003,
de 23 de Abril.

De harmonia com o disposto no artigo 72.º, os rendimentos que devam ser tributados mediante a
apresentação da declaração de rendimentos, passam a ser tributados às seguintes taxas:

•        Mais valias não isentas, com excepção das relativas a partes sociais e outros valores
mobiliários – 25%

•        Mais valias não isentas, relativas a partes sociais e outros valores mobiliários – 10%

•        Incrementos patrimoniais que não sejam mais valias – 25% 

•        Rendimentos prediais – 15%

•        Rendimentos imputáveis a estabelecimento estável situado em território português -25%

Quando a tributação seja efectuada mediante apresentação da declaração, são consideradas:

•        As retenções na fonte que tenham sido efectuadas.

Artigo 72.º
Taxas especiais

1 - As mais-valias e outros rendimentos auferidos por não residentes em território português que não
sejam imputáveis a estabelecimento estável nele situado e que não sejam sujeitos a retenção na
fonte às taxas liberatórias são tributados à taxa autónoma de 25%, ou de 15% quando se trate de
rendimentos prediais, salvo o disposto no n.º 4. 

2 - Os rendimentos auferidos por não residentes em território português que sejam imputáveis a
estabelecimento estável aí situado são tributados à taxa de 25%. (Redacção dada pela Lei n.º
55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

4 - O saldo positivo entre as mais-valias e menos - valias, resultante das operações previstas nas
alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 10.º é tributado à taxa de 10%, sem prejuízo do seu
englobamento por opção dos respectivos titulares residentes em território português.

São excluídos de tributação os rendimentos obtidos em território português por não residentes
desportistas e artistas, sempre que a sua prestação de trabalho neste território seja efectuada
mediante a interposição de uma sociedade sujeita a IRC, nos termos da alínea d) do n.º 3 do art. 4.º
do CIRC.
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NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE

De conformidade com o disposto no artigo 130.º, as pessoas singulares não residentes em Portugal,
mas que aqui obtenham rendimentos são obrigados a designar uma pessoa singular ou colectiva
residente em Portugal para as representar perante a administração fiscal portuguesa e garantir o
cumprimento das suas obrigações fiscais.

Estas obrigações incluem:

•        A obtenção do número de identificação fiscal do não residente;

•        Apresentação e manutenção dos documentos relacionados com a venda de participações
sociais, rendimentos prediais e respectivas despesas;

•        Apresentação de declarações fiscais

Nesta garantia não se inclui a garantia de pagamento das dívidas fiscais dos representados.

A designação do representante legal é efectuada na declaração de inscrição no Número de
Identificação Fiscal de pessoa singular ou na declaração de início de actividade, devendo essa
designação ser objecto de aceitação expressa pelo representante.

Artigo 130º
Representantes

1 - Os não residentes que obtenham rendimentos sujeitos a IRS, bem como os que, embora
residentes em território nacional, se ausentem deste por um período superior a seis meses devem,
para efeitos tributários, designar uma pessoa singular ou colectiva com residência ou sede em
Portugal para os representar perante a Direcção-Geral dos Impostos e garantir o cumprimento dos
seus deveres fiscais.

2 - A designação a que se refere o n.º 1 será feita na declaração de início de actividade, de
alterações ou de registo de número de contribuinte, devendo nela constar expressamente a sua
aceitação pelo representante.

3 - Na falta de cumprimento do disposto no n.º 1, e independentemente da sanção que ao caso
couber, não há lugar às notificações previstas neste Código, sem prejuízo de os sujeitos passivos
poderem tomar conhecimento das matérias a que as mesmas respeitariam junto do serviço que,
para o efeito, seja competente.

Artigo 3.º DL 463/79 de 30/11/79

4 - Os não residentes que aufiram rendimentos sujeitos a tributação em território nacional, ou que aí
possuam bens, são considerados domiciliados na residência do representante a que se refere o
artigo 120.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de Novembro (Decreto-Lei nº 266/91, de 6 de Agosto).

5 - Tratando-se de sujeitos passivos não residentes que apenas obtenham em território português
rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, a inscrição a que se refere o n.º 1 do
artigo 2.º será efectuada pelos substitutos tributários, mediante apresentação de uma ficha modelo
(*)(1) a aprovar por despacho do Ministro das Finanças (aditado pelo DL 81/03, de 23.04).

Circular 14/93 de 1993-Mai-31

A fim de esclarecer dúvidas colocadas aos Serviços, quer sobre a natureza e extensão das
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obrigações que impendem sobre o representante fiscal dos sujeitos passivos não residentes
designado nos termos dos artigos 101º do Código do IRC ou 120º do Código do IRS, quer quanto às
situações em que não é obrigatória a sua designação, quer ainda quanto à renúncia a essa
representação, divulga-se o seguinte entendimento, sancionado por meu despacho de 11 de Maio de
1993:

1. As obrigações do representante, designado nos termos dos artigos 101º do CIRC ou 120º do
CIRS, limitam-se ao cumprimento dos deveres tributários acessórios, não compreendendo a
responsabilidade pelo pagamento do imposto.

2. A renúncia à representação, em sede de IRS, deve ser efectuada pela apresentação da ficha do
Modelo 2, acompanhada da ficha do Modelo 3, aprovadas pelo Decreto-Lei nº 266/91, de 6 de
Agosto.

Além do formalismo referido, a renúncia à representação implica, para o representante, prova de que
cessou os seus serviços perante o representado e que disso este tomou conhecimento, face ao
disposto no nº 2 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 463/79, de 30 de Novembro.

3. Em sede de IRC, a renúncia à representação deve ser formalizada através da entrega da
correspondente declaração de alterações, a apresentar no prazo de quinze dias a contar da data da
cessação das relações entre representante e representado.

4. Não é obrigatória a nomeação de representante fiscal no caso de os não residentes apenas
obterem, em território português, rendimentos sujeitos a retenção a título definitivo, dado que a
titularidade de tais rendimentos não é constitutiva de deveres acessórios que por aquele devam ser
cumpridos.

QUADRO 6

Estado Civil

Deve indicar-se o estado civil dos sujeitos passivos em 31 de Dezembro do ano a que respeita a
declaração.

Se ocorreu o óbito de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo deverá indicar o seu estado civil em 31
de Dezembro desse ano, sendo-lhe, no entanto, nesse ano, aplicáveis as regras previstas para os
sujeitos passivos casados.

No caso de separação de facto (n.º 2 do artigo 59.º do Código do IRS), poderá cada um dos
cônjuges apresentar declaração dos seus próprios rendimentos e dos rendimentos dos dependentes
a seu cargo, assinalando-se então o campo 3.

Havendo união de facto (artigo 14.º do Código do IRS e Lei n.º 7/2001) há mais de dois anos, nos
termos e condições previstos na lei, será assinalado o campo 4.

Havendo constituição ou dissolução da sociedade conjugal, a tributação dos sujeitos passivos é feita
de harmonia com o seu estado civil em 31 de Dezembro nos seguintes termos:

•        Divorciados ou separados judicialmente de pessoas e bens: deverão englobar os
rendimentos próprios e a sua parte nos rendimentos comuns, e os dos dependentes a seu
cargo;
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•        Casados: deverão englobar todos os rendimentos próprios de cada um dos cônjuges e os
rendimentos comuns, bem com os dos dependentes a cargo;

•        Unidos de facto: deverão englobar todos os rendimentos próprios de cada um dos unidos de
facto, bem como os dos dependentes a cargo;

•        Separados de facto: cada um dos cônjuges englobará na sua declaração os seus rendimentos
próprios e a sua parte nos rendimentos comuns, bem como dos dependentes a seu cargo.

Campo 1

Casados

Deverão englobar todos os rendimentos próprios de cada um dos cônjuges e os rendimentos
comuns, bem com os dos dependentes a cargo;

Artigo 59.º
Contribuintes casados

1 - No caso do n.º 2 do artigo 13.º deve ser apresentada uma única declaração pelos dois cônjuges
ou por um deles, se o outro for incapaz ou ausente.

Artigo 63.º n.º 2
Sociedade conjugal

b) Se forem casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, devem ser englobados
todos os rendimentos próprios de cada um dos cônjuges e os rendimentos comuns, havendo-os,
bem como os rendimentos dos dependentes a seu cargo.

Campo 2

Solteiros, Viúvos, Divorciados ou separados judicialmente de pessoas e bens

•        Deverão englobar os rendimentos próprios e a sua parte nos rendimentos comuns, e os dos
dependentes a seu cargo;

Artigo 63.º
Sociedade conjugal

2 - Se durante o ano a que o imposto respeite se constituir a sociedade conjugal ou se dissolver por
declaração de nulidade ou anulação do casamento, por divórcio ou por separação judicial de
pessoas e bens, a tributação dos sujeitos passivos é feita de harmonia com o seu estado civil em 31
de Dezembro, nos termos seguintes:

a)    Se forem divorciados ou separados judicialmente de pessoas e bens, devem englobar os
rendimentos próprios e a sua parte nos rendimentos comuns, se os houver, bem como os
rendimentos dos dependentes a seu cargo;

Campo 3

Separados de facto

Evitando inviabilizar o cumprimento da obrigação de apresentação da declaração de rendimentos,
permite o CIRS, que, havendo separação de facto, isto é, mantendo-se o estado civil de "casados"
mas não havendo vida em comum, cada um dos cônjuges possa apresentar a declaração dos seus
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próprios rendimentos e dos rendimentos dos dependentes a seu cargo.

Tal situação, é em parte justificada, devido às dificuldades que a exigência de Assinatura da
Declaração em conjunto provocaria em " relações já desavindas", em que a "rotura da vida em
comum" impediria o cumprimento desse formalismo, e arrastaria o outro cônjuge ao incumprimento
das suas obrigações fiscais.

Contudo, para prevenir eventuais "abusos", o legislador regulamentou a liquidação na separação de
facto, no n.º 2 do artigo 59.º do CIRS nos termos seguintes:

a)    As deduções à colecta previstas no CIRS, não podem exceder o menor dos limites fixados
em função da situação pessoal dos sujeitos passivos ou 50% dos restantes limites
quantitativos.

b)    Se houver lugar a benefícios fiscais, os respectivos montantes, excepto se estiverem
fixados por cada cônjuge, não podem exceder 50% dos legalmente fixados;

a)    Não será aplicado o quociente conjugal previsto no artigo 69.º;

c)    Cada um dos cônjuges terá direito à dedução à colecta, pela sua situação pessoal, prevista
para os sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens.

Artigo 59.º
Contribuintes casados

2 - Havendo separação de facto, cada um dos cônjuges pode apresentar uma única declaração dos
seus próprios rendimentos e dos rendimentos dos dependentes a seu cargo, mas, neste caso,
observa-se o seguinte:

a)    Sem prejuízo do disposto na alínea c), as deduções à colecta previstas neste Código não
podem exceder o menor dos limites fixados em função da situação pessoal dos sujeitos
passivos ou 50% dos restantes limites quantitativos, sendo esta regra aplicável, com as
devidas adaptações, aos abatimentos e às deduções por benefícios fiscais;

b)    Não é aplicável o disposto no artigo 69.º;

c)    Cada um dos cônjuges terá direito à dedução a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo
79.º

Artigo 63.º
Sociedade conjugal

3 - Se em 31 de Dezembro se encontrar interrompida a sociedade conjugal por separação de facto,
cada um dos cônjuges engloba os seus rendimentos próprios, a sua parte nos rendimentos comuns
e os rendimentos dos dependentes a seu cargo.

Campo 4

Unidos de facto

O artigo 14.º regula, as condições que devem verificar-se para que a tributação de situações de facto
se faça segundo o regime aplicável aos cônjuges casados e não separados judicialmente de
pessoas e bens:

•        A aplicação do regime depende da identidade de domicílio fiscal dos sujeitos passivos durante o
período exigido na lei para a verificação dos pressupostos da união de facto (dois anos), bem
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como durante o período de tributação, e ainda, a assinatura de ambos, da respectiva
declaração de rendimentos.

•        Ambos os unidos de facto são sujeitos passivos do imposto e, nessa medida, como os cônjuges
casados e não separados de pessoas e bens, são solidariamente responsáveis pela divida do
imposto.

Artigo 14.º
Uniões de facto

1 - As pessoas que vivendo em união de facto, preencham os pressupostos constantes da lei
respectiva, podem optar pelo regime de tributação dos sujeitos passivos casados e não separados
judicialmente de pessoas e bens.

2 - A aplicação do regime a que se refere o número anterior depende da identidade de domicílio
fiscal dos sujeitos passivos durante o período exigido pela lei para verificação dos pressupostos da
união de facto e durante o período de tributação, bem como da assinatura, por ambos, da respectiva
declaração de rendimentos.

3 - No caso de exercício da opção prevista no n.º 1, é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 13.º,
sendo ambos os unidos de facto responsáveis pelo cumprimento das obrigações tributárias.

Lei 7/2001 de 11 de Maio
Protecção das uniões de facto

Artigo 1.º - Objecto

1 - A presente lei regula a situação jurídica de duas pessoas, independentemente do sexo, que
vivam em união de facto há mais de dois anos.

2 - Nenhuma norma da presente lei prejudica a aplicação de qualquer outra disposição legal ou
regulamentar em vigor tendente à protecção jurídica de uniões de facto ou de situações de economia
comum.

Artigo 2.º - Excepções

São impeditivos dos efeitos jurídicos decorrentes da presente lei:

a) Idade inferior a 16 anos;

b) Demência notória, mesmo nos intervalos lúcidos, e interdição ou inabilitação por anomalia
psíquica;

c) Casamento anterior não dissolvido, salvo se tiver sido decretada separação judicial de pessoas e
bens;

d) Parentesco na linha recta ou no 2.º grau da linha colateral ou afinidade na linha recta;

e) Condenação anterior de uma das pessoas como autor ou cúmplice por homicídio doloso ainda
que não consumado contra o cônjuge do outro.

Artigo 3.º - Efeitos

As pessoas que vivem em união de facto nas condições previstas na presente lei têm direito a:

a) Protecção da casa de morada de família, nos termos da presente lei;
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b) Beneficiar de regime jurídico de férias, faltas, licenças e preferência na colocação dos funcionários
da Administração Pública equiparado ao dos cônjuges, nos termos da presente lei;

c) Beneficiar de regime jurídico das férias, feriados e faltas, aplicado por efeito de contrato individual
de trabalho, equiparado ao dos cônjuges, nos termos da lei;

d) Aplicação do regime do imposto de rendimento das pessoas singulares nas mesmas
condições dos sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens;

e) Protecção na eventualidade de morte do beneficiário, pela aplicação do regime geral da
segurança social e da lei;

f) Prestação por morte resultante de acidente de trabalho ou doença profissional, nos termos da lei;

g) Pensão de preço de sangue e por serviços excepcionais e relevantes prestados ao País, nos
termos da lei.

QUADRO 7 A

Sociedade Conjugal – Óbito do cônjuge

A identificação do cônjuge falecido só deve ser efectuada na declaração do ano em que ocorreu o
óbito, indicando o grau de invalidez se superior ou igual a 60 % e se era ou não deficiente das
Forças Armadas.

A dissolução do casamento por morte de um dos cônjuges, bem como falecimento de uma pessoa
que fosse titular de rendimentos tributáveis em determinado ano, determinavam o fraccionamento de
rendimentos dentro do mesmo ano civil. 

No quadro actual, deve ter-se como certo que:

a)    Se, no ano a que os rendimentos respeitam, falecer um cônjuge casado e não separado
judicialmente de pessoas e bens, a declaração desse ano, embora titulada pelo cônjuge
sobrevivo, conterá o total dos rendimentos auferidos no ano pelo "agregado" e a liquidação
se efectuará segundo o método do quociente conjugal (art. 63. º);

b)    Ocorrendo o falecimento de qualquer pessoa, os rendimentos relativos aos bens
transmitidos e correspondentes ao período posterior à do óbito são considerados, a partir de
então, nos englobamentos das pessoas que os passaram a auferir ou, na ausência de
partilha, são imputados herdeiros, cônjuge sobrevivo naturalmente incluído, segundo a sua
quota ideal nos respectivos bens (art. 64. º).

Assim:

    Se falecer um cônjuge casado e não separado judicialmente de pessoas bens, os
rendimentos próprios e comuns auferidos até à data do óbito devem ser englobados em
nome do cônjuge sobrevivo na declaração de rendimentos, sendo aquele, nesse ano,
tributado ainda como se casado se tratasse. 
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    Se falecer uma pessoa não casada, os rendimentos obtidos até à data do óbito são
englobados em seu nome, sendo tributado como se os rendimentos respeitassem ao ano
completo.

    Os rendimentos gerados por herança indivisa, posteriores à data que a constituiu, são
imputados, na proporção das quotas hereditárias aos herdeiros, nos dois casos.

Artigo 63.º
Sociedade conjugal

1 -Se, durante o ano a que o imposto respeite, tiver falecido um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo
apresentará uma única declaração do total dos rendimentos auferidos nesse ano por cada um deles
e pelos dependentes, se os houver, aplicando-se, para efeitos de apuramento do imposto, o regime
de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens.

Artigo 64.º
Falecimento de titular de rendimentos

Ocorrendo o falecimento de qualquer pessoa, os rendimentos relativos aos bens transmitidos e
correspondentes ao período posterior à data do óbito são considerados, a partir de então, nos
englobamentos a efectuar em nome das pessoas que os passaram a auferir, procedendo-se, na falta
de partilha até ao fim do ano a que os rendimentos respeitam, à sua imputação aos sucessores e ao
cônjuge sobrevivo, segundo a sua quota ideal nos referidos bens.

Oficio Circulado 010/93-SAIR de 1993-Jul-22
FALECIMENTO - SOLTEIROS, VIUVOS,DIVORCIADOS

A fim de proporcionar o esclarecimento dos Serviços acerca do correcto enquadramento das
situações relativas ao assunto em epígrafe, sancionei, por meu despacho de 11 de Junho de 1993, o
seguinte entendimento:

1 – Os deveres tributários relativos a uma pessoa falecida e ao período em que foi viva, devem ser
cumpridos por aquele a quem for deferida a administração da herança segundo os preceitos da lei
civil.

2 – Caso a pessoa faleça no estado civil de solteiro, viúvo, divorciado ou separado judicialmente de
pessoas e bens, não há lugar ao fraccionamento de rendimentos em sentido fiscalmente relevante.

3 – A periodização dos rendimentos só está prevista para a situação referida no nº 1 do artigo 63º
(falecimento de um dos cônjuges no ano a que o imposto respeite), pelo que, nos restantes casos de
óbito de sujeitos passivos de IRS, tanto as declarações que devam em seu nome ser apresentadas,
como as que devam ser apresentadas pelos titulares do direito aos rendimentos correspondentes ao
período posterior ao decesso, em cumprimento do disposto no artigo 64º, são tidas como
respeitando ao ano completo, não devendo, por isso, ser acompanhadas do anexo D na parte em
que este diz respeito ao fraccionamento de rendimentos.

4 – Concomitantemente, a liquidação que, com base nas referidas declarações, for efectuada,
corresponderá também ao ano completo, não havendo lugar ao fraccionamento de deduções ou
abatimentos.

QUADRO 7 B

Ascendentes que vivem em comunhão de habitação com o(s) sujeito(s) passivos
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Identificação dos ascendentes que vivam, efectivamente, em comunhão de habitação com os
sujeitos passivos, desde que não aufiram rendimentos superiores à pensão mínima do regime geral,
não podendo o mesmo ascendente ser incluído em mais de um agregado familiar.

As Portarias n.ºs 1316/05 de 22 de Dezembro e 1357-A/06, de 30 de Novembro, do Ministério do
Trabalho e Segurança Social estabelecem como pensão social mínima anual, para o ano de 2006, o
montante de €3 139,20 (*)(2).

Para efeitos de dedução, são considerados os ascendentes em linha recta, ou seja, pais, avós e
bisavós que vivam efectivamente em comunhão de habitação.

O facto de um ascendente ser incluído, nessa qualidade, no agregado familiar do seu descendente,
não o dispensa da apresentação da declaração de rendimentos, como sujeito passivo, nos termos
gerais se assim estiver obrigado.

A alínea e) do artigo 79.º do CIRS institui a dedução à colecta para ascendentes quando:

    Vivam efectivamente em comunhão de habitação com os sujeitos passivos;

    Não aufiram pensão de reforma superior à pensão mínima do regime geral.

Artigo 79.º

e) 55% do valor mensal do salário mínimo nacional mais elevado, por ascendente que viva
efectivamente em comunhão de habitação com o sujeito passivo e não aufira rendimento superior
à pensão mínima do regime geral. (*)(3)

3 - A dedução da alínea e) do n.º 1 é de € 323 no caso de existir apenas um ascendente, nas
condições nela previstas.

Os rendimentos auferidos pelos ascendentes (inferiores ao valor da pensão mínima) não são
incluídos na declaração dos seus descendentes.

QUADRO 7 C

Reembolso por transferência bancária

Pretendendo que o reembolso seja pago por transferência bancária, será de indicar o número de
identificação bancária (NIB), o qual deve, obrigatoriamente, corresponder a pelo menos um dos
sujeitos passivos a quem a declaração de rendimentos respeita. Em caso de dúvida consulte o seu
banco.



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

50

Não são admitidas emendas ou rasuras na indicação do NIB, devendo o espaço a ele reservado ser
inutilizado caso não pretenda o reembolso por essa forma.

QUADRO 8

N.º de anexos que acompanham a Declaração

Indicação do número e tipo de anexos que acompanham a declaração e identificação de qualquer
outro documento que o sujeito passivo deva juntar.

No campo 12 deste quadro, devem ser quantificados, por exemplo, os documentos a seguir
indicados e que devem ser obrigatoriamente juntos à declaração:

•      Documentos originais emitidos pelas respectivas autoridades fiscais ou fotocópias
devidamente autenticadas dos mesmos, comprovativos dos rendimentos obtidos no
estrangeiro e do correspondente imposto sobre o rendimento aí pago, acompanhados de
nota explicativa dos câmbios utilizados (para efeitos de consideração do crédito de imposto
por dupla tributação internacional).

•      Documentos previstos no n.º 3 do artigo 119.º, contendo declaração expressa dos sujeitos
passivos autorizando a Direcção-Geral dos Impostos a averiguar, junto das respectivas
entidades, se, em seu nome ou em nome dos membros do seu agregado familiar, existem,
relativamente ao mesmo período de tributação, outros rendimentos da mesma natureza
quando for exercida a opção de englobamento, no anexo E, relativamente a rendimentos
sujeitos a taxas liberatórias (n.º 6 do artigo 71.º do Código do IRS).

QUADRO 9
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Assinaturas

Assinaturas dos sujeitos passivos ou do seu representante ou gestor de negócios, constituindo a
falta de assinatura motivo de recusa da recepção da declaração (art. 146.º do CIRS).

No caso da união de facto a declaração tem que obrigatoriamente ser assinada por cada um dos
sujeitos passivos (art. 14.º, n.º 2, do CIRS).

Relativamente à assinatura das declarações, exige-se que estas sejam assinadas pelos próprios
sujeitos passivos ou por quem os represente como procurador (representação voluntária),
representante legal (representação legal) ou como gestor de negócios, devidamente identificados,
sob pena de serem recusadas e sofrerem as sanções estabelecidas para a falta da sua
apresentação.

A assinatura das declarações é um requisito essencial para atribuição de responsabilidade pelos
elementos nela declarados. 

Artigo 146.º
Assinatura das declarações

1 - As declarações devem ser assinadas pelos sujeitos passivos ou pelos seus representantes,
legais ou voluntários, ou por gestor de negócios, devidamente identificados.

2 - São recusadas as declarações que não estiverem devidamente assinadas, sem prejuízo das
sanções estabelecidas para a falta da sua apresentação.

3 - Sempre que o cumprimento das obrigações declarativas se faça por meio de transmissão
electrónica de dados, a certificação da respectiva autenticidade é feita por aposição de assinatura
electrónica ou por procedimentos alternativos, consoante o que seja definido em portaria do Ministro
das Finanças.

OFÍCIO-CIRCULAR N.º X-1/93
ASSINATURA DOS CÔNJUGES

Foi posta à consideração dos Serviços a questão da legitimidade de um só dos cônjuges para
assinar as declarações de rendimentos de IRS quando o outro se encontre impossibilitado de o
fazer, face ao estatuído no artigo 136.º do Código do IRS e no artigo 5.º do Código de Processo
Tributário.

Estudado o assunto foi, por meu despacho de 92/11/26, sancionado o seguinte entendimento:
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1. As declarações de rendimentos de IRS (mod. 1 ou mod. 2), apresentadas por sujeitos passivos
casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, devem ser assinadas por ambos os
cônjuges, como resulta do disposto no artigo 136.º do Código do IRS.

2. Não pode ser recusada uma declaração de rendimentos que se mostre assinada por apenas um
dos cônjuges, desde que se refira expressamente que este assina por si e pelo outro. A
comprovação da impossibilidade de assinatura por ambos cônjuges apenas é de exigir em processo,
onde eventualmente a questão seja expressamente discutida.

QUADRO 10

Reservado aos Serviços

Deve o funcionário receptor certificar-se de que o original e duplicado do rosto da declaração
pertencem ao mesmo conjunto, ou seja possuem o mesmo número de código de barras.

A certificação do acto de entrega efectua-se através da junção, ao original e duplicado, do respectivo
documento comprovativo da entrega da declaração, o qual contém espaço próprio para a
identificação do funcionário receptor e para o carimbo do serviço receptor.

Para além dos quesitos que devem ser respondidos com referência às declarações de substituição,
para efeitos da subalínea II) da alínea b) do n.º 3 do art. 59.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, deve proceder-se à indicação das datas de recepção, do limite do prazo de
entrega, do número de lote e do número da declaração.
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Os campos 1 a 4 deste quadro é de preenchimento obrigatório pelo Serviço de Finanças identificado
no Quadro 1, sempre que seja entregue declaração de substituição e tem como finalidade dar
cumprimento ao disposto no artigo 59.º do CPPT, devendo ser assinado pelo Chefe do Serviço que
mencionará o nome de forma legível.

Só serão liquidadas as declarações de substituição entregue fora do prazo legal, mas dentro do
prazo da reclamação, se forem preenchidos os campos 1e 4.

    As declarações de substituição entregues fora do prazo legal, mas dentro do prazo de
reclamação, são liquidáveis, no entanto não vão produzir uma nova nota de cobrança
(excepto situações em que da declaração de substituição resulte imposto superior ao da
primeira declaração) assim, os sujeitos passivos devem pagar a parte devida pela
declaração de substituição solicitando para tal a emissão de um pagamento reduzido

    Deverão ainda os sujeitos passivos pagar os juros compensatórios correspondentes, que
deverão ser contados do dia seguinte ao termo do prazo legal para apresentação da
declaração até ao dia de apresentação da declaração de substituição.

    O montante dos juros compensatórios calculados, será adicionado à estimativa do imposto
devido, uma vez que para efeitos de execução fiscal, são quantia exequenda.

Findo o prazo de pagamento voluntário, sem que a declaração de substituição tenha produzido os
seus efeitos, o valor “não pago”, evoluirá para certidão de divida e inevitavelmente para processo
executivo pelo que, com vista à suspensão do processo executivo, nos termos do art. 169 do CPPT,
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deverá o sujeito passivo, solicitar o cálculo da garantia a prestar, calculada nos termos do art. 199º
do CPPT, junto do Serviço de Finanças da área do seu domicilio fiscal.

Artigo 59.º CPPT
Início do procedimento

3 -    Em caso de erro de facto ou de direito nas declarações dos contribuintes, estas podem ser
substituídas:

a)    Seja qual for a situação da declaração a substituir, se ainda decorrer o prazo legal da
respectiva entrega;

b)    Sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional que ao caso couber, quando desta
declaração resultar imposto superior ou reembolso inferior ao anteriormente apurado,
nos seguintes prazos: (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

I)    Nos 30 dias seguintes ao termo do prazo legal, seja qual for a situação da declaração a
substituir;

II)    Até ao termo do prazo legal de reclamação graciosa ou impugnação judicial do
acto de liquidação, para a correcção de erros ou omissões imputáveis aos sujeitos
passivos de que resulte imposto de montante inferior ao liquidado com base na
declaração apresentada;

III)  Até 60 dias antes do termo do prazo de caducidade, para a correcção de erros
imputáveis aos sujeitos passivos de que resulte imposto superior ao anteriormente
liquidado. (Lei n.º 15/2001, de 05.06 (RGIT))

4 -    Para efeitos de aplicação do disposto na subalínea II) da alínea b) do número anterior, a
declaração de substituição deve ser apresentada no serviço local da área do domicílio fiscal do
sujeito passivo. (Lei n.º 15/2001, de 05.06 (RGIT))

5 -    Nos casos em que os erros ou omissões a corrigir decorram de divergência entre o contribuinte
e o serviço na qualificação de actos, factos ou documentos invocados, em declaração de
substituição apresentada no prazo legal para a reclamação graciosa, com relevância para a
liquidação do imposto ou de fundada dúvida sobre a existência dos referidos actos, factos ou
documentos, o chefe de finanças deve convolar a declaração de substituição em reclamação
graciosa da liquidação, notificando da decisão o sujeito passivo. (Aditado pela Lei n.º 15/2001,
de 05.06 (RGIT))

6 -    Da apresentação das declarações de substituição não pode resultar a ampliação dos prazos de
reclamação graciosa, impugnação judicial ou revisão do acto tributário, que seriam aplicáveis
caso não tivessem sido apresentadas. (Era o anterior n.º 5. Passou a n.º 6 pela Lei n.º 15/2001,
de 05.06 (RGIT))

7 -    Sempre que a entidade competente tome conhecimento de factos tributários não declarados
pelo sujeito passivo e do suporte probatório necessário, o procedimento de liquidação é
instaurado oficiosamente pelos competentes serviços. (Era o anterior n.º 6. Passou a n.º 7 pela
Lei n.º 15/2001, de 05.06 (RGIT))

Artigo 86.º do CPPT

1 -    Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos termos das
leis tributárias.
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2 -    O contribuinte pode, a partir do termo do prazo de pagamento voluntário, requerer o pagamento
em prestações nos termos das leis tributárias.

3 -    Sem prejuízo do disposto no número anterior, poderá ser requerido à entidade competente para
a apreciação do pedido na execução fiscal, a partir do início do prazo do pagamento voluntário,
o pagamento em prestações, no âmbito e nos termos previstos em processo conducente à
celebração de acordo de recuperação dos créditos do Estado.

4 -    Antes da extracção da certidão de dívida, nos termos e para efeitos do artigo 88.º, pode o
contribuinte efectuar um pagamento por conta de dívidas por tributos constantes das notas de
cobrança, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

a)    Ter sido deduzida reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação,
apresentado pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo, com fundamento em erro
imputável aos serviços, ou apresentada declaração de substituição de cuja liquidação
resulte imposto inferior ao inicialmente liquidado; 

b)    Abranger o pagamento por conta a parte da colecta que não for objecto de reclamação
graciosa ou impugnação judicial.

OFICIO CIRCULADO 020 048 DE 3/8/2001
Declarações de substituição

O artigo 59.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, passou a permitir que o procedimento de liquidação se inicie
também com as declarações de substituição entregues até ao termo do prazo legal de reclamação
graciosa ou impugnação judicial do acto de liquidação, para a correcção de erros ou omissões
imputáveis aos sujeitos passivos de que resulte imposto de montante inferior ao liquidado com base
na declaração apresentada, sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional que ao caso
couber.

Não sendo possível, de imediato, implementar informaticamente esse novo regime de liquidação de
declarações de substituição, importa ultrapassar esse inconveniente mediante a adopção de
mecanismos transitórios que permitam obter os resultados que o legislador pretendeu atingir.

Assim, até que as aplicações informáticas de liquidação do IRS sejam adaptadas à nova realidade,
deverão ser adoptados os seguintes procedimentos:

1. As declarações de substituição apresentadas nos termos do n.º 3 do artigo 59.º do CPPT serão
loteadas e recolhidas informaticamente de acordo com as instruções em vigor, sendo objecto de
liquidação, nos moldes actuais, as que se enquadrem nas sub-alíneas I e III da alínea b) do mesmo
artigo.

2. Relativamente as declarações que fiquem na situação de “Não liquidável” por da sua liquidação
resultar imposto inferior ao anteriormente liquidado, continuará a ser emitida, por cada
processamento, a “Lista das declarações de substituição entregues fora do prazo sem tratamento de
liquidação” (LIQIRS - R09).

3. Com base nessas listas, as Direcções de Finanças deverão promover que os Serviços de
Finanças da área do domicílio fiscal dos sujeitos passivos verifiquem se a declaração “não liquidável”
se enquadra na subalínea II da alínea b) do n.º 3 do artigo 59.º do CPPT.

4. Em caso afirmativo, e se se verificarem as condições previstas no n.º 5 do referido artigo 59.º será
a declaração de substituição convolada em reclamação graciosa ou, não sendo o caso, será



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

56

preenchida e recolhida uma declaração oficiosa, tipo 6, com os mesmos elementos da declaração de
substituição, na qual se deve ter em atenção que no quadro 15 deverá ser indicado que não são
devidos juros a favor do sujeito passivo (campo 3) e que são devidos juros a favor do Estado
(campos 7 e 8).

5. As declarações de substituição entregues via Internet terão o tratamento previsto nos anteriores
n.º 2 a 4, considerando-se, para o efeito, como apresentadas no serviço local da área do domicílio
fiscal do sujeito passivo.

Oficio circulado 20111 da DSIRS
28/12/2005

O espaço reservado à autenticação da recepção, onde era colocado o carimbo e assinatura do
funcionário receptor, foi suprimido face aos novos procedimentos adoptados para a recepção de
declarações em suporte papel, apoiados pela aplicação informática de Registo de Declarações
Recepcionadas (GDR).

Esta nova funcionalidade, destinada especificamente à comprovação da recepção das declarações
em suporte papel, comporta, para além de outras inovações, a atribuição automática, central e
sequencial, da numeração a atribuir às referidas declarações, através da leitura do código de barras
situado no canto superior direito do novo impresso, conforme se explica detalhadamente no ponto II
deste ofício.

II - Atendendo a que o sistema de controlo que tem vindo a ser instituído no âmbito das campanhas
de recepção da declaração Modelo 3 se tem revelado pouco eficiente na perspectiva da gestão do
imposto, nem sempre se conseguindo o registo atempado da totalidade das declarações
recepcionadas, foram sancionados novos procedimentos para a recepção das declarações em
suporte papel.

Deste modo, foi desenvolvida na aplicação informática de Registo de Declarações Recepcionadas
(GDR) uma nova funcionalidade destinada especificamente à comprovação da recepção das
declarações em suporte papel que, para além de outras inovações, comporta a atribuição
automática, central e sequencial da numeração a atribuir às referidas declarações. Por força deste
novo procedimento, foi suprimido o espaço que até aqui vinha sendo reservado na declaração
Modelo 3 para a aposição de carimbo e assinatura do funcionário receptor e, simultaneamente, foi
criado um comprovativo da entrega da declaração.

Com este novo sistema passará a ser possível saber com exactidão o número de declarações
efectivamente recebidas em cada momento a nível nacional o que, desde logo, permite o
acompanhamento da recolha e um mais eficiente planeamento das liquidações do IRS.

Assim, na recepção das declarações Modelo 3 deverão ser observados os seguintes procedimentos:

1. Entrar na aplicação GDR (as instruções de pré-registo já foram enviadas aos Serviços e estão
disponíveis na Intranet);

2. Perante o original e o duplicado da declaração Modelo 3 (folha de rosto) que acompanha o
conjunto de anexos que dela fazem parte integrante, o funcionário receptor deve submeter ao leitor
óptico o código de barras que se encontra inscrito no canto superior direito da referida folha de rosto.
Antes, porém, deve certificar-se de que aqueles impressos pertencem ao mesmo conjunto, ou seja
têm o mesmo código de barras.

Nos casos em que, por insuficiência de campos nos Quadros 3 ou 7 da declaração Modelo 3 (folha
de rosto), seja entregue um outro exemplar, apenas se deverá proceder à leitura óptica da
declaração principal, quer o segundo exemplar seja uma outra declaração (com outro código de
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barras) ou uma fotocópia da declaração principal.

3. Ao ser efectuada a leitura óptica daquele código de barras, será automaticamente atribuída uma
numeração sequencial (nacional) à declaração submetida à leitura e gerado um documento que
passará a ser o único admissível como comprovativo da entrega da mesma, o qual deverá ser
impresso;

4. Esse documento é constituído por duas partes iguais que, depois de separadas uma da outra, se
destinam a ser agrafadas uma ao original da declaração Modelo 3 (folha de rosto) e a outra ao seu
duplicado, ficando, assim, concluído o acto de recepção da declaração. Cada uma dessas partes é
composta por três quadros:

- quadro 1 - reservado à identificação do Serviço de Finanças receptor;

- quadro 2 - destina-se à indicação da data de entrega e à identificação tanto do código de barras
como do número sequencial atribuído à declaração;

- quadro 3 - reservado à identificação do funcionário receptor e à aposição do carimbo do serviço
receptor.

Será conveniente verificar se o código de barras constante do quadro 2 do comprovativo de entrega
corresponde ao código de barras da declaração a que o mesmo vai ser agrafado, nomeadamente,
nos casos em que a impressora estiver a ser utilizada por mais que um posto de trabalho.
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ANEXO A

CATEGORIA A
TRABALHO DEPENDENTE

Artigo 2.º
Rendimentos da categoria A

1 -    Consideram-se rendimentos do trabalho dependente todas as remunerações pagas ou postas à
disposição do seu titular provenientes de:

a)    Trabalho por conta de outrem prestado ao abrigo de contrato individual de trabalho ou de
outro a ele legalmente equiparado;

b)    Trabalho prestado ao abrigo de contrato de aquisição de serviços ou outro de idêntica
natureza, sob a autoridade e a direcção da pessoa ou entidade que ocupa a posição de
sujeito activo na relação jurídica dele resultante;

c)    Exercício de função, serviço ou cargo públicos;

d)    Situações de pré-reforma, pré-aposentação ou reserva, com ou sem prestação de trabalho,
bem como de prestações atribuídas, não importa a que título, antes de verificados os
requisitos exigidos nos regimes obrigatórios de segurança social aplicáveis para a
passagem à situação de reforma, ou, mesmo que não subsista o contrato de trabalho, se
mostrem subordinadas à condição de serem devidas até que tais requisitos se verifiquem,
ainda que, em qualquer dos casos anteriormente previstos, sejam devidas por fundos de
pensões ou outras entidades, que se substituam à entidade originariamente devedora.

2 -    As remunerações referidas no número anterior compreendem, designadamente, ordenados,
salários, vencimentos, gratificações, percentagens, comissões, participações, subsídios ou
prémios, senhas de presença, emolumentos, participações em coimas ou multas e outras
remunerações acessórias, ainda que periódicas, fixas ou variáveis, de natureza contratual ou
não.

3 -    Consideram-se ainda rendimentos do trabalho dependente:

a)    As remunerações dos membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades
equiparadas, com excepção dos que neles participem como revisores oficiais de contas;

b)    As remunerações acessórias, nelas se compreendendo todos os direitos, benefícios ou
regalias não incluídos na remuneração principal que sejam auferidos devido à prestação de
trabalho ou em conexão com esta e constituam para o respectivo beneficiário uma
vantagem económica, designadamente:
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1)    Os abonos de família e respectivas prestações complementares, excepto na parte em
que não excedam os limites legais estabelecidos;

2)    O subsídio de refeição na parte em que exceder em 50% o limite legal estabelecido, ou
em 70% sempre que o respectivo subsídio seja atribuído através de vales de refeição;

3)    As importâncias despendidas, obrigatória ou facultativamente, pela entidade patronal
com seguros e operações do ramo «Vida», contribuições para fundos de pensões,
fundos de poupança-reforma ou quaisquer regimes complementares de segurança
social, desde que constituam direitos adquiridos e individualizados dos respectivos
beneficiários, bem como as que, não constituindo direitos adquiridos e individualizados
dos respectivos beneficiários, sejam por estes objecto de resgate, adiantamento,
remição ou qualquer outra forma de antecipação da correspondente disponibilidade, ou,
em qualquer caso, de recebimento em capital, mesmo que estejam reunidos os
requisitos exigidos pelos sistemas de segurança social obrigatórios aplicáveis para a
passagem à situação de reforma ou esta se tiver verificado;

4)    Os subsídios de residência ou equivalentes ou a utilização de casa de habitação
fornecida pela entidade patronal;

5)    Os resultantes de empréstimos sem juros ou a taxa de juro inferior à de referência para
o tipo de operação em causa, concedidos ou suportados pela entidade patronal, com
excepção dos que se destinem à aquisição de habitação própria permanente, de valor
não superior a 27 000 000$ (€134 675,43) e cuja taxa não seja inferior a 65% da
prevista no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 138/98, de 16 de Maio;

6)    As importâncias despendidas pela entidade patronal com viagens e estadas, de turismo
e similares, não conexas com as funções exercidas pelo trabalhador ao serviço da
mesma entidade;

7)    Os ganhos derivados de planos de opções, de subscrição, de atribuição ou outros de
efeito equivalente, sobre valores mobiliários ou direitos equiparados, ainda que de
natureza ideal, criados em benefício de trabalhadores ou membros de órgãos sociais,
incluindo os resultantes da alienação ou liquidação financeira das opções ou direitos ou
de renúncia onerosa ao seu exercício, a favor da entidade patronal ou de terceiros, e,
bem assim, os resultantes da recompra por essa entidade, mas, em qualquer caso,
apenas na parte em que a mesma se revista de carácter remuneratório, dos valores
mobiliários ou direitos equiparados, mesmo que os ganhos apenas se materializem
após a cessação da relação de trabalho ou de mandato social. (*) (Redacção dada pela
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

8)    Os rendimentos, em dinheiro ou em espécie, pagos ou colocados à disposição a título
de direito a rendimento inerente a valores mobiliários ou direitos equiparados, ainda que
estes se revistam de natureza ideal, e, bem assim, a título de valorização patrimonial
daqueles valores ou direitos, independentemente do índice utilizado para a respectiva
determinação, derivados de planos de subscrição, de atribuição ou outros de efeito
equivalente, criados em benefício de trabalhadores ou membros de órgãos sociais,
mesmo que o pagamento ou colocação à disposição ocorra apenas após a cessação da
relação de trabalho ou de mandato social; (*) (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001,
de 27 de Dezembro - OE)

9)    Os resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro de órgão social de
viatura automóvel que gere encargos para a entidade patronal, quando exista acordo
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escrito entre o trabalhador ou membro do órgão social e a entidade patronal sobre a
imputação àquele da referida viatura automóvel; (Anterior n.º 8; Passou a n.º 9 pela Lei
n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

10)  A aquisição pelo trabalhador ou membro de órgão social, por preço inferior ao valor de
mercado, de qualquer viatura que tenha originado encargos para a entidade patronal;
(Anterior n.º 9; Passou a n.º 10 pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

c)    Os abonos para falhas devidos a quem, no seu trabalho, tenha de movimentar numerário,
na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa;

d)    As ajudas de custo e as importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio em
serviço da entidade patronal, na parte em que ambas excedam os limites legais ou quando
não sejam observados os pressupostos da sua atribuição aos servidores do Estado e as
verbas para despesas de deslocação, viagens ou representação de que não tenham sido
prestadas contas até ao termo do exercício;

e)    Quaisquer indemnizações resultantes da constituição, extinção ou modificação de relação
jurídica que origine rendimentos do trabalho dependente, incluindo as que respeitem ao
incumprimento das condições contratuais ou sejam devidas pela mudança de local de
trabalho, sem prejuízo do disposto no n.º 4;

f)    A quota-parte, acrescida dos descontos para a segurança social que constituam encargos
do beneficiário, devida a título de participação nas campanhas de pesca aos pescadores
que limitem a sua actuação à prestação de trabalho;

g)    As gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação do trabalho, quando
não atribuídas pela respectiva entidade patronal.

4 -    Quando, por qualquer forma, cessem os contratos subjacentes às situações previstas nas
alíneas a), b) e c) do n.º 1, mas sem prejuízo do disposto na alínea d) do mesmo número,
quanto às prestações que continuem a ser devidas mesmo que o contrato de trabalho não
subsista, ou se verifique a cessação das funções de gestor, administrador ou gerente de
pessoa colectiva, as importâncias auferidas, a qualquer título, ficam sempre sujeitas a
tributação na parte que exceda o valor correspondente a uma vez e meia o valor médio das
remunerações regulares com carácter de retribuição sujeitas a imposto, auferidas nos últimos
12 meses, multiplicado pelo número de anos ou fracção de antiguidade ou de exercício de
funções na entidade devedora, salvo quando nos 24 meses seguintes seja criado novo vínculo
profissional ou empresarial, independentemente da sua natureza, com a mesma entidade, caso
em que as importâncias serão tributadas pela totalidade.

5 -    Para efeitos do número anterior, considera-se também criado um novo vínculo empresarial
quando sejam estabelecidas com a entidade patronal relações comerciais ou de prestação de
serviços por sociedade ou outra entidade em que, pelo menos, 50% do seu capital seja detido,
isoladamente ou em conjunto com algum dos elementos do respectivo agregado familiar, pelo
beneficiário ou por uma pluralidade de beneficiários das importâncias recebidas, excepto se as
referidas relações comerciais ou de prestação de serviços representarem menos de 50% das
vendas ou prestações de serviços efectuadas no exercício.

6 -    O regime previsto no n.º 4 não é aplicável às importâncias relativas aos direitos vencidos
durante os referidos contratos ou situações, designadamente remunerações por trabalho
prestado, férias, subsídios de férias e de Natal.

7 -    As importâncias referidas no n.º 4 serão também tributadas pela totalidade quando o sujeito
passivo tenha beneficiado, nos últimos cinco anos, da não tributação total ou parcial nele
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prevista.

8 -    Não constituem rendimento tributável:

a)    As prestações efectuadas pelas entidades patronais para regimes obrigatórios de
segurança social, ainda que de natureza privada, que visem assegurar exclusivamente
benefícios em caso de reforma, invalidez ou sobrevivência;

b)    Os benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações de utilidade social e de lazer
mantidas pela entidade patronal ou previstos no Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de Janeiro,
desde que observados os critérios estabelecidos no artigo 40.º do Código do IRC;

c)    As prestações relacionadas exclusivamente com acções de formação profissional dos
trabalhadores, quer estas sejam ministradas pela entidade patronal quer por organismo de
direito público ou entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da formação
e reabilitação profissionais pelos ministérios competentes.

9 -    Para efeitos do disposto no n.º 3) da alínea b) do n.º 3, consideram-se direitos adquiridos
aqueles cujo exercício não depende da manutenção do vínculo laboral, ou como tal considerado
para efeitos fiscais, do beneficiário com a respectiva entidade patronal.

10 -  Para efeitos deste imposto, considera-se entidade patronal toda aquela que pague ou coloque à
disposição remunerações que, nos termos deste artigo, constituam rendimentos de trabalho
dependente, sendo a ela equiparada qualquer outra entidade que com ela esteja em relação de
domínio ou de grupo, independentemente da respectiva localização geográfica.

11 -  Para efeitos da alínea b) do n.º 3, consideram-se rendimentos do trabalhador os benefícios ou
regalias atribuídos pela entidade patronal a qualquer pessoa do seu agregado familiar ou que a
ele esteja ligada por vínculo de parentesco ou afinidade.

12 -  Não constituem rendimentos do trabalho dependente os auferidos após a extinção do contrato
individual de trabalho, sempre que o titular seja colocado numa situação equivalente à de
reforma, segundo o regime de segurança social que lhe seja aplicável.

13 -  Para efeitos do n.º 10 da alínea b) do n.º 3, presume-se que a viatura foi adquirida pelo
trabalhador ou membro do órgão social, quando seja registada no seu nome, no de qualquer
pessoa que integre o seu agregado familiar ou no de outrem por si indicada, no prazo de dois
anos a contar do exercício em que a viatura deixou de originar encargos para a entidade
patronal. 

14 -  Os limites legais previstos neste artigo serão os anualmente fixados para os servidores do
Estado.

A tributação nesta Categoria de rendimentos é fundamentalmente baseada na existência de uma
remuneração proveniente do trabalho por conta de outrém.

Esta remuneração pode resultar de:

    contrato de trabalho;

    contrato legalmente equiparado a contrato de trabalho;

    contrato de aquisição de serviços ou outro de idêntica natureza em que o trabalho seja
prestado sob a autoridade e a direcção do adquirente dos serviços;

    função, serviço ou cargo público;
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    atribuição a titulo de pré-reforma, pré-aposentação ou reserva, com ou sem prestação de
trabalho;

    prestações atribuídas, não importa a que título, antes de verificados os requisitos exigidos
nos regimes obrigatórios de segurança social para a passagem à situação de reforma e
bem assim as prestações que continuem a ser devidas até que se verifiquem os requisitos
necessários à passagem à situação de reforma.

De referir que o quadro legal respeitante à qualificação dos rendimentos de trabalho dependente foi
substancialmente modificado pela Lei 39-B/94 de 27 de Dezembro (O.E.95). Uma das áreas que ao
nível do art. 2 mereceu especial atenção por parte do legislador, foi a extensão do conceito de
rendimento do trabalho dependente, manifestada claramente na nova redacção da alínea d) do n.º 1
do referido artigo.

Tendo em vista, designadamente a atenuação da tributação, começou a detectar-se o recurso a
formas contratuais mistas ou atípicas, cuja integração nos regimes legais previstos oferecia duvidas,
o que levou o legislador a sentir necessidade de afirmar claramente que são qualificadas como
rendimentos de trabalho dependente, as prestações que sejam devidas no quadro legal daquela
alínea, desincentivando-se assim o recurso a essas modalidades contratuais.

A classificação como trabalho dependente e a consequente tributação na esfera da Categoria A,
pressupõe a existência de rendimentos reais e efectivos (pagos ou postos à disposição) emergentes
duma situação de trabalho subordinado.

Cabe aqui referir a noção de CONTRATO DE TRABALHO, constante do art. 1152º do Código Civil.

"Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua
actividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade desta".

Este contrato, em regra, não está sujeito a qualquer formalidade, é portanto um contrato consensual
e não formal, bastando para a sua perfeição que se verifique a disponibilidade do trabalho perante a
autoridade e a direcção da entidade empregadora, confirmando-se assim, a um tempo, a
dependência económica e a subordinação jurídica do trabalhador face ao empregador.

Esta relação de trabalho subordinado que caracteriza o contrato de trabalho ajuda-nos a distingui-lo
de outras situações de trabalho formalmente autónomo, em que não existe uma verdadeira
subordinação jurídica do trabalhador mas em que este se encontra numa dependência económica
materialmente próxima da que fundamenta o contrato de trabalho e, por isso, tais situações são
igualmente sujeitas aos princípios definidos no regime jurídico do contrato individual de trabalho.

Referimo-nos aos contratos legalmente equiparados ao contrato de trabalho. São, por exemplo, os
casos em que, verificando-se a referida dependência económica do trabalhador perante o
empregador, o trabalho é prestado no domicílio ou no estabelecimento do trabalhador, ou nos
contratos em que este compra as matérias-primas e fornece por um determinado preço, ao vendedor
delas, o produto acabado (art. 2º LCT). 

A regulamentação do trabalho realizado no domicílio consta do Dec. Lei 440/91, de 14 de Novembro.

O trabalho por conta de outrem pode ainda resultar da função, serviço ou cargo públicos. Aqui se
compreendem as remunerações dos funcionários e agentes da administração pública, central,
regional ou local e ainda as remunerações dos militares e dos titulares de cargos políticos.

A qualificação como rendimentos da categoria. A, das remunerações auferidas nas situações de
pré-reforma, pré-aposentação e reserva, mostra-se legitimada no art. 2.º do CIRS,
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independentemente do seu quantitativo ou da forma como são calculadas. Da sua caracterização
decorre que o vínculo jurídico que lhes está subjacente é o emergente do contrato laboral que está
na sua origem, muito embora alguns dos direitos e deveres se encontram suspensos em
determinados casos.

O regime jurídico aplicável às pré-reformas foi estabelecido pelo Dec.-Lei n.º 261/91 de 25/7 e o da
situação de pré-aposentação foi instituído pelo Dec.-Lei n.º 417/86 de 19/12 que posteriormente
sofreu as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 458/88 de 14/12 e pelo Dec.-Lei n.º 58/90 de 14/2.

Todas as remunerações provenientes das situações atrás caracterizadas como prestação de
trabalho por conta de outrem, estão sujeitas a tributação por esta categoria, independentemente da
sua designação, nelas se compreendendo não só os salários, ordenados ou vencimentos, mas
também quaisquer outras manifestações retributivas, tais como percentagens, comissões,
gratificações, emolumentos e outras, fixas ou variáveis, em dinheiro ou em espécie (art. 2.º n.º 2).

No entanto, na incidência real desta categoria de rendimentos, caracterizada pela amplitude do
conceito de rendimento do trabalho dependente caberá ainda um vasto leque de situações tipificadas
nas várias alíneas do n.º 3 do art. 2.º:

a.    Remunerações auferidas pelo exercício do cargo dos titulares dos órgãos estatutários
(gerência, administração, direcção, conselho geral, conselho fiscal e, em geral, qualquer
órgão previsto no pacto social ou nos estatutos, com funções deliberativas, executivas ou
de fiscalização) das pessoas colectivas e entidades equiparadas. Excluem-se os revisores
oficiais de contas e).

b.    As importâncias auferidas, a titulo de beneficio ou regalia, pela prestação ou em razão da
prestação do trabalho dependente. É, por exemplo, o caso dos subsídios concedidos pela
empresa aos trabalhadores para a compra de livros escolares, que são considerados
rendimentos do trabalho dependente - informação n.º 36/89, despacho de 14.01.89 do
Director-Geral das Contribuições e Impostos. 

Contudo, os abonos de família e respectivas prestações complementares só estão sujeitos na parte
em que excedam os limites anualmente fixados para os servidores do Estado. 

O subsídio de refeição só estará sujeito na parte em que exceder o respectivo limite acrescido de
50%, elevando-se para 70% se o respectivo subsídio for atribuído através de vales de refeição.

RENDIMENTOS EM ESPÉCIE
Constituem rendimentos em espécie as importâncias despendidas, obrigatória ou facultativamente,
pelas entidades patronais, nomeadamente:

SEGUROS E CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES
COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA SOCIAL

As importâncias despendidas obrigatória ou facultativamente pela entidade patronal que constituam
direitos adquiridos e individualizados dos beneficiários são rendimentos da categoria A, quando
relativas a:

    Seguros e operações do ramo «Vida»;

    Fundos de pensões, Poupança-reforma ou quaisquer regimes complementares de
Segurança Social.
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bem como as que, não revestindo essa qualidade, sejam pelos beneficiários objecto de resgate,
adiantamento, remição ou qualquer outra forma de antecipação. Note-se que o recebimento em
capital, em qualquer caso, é sempre qualificado para efeitos de tributação como trabalho dependente
(parte final do n.º 3 da al. b) do n.º 3 do art. 2.º). (*)(4)

Excluem-se, no entanto, da base de incidência da cat. A, as prestações efectuadas pelas entidades
patronais para regimes obrigatórios de Segurança Social, ainda que de natureza privada que visem
assegurar exclusivamente benefícios em caso de reforma, invalidez ou sobrevivência (n.º 8 art. 2.º).
Estas prestações acabarão por ser objecto de tributação diferida e no âmbito da cat. H (pensões),
quando derem origem às prestações devidas aos beneficiários por esses mesmos regimes de
Segurança Social.

É considerado rendimento de trabalho dependente (Cat. A), como é tributado (à entrada - quando as
contribuições são despendidas; no resgate - quando haja antecipação; ou à saída - reunião das
condições para passagem à reforma), sem perdermos de vista que o tratamento fiscal das
«realidades» decorrentes daquele regime se encontra também disperso pelas Categorias E e H,
mostrando-se necessário perspectivá-lo, pelo menos, em esquema que vise apresentar aquela que
consideramos ser a correcta interpretação dos preceitos neste domínio envolvidos (art. 2.º, 5.º, 11.º e
54.º do CIRS e art. 15.º do E.B.F.).

 TRIBUTAÇÃO À ENTRADA 
•        Opera em sede de Categoria A, na esfera do beneficiário (trabalhador), aquando do dispêndio

das importâncias e contribuições por parte da entidade patronal, mas apenas quando aquelas
constituam direitos adquiridos e individualizados.

•        Há que ter em atenção o disposto no art. 15.º do EBF que contempla uma isenção desde que
reunidos os condicionalismos nele previstos. 

TRIBUTAÇÃO NO RESGATE OU QUALQUER OUTRA FORMA DE ANTECIPAÇÃO

Recebimento em capital
ou

sob forma de renda

1.      Tendo havido tributação à entrada só a
componente rendimento é tributada na
esfera da Categoria E evitando-se assim a
dupla tributação da componente capital
(n.º 3 artigo 5.º);

2.      Não tendo havido tributação a entrada, a
componente capital é tributada na Cat. A e
a componente rendimento será tributada
na Cat. E, com aplicação do nº 3 do art.
5.º.

TRIBUTAÇÃO À SAÍDA

RECEBIMENTO EM CAPITAL

1.      No caso de haver tributação à entrada
(Cat. A), que se verifica quando estamos
perante “direitos adquiridos” e não se
mostrem reunidos os requisitos para a
isenção (art. 15.º do EBF) só se tributa a
componente rendimento na Cat. E (n.º 3
do art. 5.º, com as exclusões nele
previstas. Evitando-se assim a dupla
tributação da componente capital.

2.      No caso de não ter havido tributação a
entrada, quer por serem “meras
expectativas”, quer tratando-se de “direitos
adquiridos” abrangidos pela isenção do art.
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15.º do EBF, a componente capital é
tributada na Cat. A (n.º 3 al. b) do n.º 3 do
art. 2º) com isenção de 1/3 das
importâncias pagas até ao limite de € 11
704,70 ( n.º 3 do art. 15º do EBF) e a
componente rendimento será tributada na
Cat. E, (nº 3 do art. 5.º)

RECEBIMENTO SOB FORMA DE RENDA –
TRIBUTAÇÃO NA CATEGORIA H

1.      Se houver tributação à entrada (só
tratando-se de direitos adquiridos não
abrangidos pelo art.15.º do EBF) ter-se-á
que descriminar a componente capital da
componente rendimento sujeitando apenas
a tributação esta ultima, na Cat. H (nºs 1 e
3 do art. 54.º) para evitar a dupla
tributação jurídica da componente capital.

2.      Se houver não tributação à entrada
(tratando-se de direitos adquiridos não
abrangidos pela isenção do art. 15.º do
EBF ou de meras expectativas) as
prestações beneficiarão do regime previsto
para as pensões (Cat. H), não havendo
para o efeito distinção entre capital e renda
(nºs 3 e 4 do art. 54.º)

Quando relativamente às prestações devidas por regimes complementares de segurança social que
devam ser consideradas rendimentos da categoria A nos termos do n.º 3 da alínea b) do n.º 3 do
artigo 2.º, não puder distinguir-se a parte capital e a parte rendimento, utilizar-se-á a tabela prevista
no artigo 26.º e aprovada pela portaria 542/2000 de 14/08, parta se proceder à destrinça, por forma a
que só a parte correspondente ao capital seja integrada na categoria A, sabendo-se desde já que a
parte correspondente ao rendimento será tributada como rendimento de capitais, nos termos do n.º3
art. 6.º.

Artigo 26.º
Contribuições para regimes complementares de segurança social

Quando nos rendimentos previstos no n.º 3) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º não puder ser
discriminada a parte correspondente às contribuições efectuadas pela entidade patronal,
considera-se rendimento do trabalho dependente a importância determinada com base em tabela
aprovada por portaria do Ministro das Finanças.

Portaria n.º 543/2000, de 4 de Agosto

De acordo com o disposto no artigo 25.º-A do Código do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
442-A/88, de 30 de Novembro, quando, relativamente aos rendimentos previstos no n.º 3) da alínea
c) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS, não puder ser discriminada a parte correspondente às
contribuições efectuadas pela entidade patronal, considera-se rendimento do trabalho dependente a
importância determinada com base em tabela a aprovar por portaria do Ministro das Finanças.

Assim:

Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, que a tabela a que se refere o artigo 25.º-A do Código
do IRS seja a seguinte:
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ANOS COMPLETOS APÓS A PRIMEIRA ENTREGA PERCENTAGEM DO CAPITAL
Menos de 1 97
De 1 a menos de 2 94
De 2 a menos de 3 92
De 3 a menos de 4 89
De 4 a menos de 5 85
De 5 a menos de 6 81
De 6 a menos de 7 76
De 7 a menos de 8 71
De 8 a menos de 9 66
9 ou mais 60

SUBSÍDIOS DE RESIDÊNCIA OU EQUIVALENTE À UTILIZAÇÃO DE
CASA DE HABITAÇÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE PATRONAL 

Outra das vantagens acessórias agora claramente explicitada, muito embora se entendesse que ela
já se encontrava abrangida na anterior previsão normativa, é a relativa ao subsídio de residência ou
equivalente, ou ao uso de casa de habitação fornecida pela entidade patronal.

Esta explicitação acabou, e bem, por desencadear a alteração do artigo 24º do CIRS no que toca
aos critérios de quantificação do benefício em caso de uso de casa de habitação fornecida pela
entidade patronal.

Face à redacção dada ao número 2 daquele artigo, verifica-se que se abandonou o critério do valor
patrimonial como critério suplativo de quantificação do valor do uso, passando este a determinar-se
exclusivamente pela renda: renda efectiva ou renda que poderia ser obtida no mercado local de
habitação. Anote-se, todavia, a dupla restrição que vem consagrada:

I.        Quando não houver renda, o valor do uso não poderá ser superior a 1/6 das remunerações
totais auferidas pelo beneficiário. Será o caso de a entidade patronal fornecer uma habitação de
que é proprietária;

II.      E, havendo ou não renda, quando a lei fixar subsídio de residência ou equivalente, o valor do
uso não poderá exceder o montante de tal subsídio.

Artigo 24º
Rendimentos em espécie

2 - Quando se tratar da utilização de habitação, o rendimento em espécie corresponde à diferença
entre o valor do respectivo uso e a importância paga a esse título pelo beneficiário, observando-se
na determinação daquele as regras seguintes:

a)    O valor do uso é igual à renda suportada em substituição do beneficiário;

b)    Não havendo renda, o valor do uso é igual ao valor da renda condicionada, determinada
segundo os critérios legais, não devendo, porém, exceder um sexto do total das
remunerações auferidas pelo beneficiário;

c)    Quando para a situação em causa estiver fixado por lei subsídio de residência ou
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equivalente quando não é fornecida casa de habitação, o valor de uso não pode exceder,
em qualquer caso, esse montante.

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
1999-Jan-13

MAGISTRADOS JUDICIAIS - SUBSIDIO DE COMPENSAÇÃO - CASA DE HABITAÇÃO

1. O subsídio de compensação atribuído aos magistrados do Ministério Público que não disponham
de casa de habitação mobilada proporcionada pelo Ministério da Justiça durante o exercício das
suas funções não é remuneração do trabalho, nem benefício ou regalia auferidos pela prestação ou
em razão desse mesmo trabalho, pelo que não está sujeito à tributação em IRS. 

2. Não tendo a Lei 39-B/94, de 27.12, alterado o conceito e natureza do referido subsídio e do
correlativo uso da casa de habitação de que aquele é sucedâneo, estes permanecem fora do círculo
das espécies legais do art. 2.º, n.º 3, alínea c) do CIRS, mormente das introduzidas pelo diploma no
inovador n.º 4. 3. Tal proposição interpretativa da lei não fere a igualdade consagrada
constitucionalmente. (Ac. STA de 13.01.99, in CTF/393

EMPRÉSTIMOS SEM JUROS OU A TAXA INFERIOR À TAXA DE
JURO DE REFERÊNCIA

Os rendimentos imputáveis a empréstimos sem juros ou a taxa de juro inferior à de referencia para o
tipo de operações em causa, concedidos ou suportados pela entidade patronal, com excepção dos
que se destinem à aquisição de habitação própria e permanente, de valor não superior a 134 675,43
(27.000.000$) e cuja taxa não seja inferior a 65% da prevista no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 138/98, de 16 de Maio ((A Portaria n.º 1227/2001 de 25 de Outubro introduz o critério de
indexação à menor das taxas de financiamento estabelecidas pelo Banco Central Europeu, 2,25% a
partir de 6/12/2005 ).

Os empréstimos concedidos antes de 1 de Janeiro de 1995 e cujo capital tenha sido utilizado pelo
beneficiário e colocado à sua disposição antes dessa data não estão sujeitos a imposto (n.º 5 art. 25º
da Lei 39-B/94 de 27 de Dezembro).

Artigo 24º
Rendimentos em espécie

3 - No caso de empréstimos sem juros ou a taxa de juro reduzida, o rendimento em espécie
corresponde ao valor obtido por aplicação ao respectivo capital da diferença entre a taxa de juro de
referência para o tipo de operação em causa, publicada anualmente por portaria do Ministro das
Finanças, e a taxa de juro que eventualmente seja suportada pelo beneficiário.

PAGAMENTO DE VIAGENS

O pagamento por parte da entidade patronal, de viagens e estadas de turismo não relacionadas com
as funções exercidas pelo trabalhador, são consideradas rendimentos de trabalho dependente.

PLANOS DE ACÇÕES (STOCK OPTIONS)

São considerados rendimentos de trabalho, ainda que materializados após a cessação da relação de
trabalho os seguintes rendimentos:

    Os ganhos resultantes de planos de opção, de subscrição, de atribuição ou outros de
efeitos equivalentes, sobre valores mobiliários ou direitos equiparados, ainda que de
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natureza ideal incluindo:

•      Os ganhos resultantes da alienação ou liquidação financeira das opções ou direitos, ou
resultantes da renúncia onerosa ao exercício dessas opções ou direitos a favor da
entidade patronal ou de terceiros;

•      Os ganhos resultantes da recompra, pela entidade patronal, na parte em que revistam
carácter remuneratório, dos valores mobiliários ou direitos equiparados.

    Os rendimentos em dinheiro ou em espécie, derivados de planos de subscrição, de
atribuição ou outros de efeito equivalente, pagos ou colocados a disposição a título de:

•      Direito a rendimento inerente a valores mobiliários ou direitos equiparados, ainda que
estes se revistam de natureza ideal;

•      De valorização patrimonial daqueles valores ou direitos, independentemente do índice
utilizado para a respectiva determinação.

O momento da tributação e a forma de determinação dos rendimentos resultantes de planos de
acções e outros valores mobiliários criados em benefício de trabalhadores ou membros de órgãos
sociais são definidos conforme descrito no quadro seguinte:

Momento da incidência Forma de determinação do ganho
considerado rendimento de trabalho

Exercício da opção ou de direito equivalente

Diferença positiva entre o valor do bem ou
direito nessa data e o preço de exercício da
opção ou do direito, acrescido este, do valor
que eventualmente haja sido pago pelo
trabalhador ou membro do órgão social para
aquisição do direito.

Subscrição ou exercício de direito de efeito
equivalente

Diferença positiva entre o preço de subscrição
ou de exercício do direito de efeito equivalente
para a generalidade dos subscritores, ou na
ausência de outros subscritores, o valor de
mercado, e aquele pelo qual o trabalhador ou o
membro do órgão social o exerce, acrescido do
preço que eventualmente tenha sido pago para
aquisição do direito

Alienação, liquidação financeira ou renúncia ao
exercício, a favor da entidade patronal ou de
terceiros, de opções, direitos de subscrição ou
outros de efeito equivalente.

Diferença positiva entre o preço ou valor da
vantagem económica recebidos e o que
eventualmente tenha sido pago pelo trabalhador
ou membro do órgão social pela aquisição das
opções ou direitos.

Recompra dos valores mobiliários ou direitos
equiparados pela entidade patronal.

Diferença positiva entre o preço ou valor da
vantagem económica recebidos e o respectivo
valor de mercado ou, caso aquele preço ou
valor tenha sido previamente fixado, o
quantitativo que tiver sido considerado como
valor daqueles bens ou direito (nos planos de
opção), ou como o preço de subscrição ou do
exercício do direito para a generalidade dos
subscritores ou dos titulares do direito (nos
planos de subscrição) ou o valor de mercado



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

69

(nos planos de atribuição).
Plena investidura, pelos trabalhadores ou
membros dos órgãos sociais, nos planos de
atribuição de valores mobiliários ou direitos
equiparados, dos direitos inerentes a esses
valores mobiliários.

Diferença positiva entre o valor de mercado à
data final do período de restrição e o que
eventualmente haja sido pago pelo trabalhador
ou membro do órgão estatutário para aquisição
daqueles valores ou direitos.

Despacho do DGCI, de 17.05.04 CIRS
Artigo: 2º, n.º 3 alínea b), n.º 7 

Informação vinculativa

Enquadramento fiscal da atribuição de acções a condições vantajosas aos trabalhadores

A subscrição de acções, pelos trabalhadores de determinada sociedade, em condições privilegiadas
(abaixo do valor de mercado), tem subjacente a existência de um vínculo laboral, constituindo um
benefício auferido em razão da prestação do trabalho, sendo um rendimento do trabalho
dependente enquadrável no artigo 2.º n.º 3 alínea b), n.º 7 do CIRS.

Nesta situação devem ser aplicadas as regras de tributação definidas para a categoria de
rendimentos do trabalho dependente havendo, no entanto, dispensa de retenção na fonte do
imposto, ao abrigo do art.º 99.º, n.º 1 do CIRS.

De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 24.º do CIRS, o momento em que se
consideram obtidos os ganhos, resultantes da aquisição das acções, é o da subscrição.

Só assim não é quando os planos de atribuição estão sujeitos a um conjunto de condições
cumulativas, a saber:

• Não aquisição ou registo dos valores mobiliários ou direitos adquiridos a favor do trabalhador;

• Impossibilidade do trabalhador celebrar negócio de disposição ou oneração sobre os valores
mobiliários ou direitos equiparados;

• Sujeição a um período de restrição que exclua os trabalhadores do plano de atribuição em caso de
cessação do vínculo, pelo menos nos casos de iniciativa com justa causa da entidade patronal;

• Impossibilidade de aquisição de outros direitos inerentes à titularidade dos valores mobiliários ou
direitos equivalentes, como sejam o direito a rendimentos ou participação social.

Caso em que o ganho se considera obtido no momento em que o trabalhador é plenamente investido
no correspondente direito (alínea e) do n.º 4 do artigo 24.º do CIRS).

O rendimento consiste na diferença entre o valor pago pelas acções e o respectivo valor de
mercado.

Os dividendos tal como as eventuais mais-valias que o trabalhador venha a realizar posteriormente
através do Fundo não se confundem com as remunerações acessórias do trabalho que resultam
destes planos de aquisições de acções.

Assim:

Os dividendos pagos ao Fundo, relativamente às acções anteriormente adquiridas, não perdem essa
natureza, independentemente do respectivo montante ser aplicado na aquisição de novas acções ou
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no pagamento dos encargos financeiros inerentes aos financiamentos concedidos ao Fundo para
adquirir novas acções.

Os ganhos obtidos com a alienação das unidades de participação consubstanciam mais-valias a
tributar de acordo com o regime geral.

Os ganhos de mais-valias consideram-se obtidos no momento da alienação e são constituídos pela
diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição ( n.ºs 3 e 4 alínea a) do artigo 10.º do
CIRS)

(Processo N.º 3545/2002, com despacho do Director-Geral, de 17.05.04, exarado no parecer n.º
44/2004, do Centro de Estudos Fiscais).

UTILIZAÇÃO PESSOAL DE VIATURA AUTOMÓVEL

São objecto de tributação os benefícios correspondentes à utilização pessoal ou aquisição pelo
trabalhador ou membro do órgão social de automóvel que gere encargos para a entidade patronal.

Para que a utilização de viatura automóvel constitua rendimento de trabalhado dependente é
necessário que exista acordo escrito entre o trabalhador ou membro do órgão social e a entidade
patronal sobre a imputação da viatura.

O valor atribuído à utilização corresponde ao produto de 0,75% do custo de aquisição pelo número
de meses de utilização da viatura.

Fórmula de cálculo:

Valor Tributar = Custo de aquisição x 0.75% x meses de utilização 

Exemplo

Considerando uma viatura com custo de aquisição de €25 000, utilizada durante 12 meses.

A fórmula de cálculo será a seguinte:

(€ 25 000 x 0,75%) x 12 (n.º meses de utilização)

187,50 X 12 = 2 250,00 (valor a tributar)

Artigo 24º
Rendimentos em espécie

5 - Quando se tratar da atribuição do uso de viatura automóvel pela entidade patronal, o rendimento
anual corresponde ao produto de 0,75% do seu custo de aquisição ou produção pelo número de
meses de utilização da mesma.

AQUISIÇÃO DE VIATURA AUTOMÓVEL PELO TRABALHADOR

No caso de aquisição de viatura pelo trabalhador ou membro do órgão social, bem como por
qualquer pessoa que integre o agregado familiar destes, ou ainda, outrem por eles indicado no prazo
de dois anos a contar do ano em que a viatura deixou de produzir encargos, o rendimento é
constituído pela diferença positiva entre o valor de mercado e o somatório dos rendimentos anuais
tributados (rendimentos da atribuição de uso) com a importância paga pela aquisição.

Considera-se valor de mercado o que corresponder à diferença entre o valor de aquisição e o
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produto desse valor pelo coeficiente de desvalorização constante da Portaria 383/2003 de 14 de
Maio.

De forma a assegurar que a viatura adquirida pelo trabalhador ou membro de órgão social mantenha
um valor residual mínimo, da aplicação do coeficiente constante da tabela, nunca poderá resultar um
valor inferior a 10% do seu valor de aquisição no ano da matrícula.

Fórmula de cálculo:

Valor de mercado - (soma dos rendimentos anuais trib. pelo uso + preço de aquisição)

Artigo 24º
Rendimentos em espécie

6 - No caso de aquisição de viatura pelo trabalhador ou membro de órgão social, o rendimento
corresponde à diferença positiva entre o respectivo valor de mercado e o somatório dos rendimentos
anuais tributados como rendimentos decorrentes da atribuição do uso com a importância paga a
título de preço de aquisição. 

7 -Para efeito do disposto no número anterior, considera-se valor de mercado o que corresponder à
diferença entre o valor de aquisição e o produto desse valor pelo coeficiente de desvalorização
constante de tabela a aprovar por portaria do Ministro das Finanças.

Portaria 383/2003, de 14/05
Valor de mercado das viaturas

De harmonia com o disposto no n.º 6 do artigo 24.º do Código do IRS, no caso de aquisição de
viatura pelo trabalhador ou membro de órgão social, a equivalência pecuniária do rendimento em
espécie assim obtido corresponde à diferença positiva entre o respectivo valor de mercado e o
somatório dos rendimentos anuais tributados como decorrentes da atribuição do uso com a
importância paga a título de preço de aquisição.

Importa clarificar o critério de quantificação do valor de mercado, o qual deverá ser reportado ao ano
da transmissão tendo em conta a desvalorização ocorrida desde o ano da matrícula.

Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, considera-se como tal o que corresponder à diferença entre o
valor de aquisição e o produto desse valor pelo coeficiente de desvalorização constante de tabela a
aprovar por portaria do Ministro das Finanças.

Em qualquer caso, por forma a assegurar que a viatura adquirida pelo trabalhador ou membro de
órgão social mantenha um valor residual mínimo, da aplicação do coeficiente de desvalorização
constante da tabela, nunca poderá resultar um valor inferior a 10% do seu valor de aquisição no ano
da matrícula.

Assim:

Manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças, o seguinte:

Para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 24.º do Código do IRS, o valor de mercado é o
resultante da diferença entre o valor de aquisição e o produto desse valor pelo coeficiente de
desvalorização acumulada correspondente ao número de anos do veículo, de acordo com a seguinte
tabela:
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Idade do veículo Desvalorização anual Desvalorização acumulada
0 0,00 0,00
1 0,20 0,20
2 0,15 0,35
3 0,10 0,45
4 0,10 0,55
5 0,10 0,65
6 0,05 0,70
7 0,05 0,75
8 0,05 0,80
9 0,05 0,85

10 ou superior 0,05 0,90

A entidade patronal deverá inclui-los no registo de remunerações pagas e nas declarações de
rendimentos a entregar ao titular até 20 de Janeiro do ano seguinte. A entidade patronal deverá,
ainda, declarar à Administração Fiscal a existência desses planos, através de modelo oficial, até ao
último dia útil de mês de Junho do ano seguinte.

EXEMPLO

Uma empresa, em 2006, vende uma viatura a um empregado por € 10 000, a qual tinha sido
adquirida em estado novo em 2004, por € 40.000.

A viatura havia sido utilizada pelo mesmo empregado, durante 12 meses.

Nesta situação deverá proceder-se aos seguintes cálculos:

Valor de Mercado = Valor de Aquisição – (Valor de aquisição X coef. da Port. 383/03)

ou seja:

€ 40 000 – (€ 40 000,00 x 0,35 ) = € 26 000

Valor já tributado pela utilização da viatura

€ 40 000 x 0,75% x12 = € 3 600

Rendimento a englobar = Valor Mercado - (Rendimentos Anuais tributados como rendimentos da
atribuição do uso + valor pago pelo empregado pela aquisição da viatura)

Rendimento a englobar = € 26 000 – (€ 3600 + € 10 000) = €12 400

Estão excluídas da tributação (*)(5):

As AJUDAS DE CUSTO até aos seguintes valores:

1. Trabalhadores em geral

• Em Portugal - € 58,85

• No Estrangeiro - € 139,64
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2. Membros de Órgãos Sociais e trabalhadores com funções e/ou remunerações não
comparáveis às Categorias dos Funcionários Públicos

• Em Portugal - € 64,89

• No Estrangeiro - € 156,67

SUBSÍDIOS DE REFEIÇÃO até à importância de:

• Em geral - €5,92

• Quando atribuído em Vales de refeição - €6,71

TRANSPORTE EM AUTOMÓVEL PRÓPRIO

• € 0,37

ABONOS PARA FALHAS até ao seguinte valor:

• 5% x remuneração mensal fixa , entendendo-se como remuneração mensal fixa:

14 x remuneração fixa (sem diuturnidades)
12

 ABONO DE FAMÍLIA E PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES que não excedam os limites legais
estabelecidos, tais como:

• Subsídios de aleitação, casamento, funeral e nascimento;

• Subsídio de desemprego;

• Subsídio de doença, apenas na parte que é atribuída pela Segurança Social;

• Indemnização por incapacidade temporária ou permanente em resultado de acidentes de trabalho;

• As prestações efectuadas pelas entidades patronais para regimes obrigatórios de segurança social,
mesmo os de natureza privada, que visem assegurar exclusivamente benefícios em caso de
reforma, invalidez ou sobrevivência.

Circular 18/2002
Subsídio de compensação atribuído a Magistrados Judiciais

Código do IRS - Art. 2.º, n.º 3, alínea d)

Razão das Instruções

Tendo surgido dúvidas quanto à tributação dos subsídios de compensação atribuídos aos
Magistrados Judiciais, face à nova redacção dada ao n.º 2 do art.º 29.º do Estatuto dos Magistrados
Judiciais, foi por despacho de 02.06.2002 de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, sancionado o seguinte entendimento:

Equiparação a ajudas de custo

1.Pela Lei n.º 143/99, de 31 de Julho, que alterou o n.º 2 do art.º 29.º do Estatuto dos Magistrados
Judiciais, foram estes subsídios “... para todos os efeitos equiparado(s) a ajudas de custo...”.

2. Desta forma deverá ser-lhes aplicado o regime jurídico do abono de ajudas de custo ao pessoal
da Administração Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, uma vez que tal
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aplicação não é legalmente afastada.

Aplicação dos limites previstos no CIRS

3. Assim, a partir de 1999 inclusive, e em conformidade com o disposto no n.º 14 do art.º 2.º do
Código do IRS, tal subsídio não estará sujeito a tributação, na parte que não exceda, por dia, o
montante fixado anualmente para os servidores do Estado, e na medida em que não ultrapasse os
90 dias anuais estabelecidos no art.º 12.º do referido regime, sem prejuízo da eventual prorrogação
deste limite nas condições aí previstas.

Despacho de 03/05/2006 - Processo: 7588/05
Trabalho voluntário. Deslocações. Reembolso de despesas.

Processo: 7588/05, com despacho concordante do Senhor Subdirector-Geral, em substituição do
Director-Geral dos Impostos de 2006-05-03.

Conteúdo: A lei-quadro do voluntariado (Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro - artigo 7.º) e o diploma que
a regulamenta (Decreto-Lei n.º 388/99, de 30 de Setembro – artigo 19.º) prevêem e disciplinam as
situações em que os voluntários têm de fazer deslocações e o respectivo regime de transportes.

Nessas normas não está prevista a situação descrita: reembolso de despesas efectuadas com
deslocações em viatura própria, pelo que forçoso é de concluir que as verbas atribuídas nessas
circunstâncias não podem ser consideradas como recebidas no âmbito desse quadro.

Não obstante, o citado articulado prevê igualmente o reembolso de despesas (não especificadas)
efectuadas pelo voluntário em razão directa e necessária das suas funções e que o mesmo não
pode ser onerado com despesas que resultem exclusivamente do exercício regular do trabalho
voluntário nos termos acordados no respectivo programa.

Nesta conformidade, desde que as verbas em questão sejam atribuídas nos referidos termos
acordados no respectivo programa e fiquem devidamente comprovadas, designadamente através de
mapas de itinerários, é aplicado ao caso o regime (e respectivos limites) dos subsídios para
deslocações em automóvel próprio atribuídos à função pública (para 2006 - € 0,37 – alínea a) do n.º
9 da Portaria n.º 229/2006, de 10 de Março), valores esses excluídos de tributação nos termos da
alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS.

AS IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS A QUALQUER TÍTULO, NO CASO
DE CESSAÇÃO CONVENCIONAL OU JUDICIAL DO CONTRATO

INDIVIDUAL DE TRABALHO 

As importâncias recebidas a qualquer título no caso de cessação convencional ou judicial do contrato
individual de trabalho, de contrato de aquisição de serviços ou de funções públicas, de gestor,
administrador ou gerente de pessoa colectiva, até ao valor correspondente a um mês e meio
multiplicado pelo número de anos ou fracção de antiguidade:

1,5 x n.º de anos x
remuneração regular dos últimos 12 meses

(*)(6)
12

O excedente ficará sujeito a tributação.

No entanto, não haverá exclusão se:

•        O trabalhador dependente ou o gestor, administrador, ou gerente estabeleça nos vinte e quatro
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meses seguintes novo vínculo profissional ou empresarial, independentemente da sua natureza,
com a mesma entidade.

Até agora entendia-se que apenas relevavam vínculos que originassem rendimentos do trabalho
dependente. Com a nova redacção fica claro que passa a ser relevante qualquer vínculo - quer
origine rendimentos do trabalho dependente quer origine rendimentos empresariais e profissionais;

Equipara-se a um novo vínculo o estabelecimento de relações comerciais ou de prestação de
serviços com sociedade ou outra entidade em que pelo menos, 50% do capital seja detido pelo
beneficiário ou por uma plural idade de beneficiários excepto se as referidas relações comerciais ou
de prestação de serviços representarem menos de 50% das vendas ou prestações de serviços
efectuadas pela sociedade ou outra entidade no exercício;

Continuam a relevar os vínculos não só com a entidade patronal mas também com outras entidades
que com ela estejam em relação de domínio ou de grupo, tal como é definido nos artigos 486.º,
488.º, 489.º, 492.º e 493.º todos do Código das Sociedades Comerciais 

Ou

•        O mesmo sujeito passivo já tenha beneficiado, nos cinco anos anteriores à indemnização, desta
mesma exclusão tributária.

Código das Sociedades Comerciais:

Artigo 486.º (Sociedades em relação de domínio)

1 - Considera-se que duas sociedades estão em relação de domínio quando uma delas, dita
dominante, pode exercer, directamente ou por sociedades ou pessoas que preencham os requisitos
indicados no artigo 483.º, n.º 2, sobre a outra, dita dependente, uma influência dominante.

2 - Presume-se que uma sociedade é dependente de uma outra se esta, directa ou indirectamente:

a) Detém uma participação maioritária no capital;

b) Dispõe de mais de metade dos votos;

c) Tem a possibilidade de designar mais de metade dos membros do órgão de administração ou do
órgão de fiscalização.

3 - Sempre que a lei imponha a publicação ou declaração de participações, deve ser mencionado,
tanto pela sociedade presumivelmente dominante, como pela sociedade presumivelmente
dependente, se se verifica alguma das situações referidas nas alíneas do n.º 2 deste artigo.

Artigo 488.º (Domínio total inicial)

1 - Uma sociedade pode constituir, mediante escritura por ela outorgada, uma sociedade anónima de
cujas acções ela seja inicialmente a única titular.

2 - Devem ser observados todos os demais requisitos da constituição de sociedades anónimas.

3 - Ao grupo assim constituído aplica-se o disposto nos nºs 4, 5, e 6 do artigo 489.º

Artigo 489.º (Domínio total superveniente)

1- A sociedade que, directamente ou por outras sociedades ou pessoas que preencham os requisitos
indicados no artigo 483.º, n.º 2, domine totalmente uma outra sociedade, por não haver outros
sócios, forma um grupo com esta última, por força da lei, salvo se a assembleia-geral da primeira
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tomar alguma das deliberações previstas nas alíneas a) e b) do número seguinte.

2 - Nos seis meses seguintes à ocorrência dos pressupostos acima referidos, a administração da
sociedade dominante deve convocar a assembleia-geral desta para deliberar, em alternativa, sobre:

a) Dissolução da sociedade dependente;

b) Alienação de quotas ou acções da sociedade dependente;

c) Manutenção da situação existente.

3 - Tornada a deliberação prevista na alínea c) do número anterior ou enquanto não for tornada
alguma deliberação, a sociedade dependente considera-se em relação de grupo com a sociedade
dominante e não se dissolve, ainda que tenha apenas um sócio.

4 - A relação de grupo termina:

a) Se a sociedade dominante ou a sociedade dependente deixar de ter a sua sede em Portugal;

b) Se a sociedade dominante for dissolvida;

c) Se mais de 10% do capital da sociedade dependente deixar de pertencer à sociedade dominante
ou às sociedades e pessoas referidas no artigo 483.º, n.º 2.

5 - Na hipótese prevista na alínea c) do número anterior, a sociedade dominante deve comunicar
esse facto, imediatamente e por escrito, à sociedade dependente.

6 - A administração da sociedade dependente deve pedir o registo da deliberação referida na alínea
c) do n.º 2, bem corno do termo da relação de grupo.

Artigo 493.º
Contrato de subordinação

I - Urna sociedade pode, por contrato, subordinar a gestão da sua própria actividade à direcção de
urna outra sociedade, quer seja sua dominante, quer não.

2 - A sociedade directora forma um grupo com todas as sociedades por ela dirigidas, mediante
contrato de subordinação, e com todas as sociedades por ela integralmente dominadas, directa ou
indirectamente.

QUESTÃO

Carlos, recebeu € 34 915,85 de indemnização pela cessação do contrato individual de trabalho.
Exerceu funções na firma ALFA, Lda. durante 11 anos e 7 meses. As remunerações efectivas
recebidas nos últimos 12 meses foram de 13 168,20. Qual a parte sujeita a imposto?

RESOLUÇÃO

As importâncias recebidas por extinção do vínculo laboral estão excluídas de tributação até ao valor
correspondente a um mês e meio de salário multiplicado pelo número de anos de serviço na
empresa. Assim:

CÁLCULO DO VALOR EXCLUIDO DA TRIBUTAÇÃO:

1,5 X 12 X 13 168,20 = 19 752,30
12
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VALOR A TRIBUTAR:

34 915,85 - 19 752,30 = 15 163,55 (Valor a declarar no campo 401 do Quadro 4 do Anexo A da
Modelo 3)

Concordata celebrada entre o Estado Português e a Igreja Católica

Circular 6/2005 – DSIRS de 2005-Abr-28
Clarificação administrativa de algumas especificidades tributárias em sede de IRS,

decorrentes da aplicação da nova Concordata celebrada entre o Estado Português e a Igreja
Católica em 2004

Razão das instruções

Para conhecimento dos serviços e actuação em conformidade, divulgam-se as seguintes instruções,
de harmonia com o entendimento sancionado pelo despacho n.º 26/2005-XVII de Sua Excelência o
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, proferido em 31 de Março de 2005, tendo em
vista a clarificação administrativa de algumas especificidades tributárias em sede de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, decorrentes da aplicação da nova Concordata celebrada entre
o Estado Português e a Igreja Católica em 2004.

Entrada em vigor

1. Conforme resulta do artigo 31.º da Concordata, conjugado com os fundamentos do princípio da
não retroactividade dos impostos e considerando ainda os contornos da realidade concreta da
sucessão dos regimes concordatários, as disposições da nova Concordata relevantes em sede de
IRS aplicam-se a partir de 1 de Janeiro de 2005.

Sacerdotes católicos - "múnus espiritual"

2. De acordo com a nova Concordata, os rendimentos dos sacerdotes católicos resultantes do
exercício do seu "múnus espiritual" deixaram de beneficiar de qualquer isenção. 

Consequentemente, as importâncias pagas aos sacerdotes Católicos tanto pela Diocese como por
entidade diversa (Fundo Paroquial ou outra entidade canonicamente equiparada) que, nos termos da
legislação canónica, constituam "condigna remuneração" dos párocos, estão sujeitas a IRS como
rendimentos da categoria A, ao abrigo do disposto do artigo 2.º, n.º 1, alínea b) do Código do IRS.

Obrigações acessórias

3. O Fundo Paroquial, entidade equiparada, ou até mesmo a Diocese, enquanto entidades
pagadoras ou devedoras dos rendimentos supra mencionados, deverão cumprir, consoante os
casos, todas as obrigações fiscais inerentes a esta sua situação, designadamente a retenção do
imposto no momento do seu pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, nos
termos dos artigos 99.º e 100.º do Código do IRS e, bem assim, as decorrentes do disposto no artigo
119.º do mesmo Código.

O "estipêndio da missa"

4. Quanto ao "estipêndio", entende-se que o mesmo constitui a realização de um fim religioso, pelo
que ainda que seja guardado e utilizado pelo sacerdote em conformidade com as regras do Direito
Canónico, não é subsumível a qualquer disposição do artigo 2.º do Código do IRS, nem integra
qualquer outra norma de incidência tributária.

A atribuição do uso de residência ao clero regular e secular 
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5. A atribuição do uso de residência ao clero regular, secular e aos demais religiosos, na decorrência
das normas de Direito Canónico que impõem a obrigação de residência em comunidade religiosa e
do sacerdote na respectiva Paróquia, junto dos fiéis, constituindo uma obrigação e geralmente
assumindo uma utilização mista (habitação /função religiosa), não é uma vantagem susceptível de
tributação, pelo que não integra o disposto no n.º 4 da alínea b), do n.º 3, do artigo 2.º do Código do
IRS.

Despacho do SDGCI, de 16.04.04

Informação vinculativa

Enquadramento fiscal dos “prémios fixos individuais” pagos pelo IFADAP ao abrigo do
“Regulamento do Regime de Apoio à Reconversão da Frota que Operava ao Abrigo do Acordo de
Pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos”, aprovado através da Portaria n.º
169/2002, de 27 de Fevereiro

No “Regulamento do Regime de Apoio à Reconversão da Frota que Operava ao Abrigo do Acordo
de Pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos”, anexo à Portaria n.º 169/2002, de
27 de Fevereiro, encontram-se previstos diversos tipos de projectos de apoio, nomeadamente de
carácter sócio-económico, como a concessão de prémios individuais aos tripulantes e trabalhadores
de terra, desde que as embarcações em que exerciam a actividade ou a cuja actividade estavam
afectos, fossem objecto de uma imobilização definitiva.

Esses prémios são no montante de 12000 euros e revestem a forma de subsídio a fundo perdido, de
acordo com o estabelecido no artigo 16º do Regulamento. Ainda de acordo com a previsão do
mesmo artigo, não são cumuláveis com qualquer prestação de protecção no desemprego e os
beneficiários só podem voltar a candidatar-se à atribuição de prémios da mesma natureza após
terem decorrido dois anos sobre o fim do período de 12 meses que a sua concessão determina.

Tratando-se de uma “imobilização definitiva, estamos perante a cessação dos direitos que decorrem
do contrato de trabalho até então existente, uma vez que se verifica a extinção do vínculo
jurídico-laboral que regia as relações de trabalho subordinado inerentes ao mesmo.

Assim, partindo dos pressupostos enunciados no citado articulado (art.º 16.º do Regulamento),
nomeadamente no seu n.º 1, sabemos que os beneficiários dos prémios, atribuídos sob a forma de
“subsídio a fundo perdido”, são trabalhadores por conta de outrem, auferindo rendimentos do
trabalho dependente que, em virtude da embarcação a bordo da qual exerciam a sua profissão
cessar definitivamente a actividade, viram terminado o seu contrato de trabalho, isto é, a extinção do
vínculo laboral.

Nestes termos, considerando que se está perante a cessação do contrato subjacente à situação
de trabalho dependente (contrato individual de trabalho), as referidas importâncias denominadas
de “prémios fixos individuais”, encontram-se sujeitas a tributação em IRS, nos termos do n.º 4 do
artigo 2.º do Código do IRS, observadas as condições expressas na mesma norma.

(Proc. n.º 1312/2004, com despacho do Subdirector-Geral do IR de 16.04.2004).

Despacho do SDGCI, de 04.02.02

Informação vinculativa

Enquadramento fiscal da compensação salarial mensal, paga pelo IFADAP ao abrigo do
“Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária de Actividade das Embarcações e
Tripulantes que Operavam ao Abrigo do Acordo de Pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino
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de Marrocos”, aprovado por diversas Portarias.

No “Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Temporária de Actividade das Embarcações e
Tripulantes que Operavam ao Abrigo do Acordo de Pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino
de Marrocos”, aprovado pelas Portaria n.º 5-C/2000, de 5 de Janeiro, n.º 393-B/2000, de 12 de Julho
e n.º 951/2001, de 6 de Agosto, encontra-se prevista a atribuição de uma compensação salarial
mensal aos tripulantes e trabalhadores em terra, por cessação temporária da actividade.

Analisados os objectivos, os termos e condições de atribuição consignados no citado Regulamento,
verifica-se que de acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 2 da Portaria n.º 5-C/2000 (as Portarias
posteriores têm artigos idênticos) “o tempo de imobilização temporária considera-se para todos os
efeitos como actividade efectiva”, o que leva a concluir que, apesar do beneficiário da compensação
salarial se encontrar numa situação de inactividade, aliás temporária, não perde os direitos que
decorrem do contrato de trabalho existente, com a consequente subsistência do vínculo
jurídico-laboral que regia as relações de trabalho subordinado inerentes ao mesmo.

Nestes termos, ainda que aquela compensação não possa ser considerada como salário, uma vez
que não consubstancia uma contraprestação pelo exercício efectivo de uma actividade, não poderá
deixar de ser qualificada como uma prestação substitutiva do mesmo, não relevando, para o efeito, o
facto de aquela ser paga pelo IFADAP (e não pela entidade patronal), por não fazer alterar a sua
natureza de retribuição do trabalho dependente, pelo que constituem rendimentos sujeitos a IRS de
acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IRS 

(Processo n.º 4794/2000, despacho do Subdirector-Geral do IR de 04.02.02).

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

Existirá tributação, em IRS, das quantias pagas aos estagiários, se estas se inserirem em alguma
das normas de incidência do CIRS, mais concretamente, se face ao seu art.º 2º, pudermos classificar
esses rendimentos como de trabalho dependente (Categoria A).

O art.º 2º n.º 1 do CIRS estabelece: “Consideram-se rendimentos do trabalho dependente todas as
remunerações pagas ou postas à disposição do seu titular provenientes de:

a)    Trabalho por conta de outrem prestado ao abrigo de contrato individual de trabalho ou de
outro a ele legalmente equiparado;

b)    Trabalho prestado ao abrigo de contrato de aquisição de serviços ou outro de idêntica
natureza, sob a autoridade e a direcção da pessoa ou entidade que ocupa a posição de
sujeito activo na relação jurídica dele resultante;

Para existir um situação de trabalho dependente, terá de o estagiário desenvolver funções
directamente relacionadas com uma actividade profissional e consoante as necessidades da
entidade promotora do estágio, servindo assim como factor de produção.

Outro indício que permite considerar que estamos perante trabalho dependente é quando existe
subordinação à orientação e direcção de um superior hierárquico.

Sendo variadas as medidas de políticas de formação profissional, apenas se poderá determinar a
tributação analisando especificamente a regulamentação de cada uma dessas medidas.

A doutrina da Administração Fiscal – Ofício 37.348, da DGCI, de 30 de Junho de 1998 - estabelece o
entendimento de que não estarão sujeitos a tributação em IRS os subsídios atribuídos a estagiários
pela frequência de estágios profissionais disciplinados pelo Dec.-Lei n.º 242/88, de 7 de Junho.
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Este enquadramento é muito claro, dado o disposto no n.º 3 do art.º 4º do citado diploma: “O contrato
de formação não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a conclusão da
acção de formação para que foi celebrado”, e na alínea f) do n.º 2 do art.º 5º, quanto aos direitos do
formando: “Recusar a prestação de trabalho subordinado no decurso da acção de formação”.

Na regulamentação do regime de concessão de apoios técnicos e financeiros da medida Estágio
Profissionais, efectuada pelo Dec.-Lei n.º 268/97, de 18 de Abril (com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 1271/97, de 26 de Dezembro), já não existe uma definição tão clara sobre as relações
estabelecidas com o contrato de formação. 

Contudo, será preciso ter em atenção que estamos perante um contrato de formação em posto de
trabalho, e verificando-se a subordinação a um superior hierárquico e o exercício de funções
directamente relacionadas com uma actividade profissional, os valores pagos aos estagiários serão
considerados rendimentos do trabalho dependente, por se enquadrarem nos n.ºs 1 e 2 do art.º 2º do
CIRS.

A Administração Fiscal, por Despacho de 11/12/99, Processo 9376/98 D.I.R.S., efectuou a distinção
entre os dois diplomas citados: Dec.-Lei n.º 242/88, de 7de Julho e Dec.-Lei n.º 268/97, de 18 de
Abril, no que concerne à sujeição a IRS. Para melhor entendimento, transcrevemos o excerto deste
despacho onde são apresentadas as conclusões referentes a esta problemática:

“Os subsídios de formação pagos no âmbito de acção e contrato de formação celebrado ao abrigo
do disposto no Dec.-Lei n.º 242/88, de 7 de Julho não estão sujeitos a IRS;

As bolsas de estágio pagas no âmbito de contrato de formação em posto de trabalho, celebrado ao
abrigo da Dec.-Lei n.º 268/97, de 18 de Abril, estão sujeitas a IRS, nos termos da alínea a), do n.º 1,
do art.º 2º do CIRS

Um contrato de formação atendendo à diversidade de conceitos, objectivos, direitos, deveres e
contratantes (formandos, entidade formadora, entidade beneficiária) não pode, simultaneamente, ser
celebrado ao abrigo do Dec. -Lei n.º 242/88, de 7 de Julho, e da Portaria n.º 268/97, de 18 de Abril.”

Segundo este despacho, nem mesmo a introdução, pelas partes, de cláusula em que estabeleça que
o contrato não titula nem gera relações de trabalho subordinado, afasta o enquadramento das
relações entre formando e entidade formadora do conceito de contrato de trabalho, e como tal a
tributação em IRS.

Despacho de 12/05/2006 - Processo: 2058/06
Qualificação tributária dos rendimentos auferidos no âmbito de estágios profissionais na

Administração Pública.

Processo: 2058/06, com despacho concordante do Senhor Subdirector-Geral do IR de
2006-05-12. 

Os estágios profissionais na Administração Pública, disciplinados pelo Decreto-Lei n.º 326/99, de 18
de Agosto, e pela Portaria n.º 1256/2005, de 2 de Dezembro, caracterizam-se por serem efectuados
ao abrigo de “contratos de formação em posto de trabalho” e numa situação que se define como
sendo de “contexto real de trabalho”.

Neste contexto, e considerando que os estagiários vão efectuar uma prestação de trabalho nos
serviços públicos, auferindo como contrapartida uma bolsa de formação, estas importâncias estão
sujeitas a tributação nos termos do disposto no artigo 2.º do Código do IRS.

Despacho do SDGCI, de 08.07.03
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Informação vinculativa

Enquadramento fiscal de rendimentos atribuídos no âmbito de estágios profissionais

O Decreto-Lei n.º 242/88 retira efectiva e claramente os contratos de estágio profissional da moldura
geral das relações laborais. Porém, esse diploma veio a ser complementado por diversa legislação
avulsa que permite a realização dos estágios em contexto real de trabalho.

No caso dos estagiários/formandos executarem quaisquer tarefas de que resulte mais-valias para a
entidade de acolhimento, como sucede, por exemplo, na formação efectuada ao abrigo da Portaria
n.º 268/97, que se realiza em contexto real de trabalho, estamos em presença de rendimentos que
integram a categoria A, tributados nos termos gerais, conforme alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 2.º
do CIRS.

A retenção na fonte efectuada também nos termos gerais, incide sobre a totalidade dos rendimentos
atribuídos (com excepção dos valores total ou parcialmente excluídos de tributação, como seja o
subsídio de refeição), independentemente de os mesmos serem ou não comparticipados por
qualquer entidade pública (conforme previsão designadamente do n.º 1 do artigo 99.º do CIRS).

Os referidos subsídios/bolsas de estágio/formação só não são tributáveis no caso dos estágios
consistirem na mera aquisição de conhecimentos teóricos, ainda que os formandos participem na
produção de quaisquer bens que devam considerar-se economicamente irrelevantes.

Quando os formadores pertencem aos quadros da entidade de acolhimento dos estagiários
/formandos, as respectivas verbas são consideradas remunerações acessórias, acrescendo ao
vencimento, designadamente para efeitos de retenção na fonte, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do
CIRS e n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22/01.

No caso de não existir contrato de trabalho entre os intervenientes em equação, os ditos
rendimentos integram a categoria B, sendo considerados como resultantes de uma prestação de
serviço independente, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do CIRS. Em tal caso, a retenção na
fonte é efectuada nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 101.º do CIRS e da alínea b) do n.º 1 do
artigo 8.º do citado Decreto-Lei n.º 42/91, à taxa actual de 20%, sendo ainda de observar que este
último diploma, no seu artigo 9.º prevê situações de dispensa da dita retenção 

(Processo. n.º 2184/2003; despacho do Subdirector-Geral, de 08.07.03).

Encontram-se excluídos da tributação por força de delimitação negativa da incidência:

      As prestações efectuadas pelas entidades patronais para regimes obrigatórios de segurança
social, ainda que de natureza privada, que visem assegurar exclusivamente benefícios em caso
de reforma, invalidez ou sobrevivência;

      Os benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações de utilidade social e de lazer
mantidas pela entidade patronal, desde que observados os critérios estabelecidos no art. 40.º
do Código do IRC;

      Os rendimentos auferidos após a extinção do contrato individual de trabalho, sempre que o
titular seja colocado numa situação equivalente à de reforma segundo o regime de segurança
social que lhe seja aplicável, não obstante tais prestações estarem sujeitas a tributação no
âmbito da categoria H;

      As prestações relacionadas exclusivamente com acções de formação profissional dos
trabalhadores quer estas sejam ministradas pela entidade patronal, quer por organismo de
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direito público ou entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da formação e
reabilitação profissionais pelos ministérios competentes;

      Os rendimentos provenientes do exercício da actividade de profissionais de espectáculos ou
desportistas quando esses rendimentos sejam tributados em IRC nos termos da alínea d) do n.º
3 do art. 4º do Código do IRC (art. 12.º n.º 3);

      Os prémios atribuídos aos praticantes de alta competição, bem como aos respectivos
treinadores, por classificações relevantes obtidas em provas desportivas de elevado prestígio e
nível competitivo, como tal reconhecidas pelo Ministro das Finanças e pelo membro do Governo
que tutela o desporto, nomeadamente jogos olímpicos, campeonatos do mundo ou
campeonatos da Europa, nos termos do Decreto-Lei n.º 125/95, de 31 de Maio e da Portaria n.º
211/98, de 3 de Abril (que revogou a Portaria 953/95) - (art. 12.º n.º 5).

Despacho de 04/05/2006 - Processo: 6254/05
Prémios atribuídos a jogadores das selecções nacionais.

Processo: 6254/05, com despacho concordante do Senhor Subdirector-Geral, em substituição do
Director-Geral dos Impostos de 2006-05-04.

Os rendimentos do trabalho dependente estão associados, no essencial, à ideia de subordinação
jurídica, daí que abranjam, não só, os rendimentos provenientes de trabalho prestado ao abrigo de
“... contrato individual de trabalho ou de outro a ele legalmente equiparado” – artigo 2.º n.º 1 alínea a)
– como também, rendimentos derivados de prestações de serviços, na sequência de trabalho “... sob
a autoridade e a direcção da pessoa ou entidade que ocupa a posição de sujeito activo na relação
jurídica ...” – artigo 2.º n.º 1 alínea b). Em ambas as situações deparamos com os pressupostos
característicos do contrato de trabalho e, em particular, com a subordinação jurídica (“sob a
autoridade e direcção”).

Ora, de acordo com o Regulamento Disciplinar, os jogadores ao serviço das selecções nacionais
estão, nessa qualidade, sujeitos à autoridade e direcção da Federação Portuguesa de Futebol. 

Assim, quando convocados, não podem recusar integrar a selecção e estão sujeitos à direcção da
equipa técnica, quer no que respeita à forma como devem prestar o seu trabalho, quer aos horários
de treino e descanso que devem cumprir.

Assim, os prémios atribuídos aos jogadores das selecções nacionais, desde que tenham a natureza
de prémios de presença e de prémios pagos em função dos resultados alcançados, configuram
rendimentos de prestações de serviços, enquadráveis na categoria A do Código do IRS, no seu
artigo 2.º n.º 1 alínea b).

Não são tributáveis no âmbito da Categoria A, os rendimentos provenientes de:

    Prestações de Serviço Militar obrigatório - (Oficio de 27/7/89 do Grupo de Trabalho para a
Tributação da Função Pública);

    Subsidio de Desemprego – (Informação n.º 103/89 – despacho de 21/1/89 do DG);

    Subsídio atribuído a bombeiros voluntários (oficio circulado 4/91)

    Subsídio de doença, desde que pago por Instituição de Segurança Social (Informação
103/89 – despacho de 21/1/89 do DG);

Oficio circulado X-02/90

1990-Out-25
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COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA-CEE

Não estão sujeitos a tributação em sede do IRS nem sequer a englobamento para efeitos de
determinação da taxa aplicável ao restante rendimento porventura existente, os rendimentos
auferidos por cidadãos portugueses no desempenho de funções em órgãos da CEE, ao abrigo do
artigo 13.º do Protocolo Relativo aos Privilégios e Imunidades Europeias, dado tratar-se de norma de
carácter supra nacional.

Assim, não deverão tais remunerações ser incluídas nas declarações m/1 ou m/2 a que se refere o
artigo 57.º do CIRS, nem nos anexos sobre benefícios fiscais.
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RESUMO CATEGORIA A

Rendimentos pagos ou postos à disposição provenientes de :
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CATEGORIA H
PENSÕES

Consideram-se RENDIMENTOS DA CATEGORIA H os previstos no artigo 11º, do CIRS.

Artigo 11.º
Rendimentos da Categoria H

1 - Consideram-se pensões:

a) As prestações devidas a título de pensões de aposentação ou de reforma, velhice, invalidez ou
sobrevivência, bem como outras de idêntica natureza, incluindo os rendimentos referidos no n.º 12
do artigo 2.º, e ainda as pensões de alimentos;

b) As prestações a cargo de companhias de seguros, fundos de pensões, ou quaisquer outras
entidades, devidas no âmbito de regimes complementares de segurança social em razão de
contribuições da entidade patronal, e que não sejam consideradas rendimentos do trabalho
dependente;

c) As pensões e subvenções não compreendidas nas alíneas anteriores;

d) As rendas temporárias ou vitalícias.

2 - A remição ou qualquer outra forma de antecipação de disponibilidade dos rendimentos previstos
no número anterior não lhes modifica a natureza de pensões.

3 - Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributação desde que pagos ou colocados à
disposição dos respectivos titulares.

Estão enquadrados nesta categoria os rendimentos de pensões, considerando-se como tal:

    as prestações devidas a título de pensões de aposentação ou de reforma, velhice, invalidez
ou sobrevivência desde que não sejam consideradas rendimentos de trabalho dependente,
bem como outras de idêntica natureza, incluindo os rendimentos referidos no n.º 12 do
artigo 2.º;

    as pensões de alimentos;

    as prestações que, não sendo consideradas rendimentos do trabalho dependente sejam
pagas por companhias de seguros, fundos de pensões ou quaisquer outras entidades,
devidas no âmbito de regimes complementares de segurança social em razão de
contribuições da entidade patronal;

    quaisquer pensões ou subvenções não referidas anteriormente; 

e

    as rendas temporárias ou vitalícias.

Nos termos do n.º 2 do art. 11.º, a remição ou qualquer outra forma de antecipação de
dis-ponibilidade dos rendimentos previstos no seu n.º 1 não lhes modifica a natureza de pensões.

Estes rendimentos apenas ficarão sujeitos uma vez pagos ou colocados à disposição dos
respectivos titulares (n.º 3, art. 11.º).
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Pensões de alimentos

As pensões de alimentos compreendem, nos termos do artigo 2003.º do Código Civil, tudo o que é
indispensável ao sustento, habitação e vestuário da pessoa que a eles tem direito.

Art. 2003º C.C.
Noção

1. Por alimentos entende-se tudo o que é indispensável ao sustento, habitação e vestuário.

2. Os alimentos compreendem também a instrução e educação do alimentado no caso de este ser
menor.

Sendo o alimentado menor, incluirão também o indispensável à sua instrução e educação.

Serão em regra fixados em prestações pecuniárias mensais (art. 2005.º do Código Civil). 

Art. 2004º C.C.
Medida dos alimentos

1. Os alimentos serão proporcionados aos meios daquele que houver de prestá-los e à necessidade
daquele que houver de recebê-los.

2. Na fixação dos alimentos atender-se-á, outrossim, à possibilidade de o alimentando prover à sua
subsistência.

Art.2005º C.C.
Modo de os prestar

1. Os alimentos devem ser fixados em prestações pecuniárias mensais, salvo se houver acordo ou
disposição legal em contrário, ou se ocorrerem motivos que justifiquem medidas de excepção.

2. Se, porém, aquele que for obrigado aos alimentos mostrar que os não pode prestar como pensão,
mas tão-somente em sua casa e companhia, assim poderão ser decretados.

Art. 2009º C.C.
Pessoas obrigadas a alimentos

1. Estão vinculados à prestação de alimentos, pela ordem indicada:

a) O cônjuge ou o ex-cônjuge;

b) Os descendentes;

c) Os ascendentes;

d) Os irmãos;

e) Os tios, durante a menoridade do alimentando;

f) O padrasto e a madrasta, relativamente a enteados menores que estejam, ou estivessem no
momento da morte do cônjuge, a cargo deste.

2. Entre as pessoas designadas nas alíneas b) e c) do número anterior, a obrigação defere-se
segundo a ordem da sucessão legítima.

3. Se algum dos vinculados não puder prestar os alimentos ou não puder saldar integralmente a sua
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responsabilidade, o encargo recai sobre os onerados subsequentes.

Art. 2013º
Cessação da obrigação alimentar

1. A obrigação de prestar alimentos cessa:

a) Pela morte do obrigado ou alimentado;

b) Quando aquele que os presta não possa continuar a prestá-los ou aquele que os recebe deixe de
precisar deles;

c) Quando o credor viole gravemente os seus deveres para com o obrigado.

2. A morte do obrigado ou a impossibilidade de este continuar a prestar alimentos não priva o
alimentado de exercer o seu direito em relação a outros, igual ou sucessivamente onerados.

Rendas

Refere-se a alínea d), do n.º 1 do artigo 11.º, às rendas temporárias ou vitalícias. Apesar da
identidade terminológica, as rendas de que ora nos ocupamos, nada têm a ver com a
contraprestação típica de um contrato de arrendamento ou genericamente com qualquer das
realidades que o artigo 8.º do CIRS qualifica como renda.

O artigo 11.º, acolhe uma outra acepção de renda que definiríamos enquanto prestação periódica em
dinheiro ou outra coisa fungível, que alguém se obriga a realizar em favor de outrem.

Porém a causa desta prestação não é a cedência e correspondente uso e fruição de coisa imóvel
arrendada, mas um contrato de natureza diversa ou mesmo um negócio jurídico uni-lateral.

Às rendas emergentes de fonte contratual se referem os artigos 1231.º e 1238.º do Código Civil.

Renda perpétua

O primeiro trata do contrato de renda perpétua, definindo-o como «aquele em que uma pessoa aliena
(a alienação pode ser onerosa ou gratuita (doação com encargos)) e em favor de outra certa soma
de dinheiro, ou qualquer outra coisa móvel ou imóvel ou um direito, e a segunda se obriga, sem limite
de tempo, a pagar, como renda, determinada quantia em dinheiro ou outra coisa fungível».

Renda vitalícia

Por sua vez, o segundo daqueles preceitos refere-se ao contrato de renda vitalícia. Este dá-se
quando uma pessoa aliena em favor de outra certa soma de dinheiro, ou qualquer outra coisa móvel
ou imóvel, ou um direito, e a segunda se obriga a pagar certa quantia em dinheiro ou outra coisa
fungível durante a vida do alienante ou de terceiro.

Esta renda, pode ser convencionada por uma ou duas vidas (artigo 1240.º do Código Civil).
Verifica-se nestes contratos portanto, «a permuta de uma prestação instantânea com uma prestação
de natureza periódica».

Os contratos típicos descritos, não esgotam as potencialidades da fórmula convencional enquanto
fonte geradora de obrigações subsumíveis no conceito de renda, e como tal tributáveis na categoria
H.

Renda temporária

As partes podem, por via do princípio da autonomia da vontade ou de liberdade contratual modelar
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contratos de contornos diferentes designadamente limitando no tempo a obrigação de prestar a
renda (renda temporária).

A renda temporária ou vitalícia pode também emergir de responsabilidade civil. Na verdade o artigo
567.º do Código Civil admite que o tribunal, em atenção à natureza continuada dos danos, atribua
uma indemnização ao lesado sob a forma de renda vitalícia ou temporária.

Finalmente a renda pode ter a sua origem em negócio jurídico unilateral, (exemplo: testamento),
funcionando nestas circunstâncias como cláusula modal (encargo) imposta sobre um herdeiro ou
legatário.

Precisamente porque as rendas temporárias ou vitalícias pressupõem a alienação de bens ou
direitos, determina o art. 54.º que quando as rendas temporárias e vitalícias compreendam
importâncias pagas a título de reembolso de capital, deduzir-se-á, na determinação do valor
tributável, a parte correspondente ao capital.

Sempre que a parte correspondente ao capital não puder ser discriminada, à totalidade da renda
abater-se-á, para efeitos de determinação do valor tributável, uma importância igual a 65%.

Porém, tal dedução não opera relativamente às prestações referidas na al. b), do n.º 1 do art. 11.º,
sempre que as contribuições constitutivas do direito de que derivam, tiverem sido suportadas por
pessoa ou entidade distinta do respectivo beneficiário e neste não tiverem sido tributadas (cf. n.º 3
art. 54.º).

O CIRS dispensa aos rendimentos de pensões, um tratamento especial, não ao nível das taxas
(apenas os rendimentos da categoria pagos a não residentes são objecto de tributação especial
liberatória) mas ao nível das deduções específicas.

Efectivamente, o artigo 53.º do CIRS vem estabelecer um regime particularmente favorável para
estes rendimentos, reduzindo substancialmente a tributação efectiva face à base de incidência da
categoria.

A especial protecção destes rendimentos representa o reconhecimento da sua relevante função
social.

Circular 13/2004 - DSIRS
2004-Jun-24

Pensões pagas a funcionários das Comunidades Europeias

Razão das Instruções

Por despacho de 12.02.2004 do Exm.º Sr. Director-Geral, e tendo em vista o esclarecimento de
dúvidas que têm surgido quanto ao regime fiscal das pensões pagas pelas Comunidades Europeias,
foi determinada a divulgação do seguinte entendimento:

As pensões de invalidez, aposentação ou sobrevivência pagas em razão de funções exercidas nos
órgãos das Comunidades Europeias, estão isentas de IRS ao abrigo do art.º 13.º do Protocolo sobre
Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias, assinado em 08.04.1965, e do Regulamento
n.º 549/69, do Conselho, de 25 de Março de 1969, não se encontrando igualmente sujeitas a
englobamento para determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos.

O regime fiscal destas importâncias é, assim, igual ao que é aplicável às remunerações provenientes
do exercício de funções nos organismos comunitários, divulgado pelo Ofício-Circulado n.º X-2/90, de
25 de Outubro.

Circular 13/2002 de 9 de Maio
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IRS - Pensões de preço de sangue
Código do IRS – Art. 11.º, n.º 1, alínea c)

Razão das Instruções

Por despacho de 03.04.2002, de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
proferido na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, constante do Acórdão n.º
308/2001, foi determinada a divulgação do seguinte entendimento:

As pensões de preço de sangue, não se consideram abrangidas pela norma constante da alínea c)
do n.º 1 do art. 11.º do Código do IRS, pelo que não se encontram sujeitas a tributação.

Data do início da produção de efeitos

Este entendimento apenas produz efeitos a partir de 20.11.2001, com ressalva das situações
litigiosas pendentes, conforme decisão expressa no ponto 14 do referido Acórdão, publicado no
Diário da República – 1.ª Série A, n.º 269, de 20.11.2001.

CIRCULAR 8/2001 de 9/4/2001
Código do IRS - Artigos 2º e 11º

Razão das Instruções 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, foi revogado o artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 25/98, de 10 de Fevereiro, passando assim os rendimentos resultantes de situações
de pré-reforma estabelecida de acordo com o Decreto-Lei n.º 261/91, de 25 de Julho, a ser
novamente qualificados como rendimentos do trabalho dependente. 

Esta requalificação como rendimento da categoria A, fundamenta-se no princípio de que não se
justifica que as situações de pré-reforma gozem da dedução específica prevista para as pensões de
reforma, cuja razão de ser tem a ver com o facto de se tratar de pessoas que atingiram o limite de
idade ou foram reformados por motivo de invalidez. 

No entanto, não se pretendeu atingir as pré-reformas estabelecidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º
261/91, de 25 de Julho, contratadas e em pagamento até à data de 31 de Dezembro de 2000,
porque não se quis pôr em causa situações temporalmente definidas e que beneficiavam do anterior
regime fiscal, ou seja, eram qualificadas como pensões. 

Regime fiscal das pré-reformas 

Deste modo, esclarece-se que deve ser observado o entendimento nos termos do qual, as
prestações devidas a título de pré-reforma, estabelecida de acordo com o Decreto-Lei n.º 261/91, de
25 de Julho, e que tenham sido contratadas e em pagamento até 31 de Dezembro de 2000,
continuam a ser consideradas pensões. 

ANEXO A
Destina-se a declarar os rendimentos de trabalho dependente, ainda que sujeitos a tributação
autónoma, e de pensões, tal como são definidos, respectivamente, nos arts. 2.º e 11.º do CIRS.

Os rendimentos isentos que devam ser englobados para efeitos da determinação de taxa
devem ser declarados, apenas, no quadro 4 do Anexo H (Benefícios Fiscais e Deduções).

Não são declarados neste anexo:
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Os rendimentos de trabalho dependente e/ou pensões isentos que devam ser englobados para
efeitos de determinação da taxa, uma vez que serão declarados no anexo H; 

e

Os rendimentos de trabalho dependente e/ou pensões auferidos fora do território nacional, os quais
deverão ser declarados exclusivamente no anexo J.

São declarados neste anexo:

Os rendimentos resultantes de remunerações públicas pagas pelo Estado Português, ainda que
respeitantes a trabalho prestado fora do território.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO A

Os sujeitos passivos quando estes ou os dependentes que integram o agregado familiar tenham
auferido rendimentos de trabalho dependente ou de pensões.

Este anexo não é individual, pelo que deverá incluir os rendimentos das categorias A e H auferidos
por todos os membros do agregado.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO A

Nos prazos e locais previstos para a apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 1

Categorias A/H

Categorias de rendimentos a declarar neste anexo.

QUADRO 2

Ano dos Rendimentos

Ano a que respeitam os rendimentos
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QUADRO 3

Identificação dos Sujeitos Passivos

A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um, no quadro 3A da declaração modelo 3.

QUADRO 4

Rendimentos de Trabalho Dependente e de Pensões

Tendo havido falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo deverá, na declaração do ano
em que ocorreu o óbito, declarar em seu nome os rendimentos do falecido.
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TRABALHO DEPENDENTE

CAMPO 401
RENDIMENTO BRUTO 

Deve ser indicado o total dos rendimentos brutos auferidos no âmbito do trabalho dependente,
obtidos no território português. Os obtidos fora deste território são apenas declarados no anexo J.

Os deficientes, com grau de invalidez permanente igualou superior a 60%, devem indicar o total
dos rendimentos brutos auferidos, visto que a isenção prevista no art. 16.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais é assumido automaticamente na liquidação do imposto.

CAMPO 402
RETENÇÕES NA FONTE
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Devem ser declaradas as retenções na fonte de IRS efectuadas sobre os rendimentos inscritos no
campo 401.

Os rendimentos desta categoria estão sujeitos a retenção na fonte no momento do seu pagamento
ou colocação à disposição

As retenções sobre remunerações do trabalho dependente fixas ou variáveis, são efectuadas
mediante tabelas específicas, em função dos rendimentos mensalmente pagos ou colocados à
disposição.

Em cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro,
republicado pelo DL 134/01 de 24 de Abril, tais tabelas são adequadas às diversas situações
pessoais e familiares dos sujeitos passivos. 

Para este efeito às remunerações fixas adicionar-se-ão as variáveis auferidas em cada mês e ainda,
sempre que o sujeito passivo o solicite, as gratificações não atribuídas pela entidade patronal,
mediante a aplicação das taxas que lhes correspondam, constantes da respectiva tabela.

Excluem-se desta regra:

• Os subsídios de Natal e de Férias são sempre objecto de retenção autónoma, não podendo, para o
cálculo do imposto a reter, ser adicionado às remunerações dos meses em que são pagos ou
colocados à disposição;

As retenções na fonte devem ser feitas considerando o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº42/91,
de 22 de Janeiro, e de acordo com as taxas estipuladas nas Tabelas constantes do Despacho
aprovado anualmente.

Para efeitos da aplicação das tabelas da retenção os sujeitos passivos serão agrupados de acordo
com a sua situação pessoal e familiar, nos moldes seguintes:

• "NÃO CASADOS": inclui os sujeitos passivos solteiros, viúvos, divorciados, separados
judicialmente de pessoas e bens e os separados de facto que optem por esta situação;

• "CASADOS ÚNICO TITULAR": inclui os sujeitos passivos casados e não separados judicialmente
de pessoas e bens, quando um dos cônjuges aufira rendimentos englobáveis iguais ou superiores a
95% do rendimento englobado;

• "CASADOS DOIS TITULARES": inclui os sujeitos passivos casados e não separados judicialmente
de pessoas e bens, quando não se verifique qualquer das situações referidas anteriormente.

Retenções sobre remunerações exclusivamente variáveis

As remunerações de trabalho dependente que compreendam exclusivamente montantes variáveis
podem ser objecto de retenção na fonte mediante a tabela prevista no art.º 100.º.
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ESCALÕES DE REMUNERAÇÕES ANUAIS TAXAS
Até 4.678,00 0
De 4.678,00 até 5.526,00 2
De 5.526,00 até 6.554,00 4
De 6.554,00 até 8.142,00 6
De 8.142,00 até 9.885,00 8
De 9.885,00 até 11.389,00 10
De 11.389,00 até 13.048,00 12
De 13.048,00 até 16.355,00 15
De 16.355,00 até 21.255,00 18
De 21.255,00 até 26.912,00 21
De 26.912,00 até 36.777,00 24
De 36.777,00 até 48.580,00 27
De 48.580,00 até 80.969,00 30
De 80.969,00 até 121.447,00 33
De 121.447,00 até 202.505,00 36
Superior a 202.505 38

Sendo possível estimar a remuneração anual, a taxa a aplicar será a que lhe corresponder. Não
existindo essa possibilidade, a retenção terá lugar a partir do momento em que o somatório das
remunerações recebidas for superior a € 4 678,00.

Sempre que se verificar mudança de escalão, efectuar-se-á a correcção das retenções já calculadas,
no mês em que esse facto ocorrer.

Não haverá lugar a retenção sobre as seguintes remunerações acessórias, sem prejuízo da
obrigação da sua inclusão no registo das remunerações pagas e nas declarações a entregar ao
titular e à DCGI:

•        Subsídios de residência;

•        Empréstimos sem juros ou a taxa de juro inferior, concedidos pela entidade patronal;

•        Ganhos derivados de planos de opções sobre valores mobiliários;

•        Utilização pessoal de viatura automóvel;

•        Aquisição de viatura que originou encargos para a empresa por preço inferior, ao valor médio
do mercado;

•        Gratificações não atribuídas pela entidade patronal

As retenções na fonte de IRS sobre o rendimento do trabalho dependente, efectuada a residentes
em território português têm sempre a natureza de imposto por conta do devido a final (a apurar pelos
Serviços Centrais da DGCI).

Tratando-se de não residentes, a retenção de IRS efectuar-se-á à taxa liberatória de 25%, a título
definitivo. 
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Artigo 3.º DL 42/91

1 – A retenção de IRS é efectuada sobre as remunerações mensalmente pagas ou postas à
disposição dos seus titulares, mediante a aplicação das taxas que lhes correspondam, constantes da
respectiva tabela.

2 – Considera-se remuneração mensal o montante pago a título de remuneração fixa, acrescido de
quaisquer outras importâncias que tenham a natureza de rendimentos de trabalho dependente, tal
como são definidos no artigo 2.º do Código do IRS, e, a pedido do titular, as gratificações auferidas
pela prestação ou em razão da prestação do trabalho quando não atribuídas pela respectiva
entidade patronal, pago ou colocado à disposição do seu titular no mesmo período, ainda que
respeitante a períodos anteriores. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 134/2001, de 24.04)

3 – No caso de remunerações fixas relativas a períodos inferiores ao mês, considera-se como
remuneração mensal a soma das importâncias atribuídas, pagas ou colocadas à disposição em cada
mês.

4 – Os subsídios de férias e de Natal são sempre objecto de retenção autónoma, não podendo, para
o cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações dos meses em que são pagos ou
postos à disposição.

5 – Quando os subsídios de férias e de Natal forem pagos fraccionadamente, reter-se-á, em cada
pagamento, a parte proporcional do imposto calculado nos termos do número anterior.

Despacho de 28/09/2005
2005-Set-28

Retenção na fonte sobre rendimentos da categoria A, relativos a anos anteriores.
Proc. N.º 4062/05 com despacho concordante do Senhor Subdirector-Geral do IR de

2005-09-28

O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, prevê o procedimento a adoptar quando são
pagos ou colocados à disposição retroactivos dos rendimentos das categoria A ou H.

Com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 80/2003, de 23 de Abril, ficou esclarecido que,
aquele procedimento especial, apenas é aplicável quando forem pagos ou colocados à disposição
rendimentos das referidas categorias, em mês, do mesmo ano, diferente daquele a que respeitam.

Assim, não sendo aplicável a referida disposição a rendimentos de anos diferentes, deverá a
retenção ser efectuada nos termos gerais, aplicando-se ao montante total pago no mês em questão
a taxa que lhe corresponder. 

Este entendimento encontra-se em consonância com o regime, actualmente previsto no artigo 74.º
do CIRS, para a tributação dos rendimentos produzidos em anos anteriores, que possibilita a divisão
do valor pelo número de anos ou fracção a que respeitem, com um máximo de quatro, aplicando-se
à globalidade dos rendimentos a taxa correspondente à soma daquele coeficiente com os
rendimentos produzidos no ano.

Em conclusão:

O imposto a reter determina-se pela aplicação da taxa à totalidade do rendimento, incluindo o
rendimento relativo a anos anteriores, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 5.º,
arredondado, uma única vez, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º, todos do Decreto-Lei
n.º 42/91, de 22 de Janeiro. Isto é, a entidade pagadora deverá somar a totalidade do rendimento
que, naquele mês, paga ou põe à disposição do sujeito passivo e aplicar-lhe a taxa correspondente,
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de acordo com as tabelas de retenção aprovadas, arredondando a importância apurada para a
unidade de euros inferior.

RETENÇÃO NA FONTE
GRATIFICAÇÕES PAGAS PELA ENTIDADE PATRONAL

As gratificações atribuídas pela entidade patronal aos trabalhadores estão sujeitas a IRS pela
categoria A, cuja forma de retenção se encontra referida no nº 3 do artigo 92º do CIRS, que
determina que "para determinação da importância a reter (...), à remuneração mensal fixa,
adicionar-se-ão as remunerações variáveis (...)".

Nestes termos, à remuneração relativa ao mês em que são colocadas à disposição dos empregados,
as gratificações respectivas, é adicionado o montante dessas gratificações, aplicando-se a tabela
prática de retenção mensal de IRS ao total obtido daquela forma, sem prejuízo do disposto no nº 6
do mesmo artigo, relativo ao montante máximo passível de retenção.

RETENÇÃO NA FONTE
PORTEIRAS

Sendo as porteiras de prédios trabalhadores dependentes, deverá ser-lhes retido na fonte o imposto,
nos termos do artigo 92º do CIRS, por auferirem rendimentos da categoria A.

Circular 17/93 de 1993-Jul-05
GRATIFICAÇÕES - CIRS - CASINOS - PESSOAL DOS CASINOS

Tendo os Serviços sido instados a pronunciarem-se sobre o enquadramento jurídico-fiscal das
gratificações percebidas pelos trabalhadores dos casinos, quer no plano da qualificação dos
correspondentes rendimentos, quer quanto às obrigações acessórias a que estão adstritas as
entidades envolvidas na sua distribuição, foi o assunto submetido à consideração de SEASEAO que,
por despacho de 16 de Junho de 1993, sancionou o seguinte entendimento:

1. Nos termos da interpretação conjugada do disposto na alínea h) do nº 3 do artigo 2º do Código do
IRS e do nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 42/91, de 22 de Janeiro, as referidas gratificações
constituem rendimentos do trabalho dependente, sujeitas a retenção na fonte caso o respectivo
titular expressamente o solicite à sua entidade patronal, a empresa concessionária da zona de jogo.

2. Sempre que o titular dos rendimentos exerça a opção pela retenção do imposto, nos termos do
número anterior, deverá a entidade patronal dar disso conhecimento à Comissão de Distribuição de
Gratificações, entidade a quem, de acordo com as competências que lhes estão legalmente
atribuídas, cabe efectuar o pagamento, liquidação e distribuição das gratificações, devendo, para o
efeito, ser observados os seguintes procedimentos:

a) As retenções de IRS devidas e efectuadas são consideradas e evidenciadas no mapa de
distribuição das gratificações pela Comissão de Distribuição das Gratificações;

b) A entrega das retenções efectuadas é feita pela empresa concessionária como entidade patronal,
ficando na posse da Comissão de Distribuição das Gratificações cópia da guia de pagamento;

c) Na declaração mod. nº 10, a que se refere a alínea c) do artigo 114º do Código do IRS, a
apresentar pela empresa concessionária enquanto entidade patronal, serão evidenciadas as
gratificações percebidas pelos trabalhadores, tenham ou não sofrido retenção na fonte.

3. As empresas concessionárias das zonas de jogo estão adstritas ao cumprimento das obrigações
acessórias prescritas no artigo 114º do Código do IRS, nomeadamente, as de entregar, aos sujeitos
passivos, no prazo legal, documento comprovativo das importâncias devidas no ano anterior, do
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imposto retido na fonte e das deduções a que eventualmente haja lugar e, à DGCI, no prazo legal, a
declaração mod. 10, com os elementos nela exigidos.

CAMPO 403
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL

Devem ser declaradas as contribuições obrigatórias para regimes de protecção social e para
subsistemas legais de saúde, efectivamente pagas ou descontadas nos rendimentos do trabalho
dependente, declarados no campo 401. 

Excluem-se:

    as contribuições relativas a rendimentos totalmente isentos, ainda que sujeitos a
englobamento (quadro 4 do anexo H)

    as contribuições que respeitem a rendimentos não sujeitos a IRS.

Despacho de 09.05.2006 da Directora de Serviços do IR - Proc.º 812/06
Contribuições obrigatórias para regimes de protecção social e para subsistemas legais de

saúde

Estabelecendo o ACT (Acordo Colectivo de Trabalho) que as «empresas mantêm um esquema de
assistência médica e medicamentosa complementar dos serviços médicos oficiais ou de outros
subsistemas de saúde» e que «cada trabalhador e pensionista comparticipa obrigatoriamente nos
encargos do esquema complementar de assistência médica e medicamentosa mediante o
pagamento de um valor mensal (mútua)», estão tais descontos abrangidos pelo regime do artigo
25.º, n.º 2 do CIRS, devendo ser somados, para efeito da dedução prevista nesse normativo, aos
descontos para a assistência oficial.

OFÍCIO-CIRCULADO 20065, DE 12 DE MARÇO DE 2002
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES OBRIGATóRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL RELATIVAS

A ANOS ANTERIORES

Face às alterações introduzidas ao Código do IRS com implicações sobre o regime de dedução de
contribuições obrigatórias para a segurança social relativas a anos anteriores, mostra-se necessário
actualizar as instruções que constam do Ofício-Circular n.º X-4/92.

Assim:

1.As contribuições obrigatórias para regimes de protecção social integram a dedução aos
rendimentos da categoria A, prevista no artigo 25.º do Código do IRS.

2. As contribuições para a segurança social respeitantes a anos anteriores e que tenham incidido
sobre remunerações efectivamente pagas ou colocadas à disposição, desde que obrigatórias de
acordo com o sistema legal de segurança social, são integralmente dedutíveis ao rendimento da
categoria A do ano em que ocorre o seu pagamento.

3. As contribuições para a segurança social que não respeitem a remunerações efectivamente pagas
ou colocadas à disposição, são dedutíveis à colecta, nos termos do artigo 86.º do Código do IRS.

4. São revogadas as instruções constantes do Ofício-Circular n.º X-4/92.

Ofício-Circulado 1976, de 15/01/1998 - Direcção de Serviços do IRS
Retroactivos de contribuições pagas à Segurança Social

Tendo em vista o esclarecimento de dúvidas e a uniformidade de procedimentos, por parte dos
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Serviços, acerca do adequado enquadramento, em sede de IRS, das contribuições facultativas
para regimes de segurança social, pagas em ano diferente daquele a que o rendimento englobado
respeita, foi, por despacho do Exmo. Director-Geral, de 97.08.08, sancionado o seguinte
entendimento:

1. Em coerência com o conceito de dedução específica da categoria A, as contribuições retroactivas
pagas a regimes de segurança social, designadamente ao abrigo do Decreto-Lei nº 380/89, de 27 de
Outubro, com o objectivo de completar os prazos de garantia exigidos para a atribuição de
prestações diferidas do regime geral de segurança social, ou de completar a carreira contributiva,
tendo em vista a melhoria quantitativa daquelas prestações, não poderão ser deduzidas ao
rendimento bruto daquela categoria, nos termos do artigo 25º do Código do IRS.

2. Contudo, nada obsta a que as respectivas importâncias possam ser invocadas a título de
abatimento ao conjunto dos rendimentos líquidos do ano em que forem pagas, ao abrigo do disposto
no artigo 55º, nº 1, alínea f) do mesmo Código.

OFÍCIO-CIRCULAR N.º 46 428/97
Retroactivos de contribuições pagas à segurança social

Tendo em vista o esclarecimento de dúvidas e a uniformidade de procedimentos, por parte dos
Serviços, acerca do adequado enquadramento, em sede de IRS, das contribuições facultativas para
regimes de protecção social, pagas em ano diferente daquele em que o rendimento englobado
respeita, foi, por despacho do Director - Geral, de 8/8/97, sancionado o seguinte entendimento:

1.      Em coerência com o conceito de dedução especifica da Categoria A, as contribuições
retroactivas pagas a regimes de segurança social, designadamente ao abrigo do Decreto - Lei
n.º 380/89 , de 27 de Outubro, com o objectivo de completar os prazos de garantia exigidos
para a atribuição de prestação diferidas do regime geral de segurança social, ou de
complementar a carreira contributiva, tendo em vista a melhoria quantitativa daquelas
prestações, não poderão ser deduzidas ao rendimento bruto daquela categoria, nos termos do
artigo 25.º do Código do IRS.

Ofício-Circulado nº 11/92, de 19 de Maio
Descontos obrigatórios para os regimes de protecção social

Suscitando-se dúvidas sobre se “os descontos obrigatórios para os regimes de protecção social” a
que se refere o art. 25º do CIRS abrangem os descontos obrigatoriamente efectuados pelos
empregados bancários para os SAMS, e os descontos obrigatórios dos funcionários públicos para a
ADSE e para o Montepio, comunica-se que, por despacho de 92/04/15 do Exmº Subdirector-Geral foi
sancionado o seguinte entendimento:

Os descontos obrigatoriamente efectuados pelos empregados bancários para os SAMS, bem como
os efectuados pelos funcionários públicos para a ADSE e para o Montepio dos Servidores do Estado,
estão abrangidos pela previsão do nº 2 do art. 25º do Código do IRS, tendo a natureza de
“contribuições obrigatórias para regimes de protecção social” e relevando como dedução específica
dos rendimentos do trabalho dependente.

CAMPO 404
QUOTIZAÇÕES SINDICAIS

Devem ser indicadas as importâncias efectivamente despendidas com quotizações sindicais.
Exclui-se a parte que constitui contrapartida de benefícios de saúde, educação, apoio à terceira
idade, habitação, seguros ou segurança social. 
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A majoração e o limite legal serão assumidos automaticamente na liquidação do imposto.

Neste campo deve ser indicado o valor efectivamente pago.

As restantes deduções devem ser indicadas através da menção dos códigos constantes da tabela
que se segue, devendo a sua inscrição efectuar-se por ordem crescente.

CÓDIGO DESCRIÇÃO

405 Indemnizações pagas pelo trabalhador à entidade patronal pela rescisão unilateral do
contrato de trabalho sem aviso prévio (alínea b) do n.º 1 do art. 25.º do CIRS)

406 Contribuições para planos de pensões contributivos (aplicável para os anos de 2001
e 2002)

407 Quotizações para ordens profissionais e despesas de formação profissional (n.º 4 do
art. 25.º do CIRS)

408 Despesas de valorização profissional de Juízes (Lei n.º 143/99, de 31 de Agosto)

409 Prémios de seguros no âmbito de profissões de desgaste rápido (art. 27.º do CIRS)

Código 405 - As indemnizações a indicar são as pagas pelo trabalhador à entidade patronal pela
rescisão do contrato de trabalho sem aviso prévio, em resultado de sentença judicial ou de acordo
judicialmente homologado ou, nos casos restantes, a indemnização de valor não superior à
remuneração de base correspondente ao aviso prévio.

Código 406 - As contribuições a inscrever são as que respeitam a planos contributivos de pensões
constituídos e geridos, nos termos da lei, por entidades nacionais, que observem as condições
previstas no n.º 4 do art. 40.º do CIRC. (aplicável para os anos de 2001 e 2002).

Código 407 - Apenas podem ser deduzidas as quotizações para ordens profissionais que sejam
indispensáveis ao exercício da respectiva actividade desenvolvida exclusivamente por conta de
outrem. 

São consideradas despesas de formação profissional as comprovadamente pagas e não
reembolsadas, desde que a entidade formadora seja reconhecida como tendo competência no
domínio da formação profissional pelo Ministério competente.

Estas despesas não podem simultaneamente constar, neste campo e no campo 803 do anexo H.

Código 408 - As quantias despendidas com a valorização profissional de Juízes a considerar são as
previstas na alínea h) do n.º 1 do art. 17.º da Lei n.º 143/99, de 31 de Agosto.

Código 409 - Para efeitos da dedução dos prémios de seguro no âmbito de profissões de desgaste
rápido, consideram-se profissões de desgaste rápido as de praticantes desportivos, definidos como
tal no competente diploma regulamentar, as de mineiros e as de pescadores.

Os seguros abrangidos são os de doença, de acidentes pessoais, os que garantam pensões de
reforma, de invalidez ou de sobrevivência e os de vida, desde que não garantam o pagamento, e
este não se verifique, nomeadamente, por resgate ou adiantamento, de qualquer capital em vida
durante os primeiros cinco anos.
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DEDUÇÕES ESPECIFICAS

O regime da dedução específica, depois de cuja aplicação se determina rendimento líquido, da
categoria A encontra-se consagrado nos artigos 25.º e 27.º.

Os rendimentos brutos de trabalho dependente beneficiam de uma dedução especifica, na maior
parte das situações uma dedução standard, correspondente à dedução de base ou ao valor das
contribuições para regimes de protecção social obrigatórios quando superiores.

No caso de sujeitos passivos deficientes a dedução específica é aumentada.

Assim, aos rendimentos brutos da Categoria A deduzir-se-ão, por cada titular que os tenha auferido:

•        Até ao montante dos rendimentos auferidos, é deduzida a importância de 72% de 12 vezes o
ordenado mínimo nacional mais elevado;

Ou se superior

•        As contribuições obrigatórias para regimes de segurança social.

Sujeitos Passivos Valor em 2006
Não deficientes € 3 334,18

Deficientes €5 001,27

E ainda as:

•        Indemnizações pagas pelo trabalhador por rescisão unilateral do contrato de trabalho,
correspondentes ao aviso prévio ou em resultado de sentença judicial ou acordo judicialmente
homologado.

•        As quotizações sindicais, na parte em que não constituam contrapartida de benefícios de
saúde, educação, apoio à terceira idade, habitação, seguros ou segurança social e desde que
não excedam em relação a cada sujeito passivo, 1% do rendimento bruto desta categoria,
sendo acrescidas de 50%.

A dedução prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º poderá ser elevada até 75% de 12 vezes o
salário mínimo nacional mais elevado (€3 473,10) desde que a diferença resulte de:

o      Despesas de formação profissional ministrada por entidades reconhecida com competência
no domínio da formação pelo Ministério competente;

o      Quotas para ordens profissionais obrigatórias, indispensáveis ao exercício da respectiva
actividade desenvolvida exclusivamente por conta própria.

Artigo 25.º
Rendimentos do trabalho dependente: deduções

1 - Aos rendimentos brutos da categoria A deduzem-se, até à sua concorrência, e por cada titular
que os tenha auferido, os seguintes montantes: (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de
Dezembro - OE)

a)    72% de doze vezes o salário mínimo nacional mais elevado; 

b)    As indemnizações pagas pelo trabalhador à sua entidade patronal por rescisão unilateral do
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contrato individual de trabalho sem aviso prévio em resultado de sentença judicial ou de
acordo judicialmente homologado ou, nos restantes casos, a indemnização de valor não
superior à remuneração de base correspondente ao aviso prévio;

c)    As quotizações sindicais, na parte em que não constituam contrapartida de benefícios de
saúde, educação, apoio à terceira idade, habitação, seguros ou segurança social e desde
que não excedam, em relação a cada sujeito passivo, 1% do rendimento bruto desta
categoria, sendo acrescidas de 50%.

2 - Se, porém, as contribuições obrigatórias para regimes de protecção social e para subsistemas
legais de saúde excederem o limite fixado na alínea a) do número anterior, aquela dedução é pelo
montante total dessas contribuições.

3 - (Eliminado pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

4 - A dedução prevista na alínea a) do n.º 1 pode ser elevada até 75% de 12 vezes o salário mínimo
nacional mais elevado, desde que a diferença resulte de:

a)    Quotizações para ordens profissionais suportadas pelo próprio sujeito passivo e
indispensáveis ao exercício da respectiva actividade desenvolvida exclusivamente por conta
de outrem;

b)    Importâncias comprovadamente pagas e não reembolsadas referentes a despesas de
formação profissional, desde que a entidade formadora seja organismo de direito público ou
entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da formação e reabilitação
profissionais pelos ministérios competentes.

5 - (Eliminado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

6 - O limite previsto na alínea a) do n.º 1 é elevado em 50%, quando se trate de titular deficiente cujo
grau de invalidez permanente, devidamente comprovado pela autoridade competente, seja igual ou
superior a 60%. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

• Dedução especifica para profissões de desgaste rápido

Tratando-se de rendimento auferido por um sujeito passivo que exerça uma profissão considerada
de desgaste rápido nos termos do n.º 2 do art.º 27.º, podem ser deduzidos integralmente os prémios
de seguros previstos no art.º 86.º.

•      Vida

•      Doença

•      Acidentes pessoais

Face do disposto no n.º 1 do art.º 27.º, são integralmente dedutíveis ao respectivo rendimento as
importâncias despendidas com a constituição de seguros de doença, de acidentes pessoais e ainda
seguros de vida, que não garantam o pagamento de um capital em vida, durante os primeiros 5
anos. Estes seguros deverão ser conexos com três tipos de profissão: 

•      Praticantes desportivos,

•      Mineiros 

e
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•      Pescadores.

Relativamente às profissões designadas sob o ponto de vista legal, de desgaste rápido, os encargos
com aqueles seguros constituem uma dedução específica ao rendimento quando seja auferido por
praticantes desportivos – definidos como tal no competente diploma regulamentar – por mineiros ou
por pescadores.

No caso dos praticantes desportivos os prémios de seguro apenas serão considerados se aqueles
optarem pelo regime a) do n.º 1 do artigo 3.ºA do Decreto-lei 442-A/88 de 30 de Novembro, ou seja
no caso de englobamento de rendimentos.

Artigo 27.º
Profissões de desgaste rápido: deduções

1 - As importâncias despendidas pelos sujeitos passivos que desenvolvam profissões de desgaste
rápido, na constituição de seguros de doença, de acidentes pessoais e de seguros de vida que
garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último caso
desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de idade, são integralmente dedutíveis ao
respectivo rendimento, desde que não garantam o pagamento e este se não verifique,
nomeadamente, por resgate ou adiantamento, de qualquer capital em vida durante os primeiros
cinco anos.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se como profissões de desgaste rápido
as de praticantes desportivos, definidos como tal no competente diploma regulamentar, as de
mineiros e as de pescadores.

3 - No caso previsto no n.º 1, sempre que se verifique o pagamento de qualquer capital em vida
durante os primeiros cinco anos, observa-se o disposto no n.º 2 do artigo 60.º.

Os trabalhadores de Estados Membros da EU ou de país com o qual Portugal tenha assinado
convenção sobre a segurança social, que se encontrem temporariamente destacados a trabalhar em
Portugal, podem obter isenção do pagamento de contribuições para a segurança social em Portugal
desde que provem que continuam sujeitos a um regime de segurança social obrigatória no seu país
de origem.

Os gerentes e administradores destacados temporariamente para Portugal, podem aproveitar deste
regime de isenção, mediante requerimento ao Departamento de Relações Internacionais da
Segurança Social, desde que exerçam aqueles cargos pelo período de um ano, renovável por outro,
e comprovem estarem sujeitos a um regime obrigatório no seu país de origem.
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% s/ rend. de
trabalho ANOS SUJEITO PASSIVO

NÃO DEFICIENTE
SUJEITO PASSIVO

DEFICIENTE

65%

1989 250 000$00 375 000$00
1990 300 000$00 450 000$00
1991 340 000$00 510 000$00
1992 378 000$00 567 000$00
1993 400 000$00 600 000$00
1994 416 000$00 624 000$00
1995 440 000$00 660 000$00
1996 465 000$00 697 000$00

70%

1997 484 000$00 726 000$00
1998 501 828$00 752 742$00
1999 529 632$00 794 448$00
2000 551 232$00 826 848$00
2001 € 2 887,44 € 4 316,16
2002 € 3 006,81 € 4 510,22
2003 € 3 081,02 € 4 621,54
2004 € 3 158,78 € 4 738,17
2005 € 3 237,41 € 4 856,12
2006 € 3 334,18 € 5 001,27

QUESTÃO:

Francisco, sujeito passivo com um grau de invalidez permanente de 65%, auferiu no ano de 2006 um
total anual de remunerações de trabalho dependente de € 49879,79, tendo suportado de descontos
para a Segurança Social, o montante de € 5486,78, qual a dedução específica a que tem direito e
como deverá preencher a sua declaração de rendimentos?

RESOLUÇÃO:

O sujeito passivo tem direito a uma dedução especifica da Categoria A de € 5486,78, por força do n.º
2 do artigo 25º do CIRS.

TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS

CAMPO 410
GRATIFICAÇÕES NÃO ATRIBUÍDAS PELA ENTIDADE PATRONAL

(ALÍNEA G) DO N.º 3 DO ART. 2.º)

Devem ser declaradas as gratificações a que se refere a alínea g) do n.º 3 do art. 2.º do CIRS, ou
seja, as auferidas pela prestação ou em razão da prestação do trabalho quando não atribuídas pela
entidade patronal.

As gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, quando não
atribuídas pela entidade patronal, (as chamadas gorjetas), onde se incluem por exemplo, os
trabalhadores dos Casinos e dos Bingos, são tributadas a uma taxa especial de 10%
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(autonomamente), apesar de estes rendimentos se encontrarem no campo de incidência da
Categoria A.

Artigo 72.º
Taxas especiais

3 - As gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, quando não
atribuídas pela entidade patronal nem por entidade que com esta mantenha relações de grupo,
domínio ou simples participação, são tributadas autonomamente à taxa de 10%. 

Enquadramento fiscal das importâncias fiscal das importâncias pagas aos agentes da PSP e
da GNR a título de "Gratificados"

Após a divulgação do teor do Despacho de S. E. o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de
28.01.03, sobre o assunto em epígrafe, foram apresentadas nos serviços periféricos diversas
declarações de substituição referentes aos rendimentos auferidos no ano de 2002, por parte de
agentes da PSP e da GNR, acompanhadas de novas declarações de abonos e retenções emitidas
pelos comandos daquelas corporações, alegadamente baseadas no citado despacho ministerial.

A fim de esclarecer as dúvidas suscitadas por aqueles serviços sobre o âmbito da aplicação
temporal do despacho, foi o assunto, depois de submetido à consideração superior, objecto de novo
despacho, cujo teor se divulga para conhecimento dos Serviços e actuação em conformidade.

Despacho nº 2094/2003-XV

A qualificação e tratamento fiscal dos "gratificados", nos termos do nº 3 do artigo 72º do CIRS, em
consonância com o meu despacho nº 159/2003-XV, de 03.01.28, depende tão só de declaração a
emitir pelo comando da PSP, no sentido de que se trata de gratificações pagas por terceiros,
aplicando-se aos rendimentos obtidos a partir de 2003.

Adicionalmente cumpre ainda chamar a atenção para o facto de, nos termos do despacho de
SESEAF de 28.01.03, a tributação autónoma daquelas importâncias depender ainda da
implementação, por parte da PSP e da GNR, dos procedimentos adequados a evidenciar que
não são estas instituições as entidades pagadoras dos serviços gratificados.

Despacho do SEAF, de 02.07.2003
Enquadramento fiscal das remunerações auferidas pela prestação de serviços a particulares

pelos agentes da Polícia Municipal.

A matéria, sobre a qual é solicitada informação vinculativa, reveste contornos idênticos à analisada
no âmbito das remunerações auferidas pelos agentes da PSP pela prestação de serviços
gratificados, cujo entendimento se encontra superiormente sancionado pelo Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, e divulgado pelos Serviços.

Assim, atendendo à analogia de pressupostos verificada entre os “serviços gratificados” da PSP e os
“serviços remunerados particulares” da Polícia Municipal e, considerando que a responsabilidade
pelo pagamento destes últimos é das entidades particulares a quem são prestados os serviços,
limitando-se a CML a servir de entidade intermediária após boa cobrança, parece que o
entendimento sancionado pelo referido despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, deve ser aplicado também à situação em apreço.

Termos em que, as remunerações auferidas pelos agentes da Polícia Municipal pelos serviços
remunerados a entidades particulares, integram o conceito de gratificações não atribuídas pela
entidade patronal, nos termos da alínea g) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS e, por isso, não
subordinados à obrigação de retenção na fonte prevista no artigo 99.º, n.º 1, sendo devida, em seu
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lugar, a tributação autónoma à taxa de 10%, prevista no artigo 72.º, n.º 3, do Código do IRS 

(Proc. N.º 3544/02, despacho do Secretário do Estado dos Assuntos Fiscais, despacho n.º
1665/2003-XV, de 02.07.2003).

Ofício-Circulado 20037, de 07/03/2001 - Direcção de Serviços do IRS
IRS - Importâncias não atribuídas pela entidade patronal

Para conhecimento e uniformidade de procedimentos, comunica-se que, tendo-se suscitado dúvidas
sobre o enquadramento, em IRS, das importâncias pagas por determinadas entidades a
trabalhadores de outra entidade, a título de compensação por recomendação dos seus serviços a
terceiros, ainda que não suportadas por qualquer contrato escrito, foi superiormente determinado
que:

1. Tais importâncias constituem comissões, sujeitas a tributação em IRS, no âmbito da categoria B –
rendimentos empresariais e profissionais.

2. No momento do respectivo pagamento ou colocação à disposição, devem as entidades pagadoras
efectuar a competente retenção na fonte, por aplicação da taxa de 20%, nos termos do art. 94º, n.º 1,
do Código do IRS.

CAMPO 412
RENDIMENTOS DE AGENTES DESPORTIVOS

Devem ser declarados os rendimentos auferidos pelos agentes desportivos, exclusivamente pela
prática da actividade desportiva, quando optem pela tributação autónoma.

Havendo opção pela tributação autónoma não poderão ser deduzidas as despesas de prémios de
seguros previstos para as profissões de desgaste rápido.

O Código do IRS, na versão aprovada pelo Decreto-lei n.º 442-A/88 de 30 de Novembro, não
contemplava qualquer regime especial para a tributação dos rendimentos auferidos pelos praticantes
desportivos em resultado da prática desportiva

Foi através da Lei n.º 29/89, de 23 de Agosto, que o Governo obteve da Assembleia da República a
autorização legislativa para estabelecer esse regime especial, a qual veio a traduzir-se no artigo 3º-A
do D.L. 442-A/88, aditado pelo Decreto Lei n.º 95/90, de 20 de Março. 

Sob o título "Regime especial de enquadramento dos agentes desportivos" foi, assim, instituído um
regime especial de tributação, justificado, nos termos do preâmbulo do Decreto Lei n.º 95/90, de 20
de Março, pelo facto de o alto nível competitivo que se exige dos agentes desportivos limitar a sua
carreira a um curto período de vida activa, período que pode ainda ser reduzido por factores
aleatórios que se repetem com indesejável frequência na actividade desportiva e as regras gerais
não prevenirem a especificidade das carreiras de curta duração e forte concentração de
rendimentos.

Artigo 3º-A do Decreto-Lei 442/88
Regime transitório do enquadramento dos agentes desportivos

1 - Os agentes desportivos que aufiram rendimentos provenientes da sua actividade desportiva, em
virtude de contratos que tenham por objecto a sua prática, poderão optar, relativamente aos
rendimentos auferidos em 2003, por um dos seguintes regimes: 

a)    Englobamento dos rendimentos auferidos exclusivamente na sua actividade desportiva,
profissional ou amadora; 
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b)    Tributação autónoma dos rendimentos ilíquidos auferidos exclusivamente na sua actividade
desportiva mediante aplicação da taxa e parcela a abater correspondentes a 60% das taxas
aplicáveis nos termos do artigo 68.º do Código do IRS. 

2 - Não beneficiam do disposto no número anterior, nomeadamente, os rendimentos provenientes de
publicidade nem os auferidos pelo cônjuge que não seja agente desportivo. (Aditado pelo
Decreto-Lei n.º 95/90 de 20 de Março)

3 - Somente é permitida a aplicação do regime instituído no Código do IRS para a dedução dos
prémios de seguro no caso de ser feita a opção prevista na alínea a) do n.º 1. (Aditado pelo
Decreto-Lei n.º 95/90 de 20 de Março)

4 - A retenção sobre rendimentos da categoria A será efectuada:

a)    Mediante aplicação das tabelas de retenção previstas no Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de
Janeiro, se for feita a opção prevista na alínea a) do n.º 1; 

b)    Mediante a aplicação de uma taxa de 22%, se for feita a opção prevista na alínea b) do n.º
1. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

5.Quando seja feita a opção prevista na alínea b) do n.º 1, observar-se-á o seguinte:

a)    Ao imposto devido, calculado nos termos gerais, quando exista, adicionar-se-á o imposto
calculado nos termos nela previstos;

b)    Ao imposto determinado nos termos da parte final da alínea anterior apenas serão
deduzidos os pagamentos por conta e as importâncias retidas na fonte que tenham aquela
natureza, respeitantes ao mesmo período de tributação; (Aditado pelo Decreto-Lei n.º 95/90,
de 20 de Março)

6. Para efeitos do disposto neste artigo consideram-se agentes desportivos os praticantes e os
árbitros que aufiram rendimentos directamente derivados de uma actividade desportiva, por força de
contrato de trabalho, ou em regime de trabalho independente. (Redacção dada pela Lei n.º 127-B/97,
de 20 de Dezembro)

7 - A percentagem a que se refere a alínea b) do n.º 1 será incrementada anualmente em 10 pontos
percentuais até se atingir o regime de tributação normal. (Aditado pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de
Dezembro - OE)

O regime especial de tributação, consagrado no art. 3.ºA do DL. n.º 442/88, de 30 de Novembro, é
aplicável aos, agentes desportivos que aufiram rendimentos provenientes da sua actividade
desportiva, em virtude de contratos que tenham por objecto a sua prática.

Consideram-se agentes desportivos, os praticantes e os árbitros que aufiram rendimentos
directamente derivados de uma actividade desportiva, por força de trabalho, ou em regime de
trabalho independente.

Este regime apresenta, à “letra” duas modalidades:

1.      Englobamento de rendimentos da actividade - confunde-se com o regime normal de tributação
da Categoria A, porquanto a retenção na fonte será efectuada mediante a aplicação das tabelas
de retenção previstas no DL 42/91 de 22 de Janeiro. Poderão, ser deduzidos os prémios de
seguros previstos para as profissões de desgaste rápido:

A modalidade que, na verdade, constitui um regime especial é a constante da alínea b) do n.º 1 do
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citado artigo, nos termos seguintes:

2.      Tributação autónoma dos rendimentos ilíquidos auferidos exclusivamente na sua actividade
desportiva, mediante aplicação da taxa e parcela a abater correspondentes a 80% das taxas
aplicáveis nos termos do artigo 68.º do CIRS.

Face ao n.º 7 do art. 3º-A, aditado pela Lei 31-B/2002, de 30/12, a percentagem fixada na alínea b)
do n.º 1 é incrementada anualmente em 10 pontos percentuais até se atingir o regime de tributação
normal. 

Assim:

Em 2003 – 60%

Em 2004 – 70%

Em 2005 – 80%

Em 2006 – 90%

Em 2007 - extinguir-se-á o regime especial

Especificidades deste regime:

a)      Os rendimentos são sujeitos a tributação pelo seu montante bruto, sem direito a quaisquer
deduções ou abatimentos;

b)       Não lhes é aplicável o quociente conjugal para efeitos da determinação das taxas aplicáveis
quando o titular dos rendimentos seja casado e não separado judicialmente de pessoas e bens;

c)      A taxa de tributação, aplicável à totalidade do rendimento bruto, é a correspondente a 80% do
que seria aplicável nos termos do artigo 68.º

d)      A colecta assim liquidada não tem direito às deduções do n.º 1 do artigo 78.º do CIRS.

e)      Taxa de retenção de 22%

CAMPO 413
RETENÇÕES NA FONTE

Devem ser indicadas as retenções na fonte de IRS efectuadas sobre os rendimentos declarados nos
campos 410 e 412.

PENSÕES E RENDAS

CAMPO 414
PENSÕES 

Devem ser declarados os rendimentos respeitantes a pensões de aposentação ou de reforma,
velhice, invalidez ou sobrevivência, bem como outras de idêntica natureza, previstas no art. 11.º do
CIRS, com excepção das pensões de alimentos, que devem ser indicadas no campo 423.

CAMPO 423
PENSÕES DE ALIMENTOS

Devem ser indicados os valores recebidos correspondentes a pensões de alimentos.
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Despacho de 9 de Abril de 1992

Porque não estão fixadas por sentença judicial nem por acordo judicialmente homologado as
pensões não podem ser dedutíveis na declaração do pai. Porém, no que toca à declaração de
rendimentos dos menores, ela parece ser obrigatória: as importâncias recebidas têm a natureza de
pensão de alimentos; não existe qualquer nexo de causalidade ou de precedência ou de conexão
entre este abatimento a quem as paga e a sujeição na pessoa de quem as recebe. 

CAMPO 415
RENDAS TEMPORÁRIAS OU VITALÍCIAS

Devem ser declarados os rendimentos respeitantes a rendas temporárias e vitalícias previstas no n.º
7 do art. 53.º do CIRS.

Porque as rendas temporárias ou vitalícias pressupõem a alienação de bens ou direitos, determina o
artigo 54.º que quando as rendas temporárias ou vitalícias compreendam importâncias pagas a título
de reembolso de capital, deduzir-se-á, na determinação do valor tributável, a parte correspondente
ao capital.

Enquanto não estiver estabelecido o critério de determinação da parte que respeita ao capital, será
necessário que a entidade devedora das rendas discrimine os componentes da renda nas
declarações a enviar à DGCI e ao pensionista.

Quando a parte correspondente ao capital não poder ser discriminada, abater-se-á à totalidade da
renda, para efeitos de determinação do valor tributável, uma importância igual a 65%.

Não são aplicáveis as regras supra, pelo que a totalidade da renda será considerada valor tributável,
no caso das prestações devidas no âmbito de regimes complementares de segurança social, seja
qual for a entidade devedora ou a sua designação, se as contribuições constitutivas do direito de que
derivam tiverem sido suportadas por pessoa ou entidade diferente do respectivo beneficiário e neste
não tiverem sido comprovadamente objecto de tributação.

Incluem-se nesta situação as rendas temporárias ou vitalícias a cargo de companhias de seguros
constituídas para garantia de pagamento das prestações a cargo de fundos de pensões.

Artigo 54.º
Distinção entre capital e renda

1 - Quando as rendas temporárias e vitalícias, bem como as prestações pagas no âmbito de regimes
complementares de segurança social qualificadas como pensões, compreendam importâncias pagas
a título de reembolso de capital, deduz-se, na determinação do valor tributável, a parte
correspondente ao capital.

2 - Quando a parte correspondente ao capital não puder ser discriminada, à totalidade da renda
abate-se, para efeitos de determinação do valor tributável, uma importância igual a 65%.

3 - Não é aplicável o disposto nos números anteriores relativamente às prestações devidas no
âmbito de regimes complementares de segurança social, seja qual for a entidade devedora ou a sua
designação, se as contribuições constitutivas do direito de que derivam tiverem sido suportadas por
pessoa ou entidade diferente do respectivo beneficiário e neste não tiverem sido, comprovadamente,
objecto de tributação.

4 - Considera-se não terem sido objecto de tributação no respectivo beneficiário, designadamente,
os prémios e as contribuições constitutivos de direitos adquiridos referidos no n.º 3) da alínea b) do
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n.º 3 do artigo 2.º que beneficiarem de isenção.

CAMPO 416
RETENÇÃO NA FONTE DE IRS

Devem ser indicadas as retenções na fonte de IRS efectuadas sobre os rendimentos declarados nos
campos 414 e 415.

As entidades devedoras de pensões (com excepção das pensões de alimentos) são obrigadas a
reter imposto no momento do seu pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares.

Dois factos são determinantes para a existência de tabelas diferenciadas consoante se trate de
rendimentos da Categoria A ou da Categoria H. O primeiro, com carácter geral, decorre da dedução
específica consagrada no artigo 53º do CIRS para as pensões; o segundo, da amplitude do beneficio
da isenção consagrado no artigo 16.º do EBF para as pensões.

O artigo 5.º do Decreto-lei n.º 42/91, define o âmbito de aplicação das tabelas referentes a
rendimentos da Categoria H e aí se recortam igualmente os elementos básicos do mecanismo de
retenção: a prestação qualificada como pensão, a taxa que lhe corresponder segundo a tabela
aplicável, e, embora de modo menos vincado, o principio da mensualização. A reter, em especial, o
disposto no n.º 3 deste artigo, segundo o qual, na retenção sobre complementos de pensões, pagos
por entidade diferente da que está obrigada ao pagamento da prestação principal, poderá ter tido em
conta o montante desta, mas apenas mediante solicitação expressa do respectivo titular.

Em relação aos rendimentos da Categoria H, os n.º 4 e 5 do artigo 5.º determinam a autonomização,
para efeitos de retenção, das prestações correspondentes aos 13º e 14º meses que hoje, com
carácter de generalidade, são asseguradas aos beneficiários de regimes de protecção social.

Artigo 5º do Decreto-lei 42/91
Âmbito de aplicação das tabelas referentes à categoria H

1 – A retenção de IRS é efectuada sobre o valor das pensões mensalmente pagas ou postas à
disposição dos seus titulares, mediante a aplicação das taxas que lhes correspondam, constantes da
respectiva tabela.

2 – Para efeitos do número anterior, consideram-se pensões os rendimentos previstos no artigo 11º
do Código do IRS. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 134/2001, de 24.04)

3 – Na retenção sobre complementos de pensões, pagos por entidade diferente da que está
obrigada ao pagamento da respectiva pensão, poderá ser tido em conta o montante desta, por
solicitação expressa do respectivo titular.

4 – As prestações adicionais correspondentes ao 13º e ao 14º mês serão objecto de retenção
autónoma, não podendo, para o cálculo do imposto a reter, ser adicionadas as pensões dos meses
em que são pagas ou postas à disposição. 

5 – Quando as prestações correspondentes ao 13º e ao 14º mês forem pagas fraccionadamente,
reter-se-á, em cada pagamento, a parte proporcional do imposto calculado nos termos do número
anterior.

As entidades devedoras de rendimentos, são obrigadas a solicitar ao sujeito passivo, antes de ser
efectuado o primeiro pagamento, os dados indispensáveis relativos à sua situação pessoal e familiar,
ficando aquele obrigado a comunicar-lhes qualquer alteração fiscalmente relevante.

Se no entanto o titular dos rendimentos assim não o fizer, aplicar-se-á a tabela correspondente à
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situação de "Não Casado".

Os pensionistas poderão optar pela retenção de IRS mediante taxa inteira superior à que lhes é
aplicável segundo as tabelas de retenção, em declaração a apresentar para esse efeito à entidade
pagadora dos rendimentos, sem contudo ultrapassar 40%.

Artigo 6º do Decreto-lei 42/91
Mecanismo de retenção

1 – Se o titular dos rendimentos não fornecer à entidade devedora os elementos respeitantes à sua
situação pessoal e familiar, deve aquela proceder à retenção do imposto por aplicação da tabela
correspondente a «não casado, sem dependentes», tratando-se de rendimentos da categoria A, ou
por aplicação da tabela correspondente a «não casado», tratando-se de rendimentos da categoria H.

2 – A importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a dezena
de escudos inferior ou para o cêntimo mais próximo, consoante a retenção seja feita em escudos ou
em euros. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 134/2001, de 24.04)

3 – Verificando-se incorrecções nos montantes retidos, devidas a erros imputáveis à entidade
devedora dos rendimentos, a sua rectificação deve ser feita na primeira retenção a que deva
proceder-se após a detecção do erro, sem, porém, ultrapassar o último período de retenção anual.

4 – A retenção mensal não pode exceder 40% do rendimento de cada uma das categorias A e H,
pago ou colocado à disposição de cada titular no mesmo período.

CAMPO 417
QUOTIZAÇÕES SINDICAIS

Devem ser indicadas as importâncias efectivamente despendidas pelo pensionista com quotizações
sindicais, com exclusão da parte que constitui contrapartida de benefícios relativos à saúde,
educação, apoio à terceira idade, habitação, seguros ou segurança social. 

A majoração e o limite legal serão assumidos automaticamente na liquidação do imposto.

Dedução específica

Nos termos do n.º 1 do art. 53.º, os rendimentos da Categoria H, cujo valor anual não exceda
€7500,00 por cada titular que os tenha auferido, beneficiarão de uma dedução específica igual ao
seu montante, daí não resultando qualquer rendimento a tributar.

Se, porém, esses rendimentos ultrapassarem esse valor, beneficiarão de uma dedução específica
igual àquele montante (n.º 2 do art. 53.º).

Tratando-se de sujeito passivo com um grau de invalidez igual ou superior a 60%, o limite de €7
500,00 é elevado em 30%, passando, para € 9 750,00 – n.º 3, art. 53.º.

Quando os rendimentos anuais desta categoria excedam, por titular, o valor de € 40 000,00 a
dedução é igual aos valores acima referidos, abatida, até à sua concorrência, de 20% da parte que
exceda aquele montante.

EXEMPLO

Um rendimento bruto anual da Categoria H de € 50 000,00, terá direito a uma dedução especifica de
€ 5500,00, uma vez que, este rendimento excede em € 10000,00 os € 40000,00, logo a dedução
será igual a:
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7500 – (10000 X 20%) = 5500

Com esta regra os rendimentos iguais ou superiores a € 77 500,00 deixam de ter qualquer dedução,
uma vez que os 20% da parte que excede os € 40000,00 (€ 37500,00) é igual a € 7500,00.

Artigo 53.º
Pensões

1 - Aos rendimentos brutos da categoria H de valor anual igual ou inferior a € 7.500 deduz-se, até à
sua concorrência, a totalidade do seu quantitativo por cada titular que os tenha auferido. [Redacção
dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

2 - Se o rendimento anual, por titular, for superior ao valor referido no número anterior, a dedução é
igual ao montante nele fixado.

3 - O limite previsto no n.º 1 é elevado em 30% quando se trate de titular cujo grau de invalidez
permanente, devidamente comprovado pela entidade competente, seja igual ou superior a 60%.

4 - Aos rendimentos brutos da categoria H são deduzidas as quotizações sindicais, na parte em que
não constituam contrapartida de benefícios relativos à saúde, educação, apoio à terceira idade,
habitação, seguros ou segurança social e desde que não excedam, em relação a cada sujeito
passivo, 1% do rendimento bruto desta categoria, sendo acrescidas de 50%.

5 - Os rendimentos brutos da categoria H de valor anual superior a € 40.000, por titular, têm uma
dedução igual ao montante referido nos n.ºs 1 ou 3, consoante os casos, abatido, até à sua
concorrência, de 20% da parte que excede aquele valor anual. [Redacção dada pela Lei n.º
60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

6 - [Revogado pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

7 - Excluem-se do disposto no n.º 1 as rendas temporárias e vitalícias que não se destinem ao
pagamento de pensões enquadráveis nas alíneas a), b) ou c) do n.º 1 do artigo 11.º.

Rendas temporárias e vitalícias e prestações pagas no âmbito de regimes complementares de
segurança social qualificadas como pensões

As rendas temporárias ou vitalícias podem ter na sua génese um contrato em que alguém (singular
ou pessoa colectiva) aliena a favor de outra pessoa (singular ou colectiva) certa soma em dinheiro,
ou qualquer outra coisa móvel ou imóvel, ou um direito, obrigando-se (vinculando-se) essa pessoa
a pagar certa renda durante um certo tempo ou durante a vida do alienante ou de terceiro, por ele
indicado. Esta renda pode compreender, além do rendimento do capital financeiro alienado, uma
parte a título de reembolso desse mesmo capital.

Daí que o art. 54.º n.º 1 venha estabelecer que, se as rendas temporárias e vitalícias
compreenderem importâncias pagas a título de reembolso de capital, dever-se-á deduzir, na
determinação do valor tributável, a parte correspondente ao capital.

Visa este normativo permitir que na determinação do valor tributável se deduza a parte
correspondente ao capital, sempre que as rendas temporárias e vitalícias compreendam
importâncias pagas a título de reembolso do mesmo, tornando-se assim, indispensável que a
entidade devedora desses rendimentos faça a discriminação, da parte correspondente ao reembolso
de capital, no documento que é obrigada a entregar ao beneficiário, o sujeito passivo e a que se
refere a alínea b) do n.º 1 do art. 119.º Se a importância correspondente ao capital não poder ser
discriminada, o valor tributável, determinar-se-á, abatendo 65% à Renda Total (n.º 2 art. 54.º).
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Aquela discriminação também opera relativamente às «prestações pagas no âmbito de regimes
complementares de Segurança Social», cujo pagamento, ocorrendo sob a forma de renda, lhes
confere a natureza de pensões qualificadas como rendimentos da Categoria H.

No entanto, esta distinção entre «componente capital» e «componente rendimento», apenas se
justifica se:

    as contribuições constitutivas do direito de que derivam tiverem sido despendidas por
pessoa diversa do respectivo beneficiário 

e

    tiverem sido tributadas «à entrada» na esfera deste último.

É que, caso tenha havido tributação «à entrada» há que evitar «à saída», ou seja quando se
mostrarem reunidas as condições que permitem a passagem à situação de reforma, a dupla
tributação da «componente capital» e sujeitar apenas a imposto a «componente rendimento» na
categoria H.

Se, porventura, não foram tributadas as contribuições efectuadas, nos termos do n.º 3 da alínea b)
do n.º 3 do art. 2.º– Categoria A, quer por se encontrarem reunidas as condições para a isenção
prevista no art. 15º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (tratando-se de direitos adquiridos) quer pelo
facto de estarmos perante «meras expectativas» toda a prestação é tributada na Categoria H sem
que tenha de se proceder à discriminação entre capital e rendimento (nºs 3 e 4 art. 54.º). 

Artigo 54.º
Distinção entre capital e renda

1 - Quando as rendas temporárias e vitalícias, bem como as prestações pagas no âmbito de regimes
complementares de segurança social qualificadas como pensões, compreendam importâncias pagas
a título de reembolso de capital, deduz-se, na determinação do valor tributável, a parte
correspondente ao capital.

2 - Quando a parte correspondente ao capital não puder ser discriminada, à totalidade da renda
abate-se, para efeitos de determinação do valor tributável, uma importância igual a 65%.

3 - Não é aplicável o disposto nos números anteriores relativamente às prestações devidas no
âmbito de regimes complementares de segurança social, seja qual for a entidade devedora ou a sua
designação, se as contribuições constitutivas do direito de que derivam tiverem sido suportadas por
pessoa ou entidade diferente do respectivo beneficiário e neste não tiverem sido, comprovadamente,
objecto de tributação.

4 - Considera-se não terem sido objecto de tributação no respectivo beneficiário, designadamente,
os prémios e as contribuições constitutivos de direitos adquiridos referidos no n.º 3) da alínea b) do
n.º 3 do artigo 2.º que beneficiarem de isenção.

Nos termos do n.º 4 do art. 99.º, compete ao titular do direito aos rendimentos comprovar junto da
entidade devedora que a prestação que lhe é devida comporta reembolso de capital por si pago ou
que, tendo sido pago por terceiro, foi, todavia total ou parcialmente tributado como rendimento seu.

DEDUÇÃO ESPECIFICA

TITULAR NÃO DEFICIENTE TITULAR DEFICIENTE
€7 500,00 €9 750,00
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EXEMPLO

Elsa, não deficiente, auferiu no ano de 2006 pensões no montante total anual de €10 000,00. Qual o
rendimento liquido a considerar para efeitos de liquidação?

RESOLUÇÃO

Rendimento líquido = €10 000,00 - €7 500 = €2 500,00

REGIME DE TRANSIÇÃO

CAMPOS 418
PRÉ-REFORMA

São declaradas, neste campo, apenas as importâncias auferidas a título de pré-reforma que
respeitem a contratos celebrados até 31/12/2000, efectuados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 216/91,
de 25 de Julho (regime transitório instituído pelo n.º 1 do artigo 7º da Lei n.º 85/2001, de 4 de
Agosto), cujos pagamentos tenham sido iniciados até essa data. 

Nos restantes casos os rendimentos de pré-reforma devem ser indicados no campo 401.

As importâncias auferidas por contratos de pré-reforma, efectuados ao abrigo do DL 261/91, de 25
de Julho (não abrange a função pública), celebrados até 31/12/2000 e cujos pagamentos se
iniciaram até essa data, constituem rendimentos da Categoria H, pelo que serão declarados neste
campo.

CAMPOS 419
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE A PRÉ- REFORMA

Devem ser declarados os valores correspondentes a contribuições obrigatórias para regimes de
protecção social que tenham incidido sobre os rendimentos de pré-reforma declarados no campo
418.

CAMPO 420
RETENÇÃO NA FONTE DE IRS

Devem ser indicadas as retenções na fonte efectuadas sobre os rendimentos declarados no campo
418

CAMPO 421

Soma de controlo dos campos 401 ao 420 e campo 424..

CAMPOS 422 e 423

Devem ser indicadas as datas: 

    da celebração do contrato de pré-reforma 

e

    do primeiro pagamento.
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QUADRO 5

RENDIMENTOS DE ANOS ANTERIORES INCLUÍDOS NO QUADRO 4

Os sujeitos passivos que tenham auferido rendimentos das categorias A ou H, relativos a anos
anteriores (declarados nos campos 401, 414, 418 ou 424), poderão, caso pretendam beneficiar do
desagravamento de taxa previsto no art. 74.º do CIRS, devem indicar, nos campos 501 e 502 (para
sujeito passivo A) e 503 e 504 (para sujeito passivo B), o valor desses rendimentos e o número de
anos a que respeitam.

Este quadro destina-se aos sujeitos passivos que pretendam fazer imputação dos
rendimentos produzidos em anos anteriores incluídos como rendimento bruto das categorias A e
ou H, nos campos 401 e/ou 414, 418 ou 424 do Quadro 4, devendo indicar a totalidade desses
rendimentos e o numero de anos ou fracção a que respeitam, com o máximo de 4 anos.

A revogação do artigo 24,º do CIRS, terminou com a faculdade de reporte dos rendimentos
recebidos aos anos a que respeitam. Esta faculdade estava prevista para rendimentos cujo facto
gerador do imposto se verificava no momento do seu recebimento ou colocação à disposição.

Foi este regime substituído por um outro constante do artigo 74.º, redacção da Lei 85/2001, de 4 de
Agosto, tecnicamente mais simples, que se aplica apenas a rendimentos das categorias A e H,
recebidos num determinado ano mas respeitantes a anos anteriores.

Com o objectivo de minimizar os efeitos progressivos das taxas do IRS os rendimentos relativos a
anos anteriores serão divididos pelo número de anos a que respeitam, com o máximo de 4, sendo o
quociente dessa divisão adicionado aos rendimentos do ano para efeitos de determinação da taxa
que irá ser aplicada à globalidade dos rendimentos recebidos nesse ano.

Artigo 74.º
Rendimentos de anos anteriores

1 - Se forem englobados rendimentos das categorias A ou H que, comprovadamente, tenham sido
produzidos em anos anteriores àquele em que foram pagos ou colocados à disposição do sujeito
passivo, e este fizer a correspondente imputação na declaração de rendimentos, o respectivo valor é
dividido pelo número de anos ou fracção a que respeitem, com o máximo de quatro, aplicando-se à
globalidade dos rendimentos a taxa correspondente à soma daquele quociente com os rendimentos
produzidos no ano.

2 - A faculdade prevista no número anterior não pode ser exercida relativamente aos rendimentos
previstos no n.º 3) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º.

Rendimentos litigiosos (art. 62.º)

Os rendimentos dependentes de decisão judicial deverão ser englobados na declaração do ano do
trânsito em julgado da decisão.

Artigo 62.º
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Rendimentos litigiosos

Se a determinação do titular ou do valor de quaisquer rendimentos depender de decisão judicial, o
englobamento só se faz depois de transitada em julgado a decisão, e opera-se na declaração de
rendimentos do ano em que transite.

QUADRO 6

Sociedade Conjugal - Rendimentos do cônjuge falecido incluídos no Quadro 4

Na declaração do ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges (campo 1 do quadro 7A do rosto
da Declaração modelo 3), deverá indicar o rendimento bruto das categorias A ou H e as respectivas
contribuições obrigatórias auferidos pelo cônjuge falecido.

Os rendimentos devem também ser declarados nos respectivos campos do quadro 4, em
nome do cônjuge sobrevivo (sujeito passivo A).

A alteração dos procedimentos declarativos e de tributação dos rendimentos dos cônjuges, no caso
de falecimento de um deles, previsto no n.º 1 do artigo 63.º do CIRS, surgiu como consequência da
extinção do mecanismo do fraccionamento de rendimentos, anteriormente previsto no artigo 65.º.

Contudo, a anterior redacção da norma dada pela Lei da Reforma Fiscal, ao determinar o
englobamento em nome do cônjuge sobrevivo a totalidade dos rendimentos auferidos pelo agregado
familiar impunha uma tributação que podia revelar-se excepcionalmente injusta, e gravosa, para o
cônjuge sobrevivo, na medida em que, mandava acrescer aos seus rendimentos, os rendimentos
brutos do falecido, sem que se lhe permitisse aproveitar da dedução especifica.

Admitindo que o legislador não tenha pretendido ir tão longe, mas sim, que pretendia apenas eliminar
o fraccionamento, seria possível remover os efeitos indesejáveis através de uma solução que
consiste, simplesmente, para efeitos de liquidação, no tratamento separado dos rendimentos
auferidos por cada um dos cônjuges, como se o óbito não tivesse ocorrido, que culminará no
apuramento de um imposto positivo ou negativo, imputável ao cônjuge sobrevivo.

A parte final do artigo 63.º alterado pela Lei 109-B/2001, de 27 de Dezembro, constitui excepção à
regra geral, que manda ter em conta a situação pessoal e familiar que se verificar no último dia do
ano a que respeite o imposto, uma vez que neste caso a situação relevante para efeitos de
liquidação é a que se verificar em 1 de Janeiro.

Assim, e de harmonia com o disposto no artigo 63.º, se durante o ano a que o imposto respeita,
ocorrer o falecimento de um dos cônjuges, é englobada em nome do cônjuge sobrevivo a totalidade
dos rendimentos auferidos pelo agregado familiar e aplica-se, para efeitos de apuramento do
imposto, o regime de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens
(ex. aplicação do quociente conjugal – art. 69.º). 

Artigo 63.º
Sociedade conjugal

1 - Se durante o ano a que o imposto respeite, tiver falecido um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivo
apresentará uma única declaração do total dos rendimentos auferidos nesse ano por cada um deles
e pelos dependentes, se os houver, aplicando-se para efeitos de apuramento do imposto o regime
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de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens. 

Exemplo

Manuel, faleceu em 5/5/2006, tendo até à data do óbito auferido os seguintes rendimentos e sofridos
os seguintes descontos:

Rendimento de trabalho – €20 000

Segurança Social - €2 200

Retenções na fonte - €5 450

Rendimento de Pensões - € 2 500

Maria, o cônjuge sobrevivo, auferiu durante o ano de 2006, os seguintes rendimentos:

Rendimento de Trabalho - € 25 000

Segurança Social - € 2 750

Retenção na Fonte - € 5 100

Rendimento de Pensões - € 12 500

Deverá o cônjuge sobrevivo preencher deste modo o anexo A da declaração de rendimentos do ano
de 2006.
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QUADRO 7

Entidades pagadoras dos rendimentos

Destina-se a identificar as entidades que pagaram rendimentos do trabalho dependente ou pensões
(categoria A ou H), referidas nos campos 401, 410, 412, 414, 415 e 418.

As pensões de alimentos (campo 423) não devem ser discriminadas neste quadro.
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Assim, na primeira coluna, devem identificar-se fiscalmente (NIF) as entidades que pagaram ou
colocaram à disposição os rendimentos mencionados no quadro 4, tendo em conta que a sua
indicação deve efectuar-se por cada titular, seguindo a ordem pela qual se encontram definidos e
codificados na declaração modelo 3 (rosto), tal como se exemplifica na parte final destas instruções.

A indicação dos rendimentos por cada uma das entidades atrás mencionadas implica que, na
segunda coluna, se mencione o campo do quadro 4 em que se encontra declarado o rendimento
em causa, tal como se exemplifica na parte final destas instruções.

Na terceira coluna, devem indicar-se os titulares dos rendimentos, os quais devem ser identificados
através dos seguintes códigos:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 (rosto):

D1 = Dependente não deficiente    DD1 = Dependente deficiente

D2 = Dependente não deficiente    DD2 = Dependente deficiente

Na quarta coluna, deve indicar-se o valor do rendimento pago ou colocado à disposição pela
entidade identificada na primeira coluna.

Na quinta coluna, deve indicar-se o valor das retenções que incidiram sobre os rendimentos
mencionados na coluna anterior.

Exemplos:
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ASSINATURAS

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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ANEXO B

CATEGORIA B
RENDIMENTOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

No exercício de actividades comerciais, industriais e agrícolas, silvícolas, pecuárias e de prestação
de serviços geram-se rendimentos profissionais e empresariais que anteriormente se enquadravam
nas Categorias B, C e D e ainda na Categoria G, como era o caso dos ganhos pela venda de bens
de investimento afectos à actividade exercida por profissionais independentes.

Com a reforma fiscal concretizada pela Lei 30 G/2000, de 29 de Dezembro, estes rendimentos e
ganhos passaram a integrar a Categoria B, tendo sido extintas as categorias C e D e reformulada a
Categoria G.

A inclusão dos rendimentos supra citados numa só categoria conduziu à uniformização do
tratamento fiscal dos rendimentos empresariais e profissionais, eliminando as diferenças que
existiam sobretudo em dois aspectos:

1.      na limitação à dedução dos encargos conexos com os rendimentos dos profissionais
independentes que não tinham a mesma correspondência na determinação do lucro tributável
dos empresários;

2.      na ausência de retenção na fonte nas prestações de serviço não incluídas na anterior Categoria
B.

Estão sujeitos a IRS os lucros de actividades de natureza comercial, industrial e agrícola, silvícola e
pecuária, bem como as prestações de serviço com caracter profissional e empresarial, quando
auferidos por pessoas singulares, incluindo as heranças indivisas.

Assim, integram-se na Categoria B os rendimentos:

a)    Decorrentes do exercício de qualquer actividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou
pecuária;

b)    Auferidos, no exercício por conta própria, de qualquer actividade de prestação de serviços,
ainda que conexas com qualquer actividade mencionada na alínea anterior;

c)    Provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação de informações
respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou cientifico,
quando auferidos pelo titular originário, considerando-se como provenientes da propriedade
intelectual os direitos de autor e direitos conexos;
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Consideram-se ainda rendimentos da Categoria B:

a)    Os rendimentos prediais e de capitais imputáveis a actividades empresariais e profissionais;

b)    As mais valias apuradas no âmbito das actividades empresariais e profissionais, definidas
nos termos do Código do IRC, designadamente as resultantes da transferência para o
património particular dos empresários de quaisquer bens afectos ao activo da empresa;

c)    As indemnizações conexas com a actividade exercida, nomeadamente pela sua suspensão,
redução e cessação ou pela mudança do local do respectivo exercício;

d)    As importâncias relativas à cessão temporária de exploração de estabelecimento;

e)    Os subsídios e subvenções, destinados, quer à exploração quer a equipamentos;

f)    Os derivados de actos isolados, que só se consideram como tal, os que não resultando de
uma prática previsível ou reiterada não representem mais de 50% dos rendimentos do
sujeito passivo. 

Artigo 3.º
Rendimentos da categoria B

1 -    Consideram-se rendimentos empresariais e profissionais:

a)    Os decorrentes do exercício de qualquer actividade comercial, industrial, agrícola, silvícola
ou pecuária;

b)    Os auferidos no exercício, por conta própria, de qualquer actividade de prestação de
serviços, incluindo as de carácter científico, artístico ou técnico, qualquer que seja a sua
natureza, ainda que conexa com actividades mencionadas na alínea anterior; (Redacção
dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

c)    Os provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação de informações
respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico,
quando auferidos pelo seu titular originário.

2 -    Consideram-se ainda rendimentos desta categoria:

a)    Os rendimentos prediais imputáveis a actividades geradoras de rendimentos empresariais e
profissionais;

b)    Os rendimentos de capitais imputáveis a actividades geradoras de rendimentos
empresariais e profissionais;

c)    As mais-valias apuradas no âmbito das actividades geradoras de rendimentos empresariais
e profissionais, definidas nos termos do artigo 43.º do Código do IRC, designadamente as
resultantes da transferência para o património particular dos empresários de quaisquer bens
afectos ao activo da empresa e, bem assim, os outros ganhos ou perdas que, não se
encontrando nessas condições, decorram das operações referidas no n.º 1 do artigo 10.º,
quando imputáveis a actividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais; 

d)    As importâncias auferidas, a título de indemnização, conexas com a actividade exercida,
nomeadamente a sua redução, suspensão e cessação, assim como pela mudança do local
do respectivo exercício;
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e)    As importâncias relativas à cessão temporária de exploração de estabelecimento;

f)    Os subsídios ou subvenções no âmbito do exercício de actividade abrangida na alínea a) do
n.º 1;

g)    Os subsídios ou subvenções no âmbito do exercício de actividade abrangida na alínea b) do
n.º 1;

h)    Os provenientes da prática de actos isolados referentes a actividade abrangida na alínea a)
do n.º 1;

i)      Os provenientes da prática de actos isolados referentes a actividade abrangida na alínea b)
do n.º 1.

3 -    Para efeitos do disposto nas alíneas h) e i) do número anterior, consideram-se rendimentos
provenientes de actos isolados os que, não representando mais de 50% dos restantes
rendimentos do sujeito passivo, quando os houver, não resultem de uma prática previsível ou
reiterada.

4 -    São excluídos de tributação os rendimentos resultantes de actividades agrícolas, silvícolas e
pecuárias, quando o valor dos proveitos ou das receitas, isoladamente, ou em cumulação com o
valor dos rendimentos ilíquidos sujeitos, ainda que isentos, desta ou doutras categorias que
devam ser ou tenham sido englobados, não exceda por agregado familiar cinco vezes o valor
anual do salário mínimo nacional mais elevado. 

5 -    Para efeitos deste imposto, consideram-se como provenientes da propriedade intelectual os
direitos de autor e direitos conexos.

6 -    Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para
efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou documento equivalente ou, não sendo
obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos
respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 18.º do Código do IRC,
sempre que o rendimento seja determinado com base na contabilidade.

A Categoria B integra, ao nível do aspecto material do elemento objectivo da incidência, aquelas
realidades que anteriormente se encontravam repartidas pelas Categorias B, C e D, tendo sido
acrescentada a renda obtida pela cessão temporária de exploração de estabelecimento
comercial, industrial ou agrícola.

Assim, são considerados empresariais os rendimentos derivados do exercício em nome individual de
actividades comerciais e industriais, bem como de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias, que,
em desenvolvimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, aparecem explicitadas no artigo
4.º.

Artigo 4.º
Actividades comerciais e industriais, agrícolas, silvícolas e pecuárias

1 -    Consideram-se actividades comerciais e industriais, designadamente, as seguintes:

a)    Compra e venda;

b)    Fabricação;

c)    Pesca;
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d)    Explorações mineiras e outras indústrias extractivas;

e)    Transportes;

f)    Construção civil;

g)    Urbanísticas e exploração de loteamentos;

h)    Actividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, bem como a venda ou exploração
do direito real de habitação periódica;

i)      Agências de viagens e de turismo;

j)      Artesanato;

k)    Actividades agrícolas e pecuárias não conexas com a exploração da terra ou em que esta
tenha carácter manifestamente acessório;

l)      Actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias integradas noutras de natureza comercial ou
industrial.

2 -    Considera-se que a exploração da terra tem carácter manifestamente acessório quando os
respectivos custos directos sejam inferiores a 25% dos custos directos totais do conjunto da
actividade exercida.

3 -    Para efeitos do disposto na alínea m) do n.º 1, consideram-se integradas em actividades de
natureza comercial ou industrial as agrícolas, silvícolas e pecuárias cujos produtos se destinem
a ser utilizados ou consumidos em mais de 60% do seu valor naquelas actividades.

4 -    Consideram-se actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, designadamente, as seguintes:

a)    As comerciais ou industriais, meramente acessórias ou complementares daquelas, que
utilizem, de forma exclusiva, os produtos das próprias explorações agrícolas, silvícolas ou
pecuárias;

b)    Caça e a exploração de pastos naturais, água e outros produtos espontâneos, explorados
directamente ou por terceiros;

c)    Explorações de marinhas de sal;

d)    Explorações apícolas;

e)    Investigação e obtenção de novas variedades animais e vegetais, dependentes daquelas
actividades.

São rendimentos da categoria B os provenientes da propriedade intelectual - nela se
compreendendo os direitos de autor e direitos conexos (n.º 5) - da propriedade industrial e da
prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou
científico - vulgarmente designado por «Know How» desde que auferidos pelo seu titular originário;
(artigo 3. º, n.º 1 alínea c).
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Know How (*)(7) é o conhecimento técnico ou científico não patenteado, seja por ser insusceptível
de patente, seja porque sendo passível de ser patenteado o respectivo titular não recorre àquela
forma típica de tutela jurídica da propriedade industrial.

Assim sendo a única forma de protecção da criação não patenteada ou não patenteável será o
segredo.

Este desempenha pois, para o titular do Know How função equivalente da verdadeira e própria
patente.

De referir que toda a Categoria B passou a revestir a característica da preponderância, na medida
em que, seja qual for a fonte principal do rendimento nela integrado, os rendimentos de capitais e
prediais obtidos no âmbito do exercício das correspondentes actividades se vão nelas integrar, tal
como as mais valias dos respectivos activos imobilizados.

Assim, quando os rendimentos de capitais ou prediais estejam em conexão com uma actividade
geradora de rendimentos desta natureza em termos de serem imputáveis ao exercício daquela,
realizar-se-á a tributação dessa universalidade num módulo único, a categoria B.

Exemplo: o juro obtido por um comerciante em nome individual pelo diferimento no tempo do
pagamento que lhe é devido por outrem de um crédito gerado no exercício do seu comércio; este
rendimento muito embora compreendido na alínea g) do n.º 2 do artigo 5.º (categoria E), é deslocado
para a categoria B, dada a relação de dependência daquele rendimento com a actividade comercial
do seu titular.

Precisamente porque tais valores conservam a natureza de rendimentos de aplicação de capitais,
muito embora a sua proximidade ou dependência face a uma actividade geradora de rendimentos
empresariais e profissionais, a sua atracção para a categoria B para efeitos de englobamento não
prejudica a aplicabilidade das taxas especiais liberatórias por retenção na fonte previstas nas alíneas
a) e b) do n.º 3 do artigo 71.º àqueles rendimentos de aplicação de capitais que embora englobados
na categoria B derivem de juros de depósitos a ordem ou a prazo e de quaisquer títulos nominativos
ou ao portador.

Em conformidade com o previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º, consideram-se rendimentos da
categoria B, as mais-valias apuradas no âmbito das actividades geradoras de rendimentos
empresariais e profissionais, definidos nos termos do art. 43.º do CIRC .

Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º, são igualmente rendimentos empresariais e
profissionais as importâncias atribuídas a título de indemnização pela suspensão ou redução
ou cessação da sua actividade ou pela mudança de local do respectivo exercício.

As importâncias relativas à cessão de exploração de estabelecimento comercial, industrial ou
agrícola, deduzidas da renda paga, quando o cedente não seja titular da propriedade do imóvel onde
o estabelecimento esteja instalado.

Estes rendimentos até à entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000 (01.01.2001) enquadravam-se
enquadrados na Categoria F. Integram, agora, a Categoria B estando previstos na alínea e) do n.º 2
do artigo 3.º.

São igualmente rendimentos da Categoria B os subsídios ou subvenções no âmbito do exercício
de actividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou pecuária (alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º),
bem como os subsídios ou subvenções no âmbito do exercício de actividade de prestação de
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serviços (alínea g) do n.º 2 do artigo 3.º).

São excluídos de tributação:

•      Os proveitos resultantes de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias, cujo valor bruto
isoladamente ou em conjunto com outros rendimentos ilíquidos sujeitos, ainda que isentos,
de qualquer categoria e que devam ser englobados, não exceda, por agregado familiar, 5
vezes o valor anual do salário mínimo mais elevado. (€27 013,00);

•      Os prémios atribuídos aos praticantes e treinadores de alta competição, por classificações
relevantes obtidas em provas desportivas de elevado prestigio a nível competitivo, como tal
reconhecidas pelo Ministro das Finanças e membro do Governo que tutela o desporto,
nomeadamente jogos olímpicos, campeonatos do mundo ou da Europa;

•      Os prémios literários, artísticos ou científicos, quando não envolvam a cedência temporária
ou definitiva, do direito de autor, desde que atribuído em concurso, mediante prévio aviso
publico;

•      Os rendimentos provenientes do exercício de profissionais de espectáculo quando esses
rendimentos sejam tributados em IRC, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 4.º do
CIRC.

Artigo 12º
Delimitação negativa de incidência

2 - Excluem-se deste imposto os prémios literários, artísticos ou científicos, quando não envolvam a
cedência, temporária ou definitiva, dos respectivos direitos de autor, desde que atribuídos em
concurso, mediante anúncio público em que se definam as respectivas condições de atribuição, não
podendo a participação no mesmo sofrer restrições que não se conexionem com a natureza do
prémio.

3 - O IRS não incide sobre os rendimentos provenientes do exercício da actividade de profissionais
de espectáculos ou desportistas quando esses rendimentos sejam tributados em IRC nos termos da
alínea d) do n.º 3 do artigo 4.º do Código do IRC.

5 - O IRS não incide sobre os prémios atribuídos aos praticantes de alta competição, bem como aos
respectivos treinadores, por classificações relevantes obtidas em provas desportivas de elevado
prestígio e nível competitivo, como tal reconhecidas pelo Ministro das Finanças e pelo membro do
Governo que tutela o desporto, nomeadamente jogos olímpicos, campeonatos do mundo ou
campeonatos da Europa, nos termos do Decreto-Lei n.º 125/95, de 31 de Maio, e da Portaria n.º
953/95, de 4 de Agosto.

RESUMO CATEGORIA B
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ANEXO B
Destina-se a declarar rendimentos empresariais e profissionais (categoria B), ainda que sujeitos a
tributação autónoma, tal como são definidos no art. 3.º do CIRS, que devam ser tributados segundo
o regime simplificado, bem como os decorrentes de actos isolados e os referidos no n.º 3 do art. 38.º
do mesmo diploma.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO B

O titular de rendimentos tributados na categoria B (rendimentos empresariais e profissionais), o
cabeça-de-casal ou o administrador de herança indivisa que produza rendimentos dessa categoria,
nas seguintes situações:

    Quando se encontre abrangido pelo regime simplificado (inclui a opção de tributação pelas
regras da categoria A e os rendimentos acessórios); 

    Quando os rendimentos resultem da prática de acto isolado tributado na categoria B;

    Quando forem obtidos ganhos resultantes da transmissão onerosa de partes de capital a
que se refere o n.º 3 do artigo 38.º do Código do IRS.

Este anexo é individual e em cada um apenas podem constar os elementos respeitantes a um titular,
o qual deverá englobar a totalidade dos rendimentos obtidos em território português, sendo os
obtidos fora deste, declarados, exclusivamente, no anexo J.

A obrigação de apresentação deste anexo manter-se-á enquanto não declarar a cessação de
actividade ou não transitar para o regime de contabilidade organizada.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO B

Nos prazos e locais previstos para apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

Porém, se o total dos rendimentos obtidos for superior a € 10 000 a declaração deve ser enviada
pela Internet.

QUADRO 1

Natureza dos Rendimentos

Os campos 01 e 02 não podem ser assinalados simultaneamente.
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Campo 01

É assinalado por quem exerce a actividade e está abrangido pelo regime simplificado, nele se
incluindo os rendimentos acessórios, ainda que o titular dos rendimentos opte pela aplicação das
regras da categoria A.

Deverão assinalar este campo, os sujeitos passivos que se encontrem nas seguintes situações:

REGIME SIMPLIFICADO

Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, não tendo optado pelo regime
de contabilidade organizada, não tenham ultrapassado, no período de tributação imediatamente
anterior, qualquer dos seguintes limites (art. 28.º n.º 2):

a)    Volume de vendas: €149 739,37;

b)    Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: €99 759,58.

Não são abrangidos pelo regime simplificado os rendimentos atribuídos aos sócios ou membros de
sociedades ou outras entidades sujeitas ao regime de transparência fiscal, bem como os
rendimentos resultantes de actos isolados e de rendimentos auferidos com carácter acessório.

O período mínimo de permanência no regime simplificado é de 3 anos, renováveis automaticamente
por períodos iguais. O regime simplificado poderá ser afastado pelo sujeito passivo que manifeste
essa vontade (n.º 5 art. 28.º):

    Na declaração de início 

ou

    Na declaração de alterações a apresentar até ao fim do mês de Março do ano em se
pretende a determinação do rendimento líquido com base na contabilidade, a qual deverá
ser organizada de acordo com o disposto no artigo 115.º do CIRC.

A opção feita na declaração de início ou na declaração de alterações, deve ser “confirmada” todos
os anos, enquanto se pretender utilizar o regime geral de determinação do rendimento (com base na
contabilidade organizada).

Cessa a aplicação do regime simplificado para os sujeitos passivos que em dois anos consecutivos
tenham ultrapassado qualquer dos limites supra referidos ou num único exercício em montante
superior a 25%, ou seja:

a)    Volume de vendas: €187 174,22;
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b)    Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: € 124 699,47.

No regime simplificado, os rendimentos profissionais, ficam sujeitos a imposto desde o momento, em
que, para efeitos de IVA:

    Seja obrigatória a emissão de factura ou documento equivalente;

Ou

    Não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à
disposição dos respectivos titulares.

Artigo 28.º
Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais

1 -    A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação
prevista no artigo 20.º, faz-se: (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro -
OE)

a)    Com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado;

b)    Com base na contabilidade.

2 -    Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua
actividade não tenham ultrapassado, no período de tributação imediatamente anterior, qualquer
dos seguintes limites:

a)    Volume de vendas: 30 000 000$ (€ 149 739,37);

b)    Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: 20 000 000$ (€ 99 759,58).

3 -    Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado podem optar pela determinação dos
rendimentos com base na contabilidade.

4 -    A opção a que se refere o n.º 2 deve ser formalizada pelos sujeitos passivos:

a)    Na declaração de início de actividade;

b)    Até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada
como forma de determinação do rendimento, mediante a apresentação de declaração de
alterações.

5 -    O período mínimo de permanência no regime simplificado é de três anos, prorrogável
automaticamente por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da
alínea b) do número anterior, a opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada. 

6 -    Cessa a aplicação do regime simplificado quando algum dos limites a que se refere o n.º 2 for
ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou se o for num único exercício em
montante superior a 25% desse limite, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade
organizada se faz a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer
desses factos.

7 -    Os valores de base necessários para o apuramento do rendimento tributável são passíveis de
correcção pela Direcção-Geral dos Impostos nos termos do artigo 39.º, aplicando-se o disposto
no número anterior quando se verifiquem os pressupostos ali referidos.
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8 -    Se os rendimentos auferidos resultarem de serviços prestados a uma única entidade, o sujeito
passivo pode optar pela tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria A,
mantendo-se essa opção por um período de três anos.

9 -    Sempre que, da aplicação dos indicadores de base técnico-científica a que se refere o n.º 1 do
artigo 31.º, se determine um rendimento tributável superior ao que resulta dos coeficientes
estabelecidos no n.º 2 do mesmo artigo, ou se registe qualquer alteração ao montante mínimo
de rendimento previsto na parte final do mesmo número, pode o sujeito passivo, no exercício da
entrada em vigor daqueles indicadores ou da alteração do referido montante mínimo de
rendimento, optar, no prazo e nos termos previstos na alínea b) do n.º 4, pelo regime de
contabilidade organizada, ainda que não tenha decorrido o período mínimo de permanência no
regime simplificado. 

10 -  No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz-se, verificados
os demais pressupostos, em conformidade com o valor anual de proveitos estimado, constante
da declaração de início de actividade, caso não seja exercida a opção a que se refere o n.º 2 do
presente artigo. 

11 -  Se, tendo havido cessação de actividade, esta for reiniciada antes de 1 de Janeiro do ano
seguinte àquele em que se tiverem completado 12 meses, contados da data da cessação, o
regime de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais a aplicar é o que
vigorava à data da cessação. 

12 -  O referido no número anterior não prejudica a possibilidade de a DGCI autorizar a alteração de
regime, a requerimento dos sujeitos passivos, quando se verifique ter havido modificação
substancial das condições do exercício da actividade. 

13 -  Exceptuam-se do disposto no n.º 11 as situações em que, por imposição legal, o sujeito passivo
se encontre obrigado a possuir contabilidade organizada e aquelas em que o reinício da
actividade venha a ocorrer depois de terminado o período mínimo de permanência. 

Pela alteração produzida pelo DL 211/2005 de 7 de Dezembro, ao artigo 28.º, passam a estar
abrangidos pelo regime simplificado todos os sujeitos passivos que não tenham atingido os limites
referidos no n.º 2, incluindo os que por imposição legal, estejam obrigados a possuir contabilidade
organizada, como é o caso dos EIRL e dos que se encontram obrigados nos termos do POC.

Assim, a partir de 2006/01/01, para que o resultado líquido da categoria B seja apurado com base na
contabilidade, terão que, todos os anos, fazer a opção até final do mês de Maio.

Circular n.º 3/2006 de 16 de Fevereiro
REGIME SIMPLIFICADO

Lei n.º 60-A/2005,de 30 de Dezembro – OE /2006

Tendo sido suscitadas dúvidas quanto à possibilidade de, na sequência das alterações introduzidas
no n.º 4 do art.º 53.º do Código do IRC e no n.º 2 do artigo 31.º do Código do IRS, pela Lei n.º
60-A/2005, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2006), os sujeitos passivos abrangidos
pelo regime simplificado de tributação optarem, no corrente exercício de 2006, pelo regime geral de
tributação/contabilidade organizada, ainda que não tenha decorrido o período mínimo de
permanência no regime simplificado, foi, por despacho n.º 246/06-XVII, de 31 de Janeiro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sancionado o seguinte entendimento:

1. O n.º 14 do artigo 53.º Código do IRC e o n.º 9 do artigo 28.º do Código do IRS prevêem a
possibilidade de, nos casos em que se verifique qualquer alteração ao montante mínimo do lucro
tributável previsto no n.º 4 do artigo 53.º do Código do IRC e no n.º 2 do artigo 31.º do Código do
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IRS, os sujeitos passivos de IRC e de IRS optarem, respectivamente, pelo regime geral de
determinação do lucro tributável e pelo regime da contabilidade organizada, ainda que não tenha
decorrido o período mínimo de permanência no regime simplificado.

2. As normas do n.º 14 do artigo 53.º do Código do IRC e do n.º 9 do artigo 28.º do Código do IRS,
não distinguem, portanto, quanto à natureza da alteração ao montante mínimo do lucro e do
rendimento tributável, respectivamente.

3. Assim, tendo a Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, alterado, para menos, o referido montante
mínimo, podem os sujeitos passivos de IRC e de IRS que se encontrem enquadrados no regime
simplificado de tributação entregar uma declaração de alterações, até 31 de Março de 2006 – ou até
ao fim do 3º mês do período de tributação que se inicie em 2006, sendo caso disso, em sede de IRC
–, a solicitar, respectivamente, o seu enquadramento no regime geral de determinação do lucro
tributável e no regime da contabilidade organizada, ainda que não tenha decorrido o período mínimo
de permanência no regime simplificado.

4. Tendo em conta que, actualmente, a aplicação do Cadastro Único ainda não permite recolher
estas opções, as declarações de alterações devem ser entregues em suporte de papel, as quais
devem ser remetidas pelos Serviços Locais de Finanças à Direcção de Serviços de Registo de
Contribuintes para recolha posterior.

Oficio circulado 20112 de 2005-Dez-30
EXERCÍCIO DA OPÇÃO PELO REGIME DE CONTABILIDADE 

- ARTIGO 28º DO CÓDIGO DO IRS

Tendo em vista a simplificação e o aperfeiçoamento de obrigações acessórias declarativas foi,
através do Decreto-Lei nº 211/2005, de 7 de Dezembro, alterada a redacção do artigo 28º do Código
do IRS, no sentido de que, para efeitos de tributação em sede de IRS, a obrigatoriedade de
determinação dos rendimentos empresariais e profissionais com base na contabilidade, passe a
depender, exclusivamente, do facto de terem sido ultrapassados os limites quantitativos
estabelecidos nos nºs 2 e 6 desta disposição legal.
Assim, o facto dos sujeitos passivos se encontrarem legalmente obrigados a possuir contabilidade
organizada por qualquer outro diploma legal, não releva para este efeito. 

Deste modo, a nova redacção aplica-se para o período a iniciar em 01/01/2006, a todos os sujeitos
passivos enquadrados na categoria B do IRS, incluindo os que, no âmbito da sua actividade
profissional ou empresarial, se encontram legalmente obrigados a dispor de contabilidade
organizada, como é o caso, nomeadamente, dos titulares de Estabelecimentos Individuais de
Responsabilidade Limitada (EIRL) e os que a tal se encontram sujeitos nos termos do Plano Oficial
de Contabilidade.

Nestes termos, os sujeitos passivos que se encontrem abrangidos pelo regime simplificado de
tributação e, em conformidade com o disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 28º do Código do IRS,
pretendam utilizar a contabilidade como forma de determinação do rendimento líquido, devem
formalizar essa opção anualmente, até ao fim do mês de Março de cada ano.

Oficio circulado 20 081de 2003-Fev-26
Opção de regime de tributação

1. De acordo com a redacção dada pelo OE/2003 (Lei n.º 32-B/2002, de 27/12) ao n.º 9 do artigo 28.º
do Código do IRS e ao n.º 14 do artigo 53.º do Código do IRC e por terem sido alterados os
montantes mínimos de rendimento e de lucro tributável do regime simplificado, podem os sujeitos
passivos de IRS optar pelo regime de contabilidade organizada, ainda que não tenha decorrido o
período mínimo de 3 anos no regime simplificado, e, de igual modo, podem os sujeitos passivos de
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IRC optar pelo regime geral de determinação do lucro tributável também sem observância do
respectivo período mínimo de permanência no regime simplificado.

2. Por outro lado, nos termos do n.º 4 do artigo 27.º do OE/2003 (Lei n.º 32-B/2002, de 27/12), em
virtude da alteração efectuada ao n.º 2 do artigo 98.º do Código do IRC ao montante do pagamento
especial por conta, podem os sujeitos passivos do IRC optar pelo regime simplificado ainda que não
tenha decorrido o período mínimo de permanência no regime geral de determinação do lucro
tributável.

3. Assim, nas situações supra referidas a respectiva opção deve ser exercida através da declaração
de alterações a que se referem os artigos 112.º do Código do IRS e 110.º e 111.º do Código do IRC,
a apresentar, quanto ao IRS, até ao fim do mês de Março de 2003, e quanto ao IRC, até ao fim do
3.º mês do período de tributação com início em 2003.

4. Para a formalização da respectiva opção na declaração de alterações deve ser observado o
seguinte:

a) Os sujeitos passivos que pretendam exercer a opção referida em 1 devem assinalar no Quadro
19:

i) Relativamente aos sujeitos passivos de IRS, os campos 1 e 3;

ii) Relativamente aos sujeitos passivos de IRC, os campos 2 e 4. 

b) Os Sujeitos passivos que pretendam exercer a opção referida em 2 devem manifestá-la no
Quadro respeitante às "Observações", uma vez que não é possível, nestes casos, a recolha em
"front office", conforme instruções transmitidas pela Direcção de Serviços de Cadastro.

5. Para os sujeitos passivos que não exercerem atempadamente a opção referida em 1. ou em 2.,
continua a decorrer o período mínimo de permanência consagrado no n.º 5 do artigo 28.º do Código
do IRS ou nos n.ºs 8 ou 9 do artigo 53.º do Código do IRC.

OFICIO CIRCULADO 3 911 - DSJT de 28/5/2003
Opção pelo regime de contabilidade organizada/coimas

Tem chegado ao conhecimento desta Direcção de Serviços, através de algumas secções de
finanças, que não será uniforme a actuação dos serviços no que concerne ao assunto acima
referenciado, quanto à aplicação de coimas relativamente aos prazos de entrega da declaração
referida na norma em epígrafe, bem como nos previstos nos n.º(s) 2 dos artigos 112.º do CIRS e 31.º
do CIVA.

Foi por despacho de 03.02.11 do Exmo. Sr. Director-Geral dos Impostos, decidido tendo em vista a
uniformização de procedimentos sobre a matéria, o seguinte:

1 - A passagem do Regime Simplificado para o Regime de Contabilidade Organizada, por opção do
sujeito passivo, deve ser efectuada nos termos da alínea b) do n.º 4 do art. 28.º do CIRS, até ao fim
do mês de Março do ano em que pretenda adoptar pelo último regime;

2 - Apesar de se tratar de uma alteração da situação tributária do sujeito passivo, não se aplica, por
haver uma norma especial para o efeito no IRS - art. 28.º n.º 4 alínea b) -, o prazo previsto nos n.º(s)
2 do art. 112.º do mesmo Código e do art. 31.º do CIVA;

3 - Apresentando o sujeito passivo a sua opção dentro do prazo estabelecido naquela alínea b) do
n.º 4 (até ao fim do mês de Março) não deve ser sujeito a qualquer coima;

4 - Ainda que o sujeito passivo apresentasse a aludida declaração fora de prazo, não haveria lugar à
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aplicação de coima, pois que a consequência é a não produção dos efeitos pretendidos com a
apresentação da referida declaração.

Oficio Circulado 291 - Gab. Drt.Geral - Regime simplificado
2001-Jul-02

REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO - DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES FORA DE
PRAZO

A opção pelo regime de contabilidade organizada (IRS) ou pelo regime geral de determinação do
lucro tributável (IRC) deveria ser comunicada através da apresentação de declaração de alterações
até ao fim do mês de Junho passado.

Relativamente às declarações que vierem a ser apresentadas após esta data, comunicando a
referida opção, deverão ser recusadas ou informar-se os contribuintes que, embora possam ser
recepcionadas e sem qualquer coima, a opção manifestada não produzirá quaisquer efeitos legais,
por se tratar de prazo peremptório.

REGIME SIMPLIFICADO / REGIME DE CONTABILIDADE ORGANIZADA

Enquadramento no ano de início de actividade

Em sede de IRS o enquadramento do sujeito passivo depende unicamente do valor anual de vendas
e do valor ilíquido dos restantes rendimentos da categoria B que tenham sido estimados nos campos
18 e 19 do Quadro 09.

.No caso de o volume de vendas previsto ser inferior a € 149.739,37 ou se o valor ilíquido dos
restantes rendimentos desta categoria não ultrapassar € 99.759,58, o sujeito passivo fica abrangido
pelo regime simplificado. Pode, no entanto, optar pelo regime de contabilidade organizada. Tem,
assim, duas hipóteses:

Hipótese 1 - O sujeito passivo quer ser tributado pelo regime simplificado

Neste caso, o sujeito passivo deve assinalar: 

•      Campo 3 do Quadro 19 da declaração de Inicio de actividade

Hipótese 2 - O sujeito passivo quer optar pelo regime de contabilidade organizada

Deve então assinalar:

•      Campo 1 do Quadro 19 da declaração de Inicio de actividade

No caso de o volume de vendas previsto ser superior a € 149.739,37 ou se o valor ilíquido dos
restantes rendimentos desta categoria ultrapassar € 99.759,58, o sujeito passivo fica
obrigatoriamente abrangido pelo regime de contabilidade organizada.

O Quadro 19 apenas serve para o exercício da opção pelo regime de contabilidade organizada pelos
sujeitos passivos que estejam enquadrados no regime simplificado.

Enquadramento nos anos seguintes ao do início de actividade

Nos anos seguintes ao do início de actividade, o enquadramento do sujeito passivo far-se-á do
seguinte modo:

Se o sujeito passivo tiver sido enquadrado no regime simplificado e não tiver optado pelo regime de
contabilidade organizada, o período mínimo de permanência no regime simplificado é de três anos,
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prorrogável automaticamente por iguais períodos, desde que continuem a verificar-se os
pressupostos legalmente previstos.

Porém, passa a estar enquadrado no regime de contabilidade se, durante esse período de
permanência:

•    Volume de vendas (anualizado) ultrapassar € 149.739,37 ou se o valor ilíquido dos restantes
rendimentos desta categoria (anualizado) ultrapassar € 99.759,58 em dois períodos de
tributação consecutivos;

ou

•    Num único exercício qualquer um destes limites (anualizado) for ultrapassado em valor
superior a 25% do montante desse limite.

Este novo enquadramento aplica-se a partir do período de tributação seguinte ao da verificação dos
factos que o determinaram e é automático, não exigindo, por essa razão, o cumprimento de qualquer
obrigação declarativa (Declaração de Alterações).

De notar que para determinação do referido enquadramento, são convertidos em valores anuais os
valores indicados na Declaração Mod. 3 do IRS relativa ao ano civil anterior, sempre que o início da
actividade tenha ocorrido em mês diferente de Janeiro.

A anualização referida para efeitos de reenquadramento aplica-se apenas aos sujeitos passivos
que tenham iniciado a sua actividade a partir de 01/01/2005, e repercutir-se-á apenas no ano 2006
e seguintes, sem prejuízo de poderem vir a ser analisadas situações resultantes de início de
actividade anteriores a 01/01/2005, a requerimento dos sujeitos passivos.

Se o sujeito passivo reunia os pressupostos para o enquadramento no regime simplificado, mas na
declaração de início de actividade optou pelo regime de contabilidade organizada, deve renovar essa
opção anualmente, até ao final do mês de Março do ano em que pretende utilizar a contabilidade
organizada como forma de determinação do rendimento.

Não renovando essa opção, o sujeito passivo é automaticamente enquadrado no regime
simplificado, a partir do ano em que o deveria ter feito, tendo de aí permanecer por um período
mínimo de três anos.

Decorrido este período de três anos, pode o sujeito passivo exercer a opção pelo regime de
contabilidade organizada, mediante a apresentação de uma Declaração de Alterações, até ao final
do mês de Março do quarto ano, que produzirá efeitos a partir desse mesmo ano.

Se voltar a não exercer a opção, no ano seguinte ao termo deste período de três anos, é prorrogado
automaticamente o período de permanência no regime simplificado, por mais três anos, tendo em
consideração o volume de vendas/valor ilíquido dos restantes rendimentos da categoria auferidos no
ano anterior.

É muito importante que o sujeito passivo fique ciente da necessidade de renovar a sua opção e das
consequências da sua omissão.

Se o sujeito passivo estiver enquadrado no regime simplificado e não tiver optado pela contabilidade
organizada, poderá fazê-lo no ano em que entrem em vigor indicadores de base técnico-científica,
nos casos em que da aplicação destes indicadores resulte um rendimento tributável superior ao que
resultaria da aplicação dos coeficientes actualmente em vigor ou se registe qualquer alteração ao
montante mínimo de rendimento previsto no nº2 do artigo 31 º do CIRS.

Para o efeito deverá exercer essa opção até ao fim do mês de Março do ano em que ocorram as
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alterações acima referidas, mediante a entrega de uma declaração de alterações.

Esta mudança de regime não depende da verificação de um período mínimo de permanência no
regime simplificado.

O sujeito passivo terá de renovar anualmente a opção pela contabilidade organizada, sem o que
voltará a estar enquadrado no regime simplificado, e tendo depois de aí permanecer pelo período
mínimo.

Se o sujeito passivo estiver enquadrado no regime de contabilidade organizada no ano do início de
actividade pelo facto de o valor dos proveitos estimado ser superior aos limites estabelecidos, mas
os proveitos obtidos nesse ano (anualizados) forem inferiores àqueles limites, é automaticamente
enquadrado no regime simplificado, a não ser que, até ao final do mês de Março, opte pelo regime
de contabilidade organizada.

No caso de não exercer esta opção o sujeito passivo terá de manter-se no regime simplificado por
um período mínimo de três anos, salvo se, no ano seguinte ao do início de actividade ultrapasse
qualquer dos limites já referidos, em valor superior a 25% do respectivo montante, passando, neste
caso, a estar enquadrado no regime da contabilidade organizada a partir do ano seguinte.

Exemplo

O Sr. José Antunes na sua declaração de início de actividade apresentada em 1 de Outubro de 2005
ficou enquadrado no regime de contabilidade organizada, pelo facto de o valor estimado, anualizado,
ultrapassar o limite de € 149.739,37.

No final do ano verificou que os proveitos obtidos (anualizados) foram € 30.000,00. Este valor é
inferior ao limite legal, pelo que o Sr. José passa a estar enquadrado no regime simplificado.

Se pretender manter-se no regime de contabilidade terá de exercer essa opção em Declaração de
Alterações a entregar até ao final do mês de Março de 2006.

Se o não fizer, é enquadrado no regime simplificado a partir de 2006, tendo de aí permanecer
durante três anos, ou seja, até 2008.

Apenas em 2009, poderá voltar a exercer a opção pelo regime de contabilidade.

Mas se em 2006 não tiver exercido a opção pela contabilidade, e no final do ano tiver obtido
proveitos superiores a € 187.174,21 (superiores em 25% ao limite), passa automaticamente para o
regime de contabilidade organizada a partir de 2007.

Enquadramento em caso de reinício de actividade

Se, tendo havido cessação de actividade, esta for reiniciada antes de 1 de Janeiro do ano seguinte
àquele em que se tiverem completado 12 meses contados da data de cessação, o sujeito passivo é
enquadrado no mesmo regime em que estava enquadrado à data da cessação.

Desta forma, o sujeito passivo que estava enquadrado no regime simplificado não poderá usar a
cessação de actividade como subterfúgio para a mudança de enquadramento.

Ou seja: se o sujeito passivo estava enquadrado no regime simplificado quando cessou a actividade
e reiniciar o seu exercício antes de 1 de Janeiro do ano seguinte àquele em que se tiverem
completado 12 meses contados da data da cessação, continuará a ficar enquadrado no regime
simplificado, independentemente de indicar no campo 1 do Quadro 19 que pretende optar pelo
regime de contabilidade organizada.
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Decorridos três anos de permanência no regime simplificado, considerando o tempo anterior à
cessação, poderá o contribuinte optar pelo regime de contabilidade organizada na declaração
entregue para efeito de reinicio.

Exemplo:

O Sr. João Pereira cessou a sua actividade em 31 de Outubro de 2004, tendo estado enquadrado no
regime simplificado nesse ano.

Em 1 de Outubro de 2005 apresenta uma Declaração de Reinício de Actividade, em que estimou um
volume de vendas até ao final do ano de cerca de € 30.000,00, pretendendo optar pelo regime de
contabilidade organizada.

Porém, o Sr. João Pereira estava a reiniciar a actividade antes de 1 de Janeiro do ano seguinte
àquele em que se completavam 12 meses contados da data da cessação, ou seja, antes de 1 de
Janeiro de 2006, pelo que continuará enquadrado no regime simplificado em 2005 e em 2006,
cumprindo o período de permanência de três anos neste regime.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO REGIME SIMPLIFICADO OU NO REGIME NORMAL

REGIME SIMPLIFICADO REGIME NORMAL

Valor de vendas inferiores a €
149 739,37

e/ou 
Valor de outros rendimentos

inferiores a € 99 759,58. 

(com ou sem contabilidade
organizada)

•      Inclusão automática
•      Permanência por um

período de 3 anos
•      Tratando-se de uma

prestação de serviços a
uma única entidade, pode
ser exercida a opção pela
tributação segundo as
regras da Categoria A

Inclusão por opção expressa, a
efectuar na declaração de
início de actividade ou até ao
fim do mês de Março do ano
seguinte àquele em que
terminar o período de
permanência obrigatória no
regime simplificado, através da
apresentação da declaração
de alterações 

Valor de vendas superiores a €
149 739,37

e/ou 
Valor de outros rendimentos

superiores a € 99 759,58

Não pode incluir-se no regime
simplificado

Inclusão obrigatória,
implicando a adopção de
contabilidade organizada

ALTERAÇÃO DE REGIME
DO REGIME SIMPLIFICADO PARA O REGIME GERAL

OBRIGATÓRIA
•      Se durante dois anos consecutivos ultrapassar os limites das

vendas e ou de outros rendimentos
•      Se, num só ano, ultrapassar os limites em mais 25%

FACULTATIVA

•      Por opção a efectuar na declaração de alterações a
apresentar até 31 de Março do ano seguinte aquele em
que tiver terminado o prazo mínimo de permanência no
regime simplificado 

•      Quando forem aprovados e publicados os indicadores de
base técnico-científicos, devendo a opção reportar-se ao
inicio do ano da entrada em vigor daqueles indicadores 

DO REGIME GERAL PARA O REGIME SIMPLIFICADO
•      Passam automaticamente para o regime simplificado, os
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sujeitos passivos que, não tendo no ano anterior
ultrapassado os limites previstos no art. 28.º, não fizerem até
31 de Março do ano seguinte, a opção por manutenção no
regime geral de contabilidade organizada
OUTRAS SITUAÇÕES

Sócios, pessoas singulares, de
sociedades sujeitas ao regime
de transparência fiscal interna
ou internacional

O rendimento imputado integra-se directamente na Categoria B,
sem que o respectivo titular fique abrangido por qualquer dos
regimes

Actos isolados O rendimento é calculado pela diferença entre a receita e as
despesas, não podendo resultar valor negativo (art. 30.º)

Rendimentos provenientes de
vendas que não excedam o
valor anual do salário mínimo
ou metade desse valor nos
restantes casos, desde que,
em qualquer dos casos não
seja superior a 50% do valor
total dos rendimentos
englobados

O rendimento é calculado pela diferença entre a receita e as
despesas, não podendo resultar valor negativo (art. 31.º n.º 6)

Prestação de serviços a uma
única entidade Opção pela tributação segundo as regras da categoria A

As importâncias recebidas a título de provisão, adiantamento ou qualquer outro, destinadas a
custear despesas da responsabilidade dos clientes serão consideradas como receitas no ano
posterior ao do seu recebimento, sem contudo exceder a apresentação da conta final relativa ao
trabalho prestado.

Os subsídios não destinados à exploração são considerados, em fracções iguais, durante 5 anos,
sendo o primeiro, o do seu recebimento. 

No último ano de aplicação do regime simplificado será de considerar a totalidade do valor ainda não
tributado. (*)(8)

A variação de produção não constitui rendimento.

Na transmissão de bens afectos à actividade desprezam-se as menos-valias, sendo de considerar
apenas as Mais-valias, às quais será aplicado o quociente de 0,65.

As mais valias fiscais determinam-se da seguinte maneira:

MVF = VR - (VA-AMORTIZAÇÕES)

As amortizações serão as quotas mínimas de amortização nos anos em que teve aplicação o regime
simplificado, mais, as amortizações praticadas nos anos em que teve aplicação o regime da
contabilidade.

O valor de realização a considerar na transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis será
o valor definitivo que constitui a base do Imposto sobre as Transmissões de Imóveis (IMT), se for
superior ao constante do contrato.

As reintegrações a considerar sobre bens imóveis serão determinadas com base no valor declarado
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de aquisição, ou, se superior o valor definitivo que serviu de base à liquidação de IMT,
independentemente do regime de tributação que foi aplicado durante os anos de utilização (regime
simplificado ou regime geral), expurgado do valor correspondente ao terreno – art. 11.º do DR 2/90.

Em termos de determinação do rendimento líquido a tributar podemos afirmar que o Regime
simplificado se subdivide, três formas diferentes:

    Aplicação dos coeficientes;

    Rendimentos Acessórios;

    Opção pelas regras da Categoria.

Artigo 31.º
Regime simplificado

1 - A determinação do rendimento tributável resulta da aplicação de indicadores objectivos de base
técnico-científica para os diferentes sectores da actividade económica. 

2 -Até à aprovação dos indicadores mencionados no número anterior, ou na sua ausência, o
rendimento tributável é o resultante da aplicação do coeficiente de 0,20 ao valor das vendas de
mercadorias e de produtos e do coeficiente de 0,65 aos restantes rendimentos provenientes desta
categoria, excluindo a variação de produção, com o montante mínimo igual a metade do valor anual
do salário mínimo nacional mais elevado. [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro - OE] 

3 - O rendimento colectável é objecto de englobamento e tributado nos termos gerais.

4 - Em lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças são determinados os indicadores a que
se refere o n.º 1 e, na ausência daqueles indicadores, são estabelecidos, pela mesma forma,
critérios técnicos que, ponderando a importância relativa de concretas componentes dos custos das
várias actividades empresariais e profissionais, permitam proceder à correcta subsunção dos
proveitos de tais actividades às qualificações contabilísticas relevantes para a fixação do coeficiente
aplicável nos termos do n.º 2.

5 - Para os efeitos do disposto no n.º 2, aplica-se aos serviços prestados no âmbito de actividades
hoteleiras e similares, restauração e bebidas, bem como ao montante dos subsídios destinados à
exploração que tenha por efeito compensar reduções nos preços de venda de mercadorias e
produtos, o coeficiente de 0,20 aí indicado. 

6 - Aos rendimentos da categoria B cujo valor não exceda metade do valor total dos rendimentos
brutos englobados do próprio titular ou do seu agregado, são aplicáveis as regras de determinação
do rendimento previstas no artigo 30.º, desde que, no respectivo ano, não ultrapassem qualquer um
dos seguintes limites: 

a)    Metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se dos
rendimentos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 3.º e outros rendimentos
referidos nas alíneas a) a g) do n.º 2 do mesmo artigo;

b)    O valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se de vendas,
isoladamente ou em conjunto com os rendimentos referidos na alínea anterior.

7 - Os subsídios ou subvenções não destinados à exploração serão considerados, para efeitos do
disposto nos n.ºs 1 e 2, em fracções iguais, durante cinco exercícios, sendo o primeiro o do
recebimento do subsídio. 
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8 - Cessando a aplicação do regime simplificado no decurso do período referido no número anterior,
as fracções dos subsídios ainda não tributadas, serão imputadas, para efeitos de tributação, ao
último exercício de aplicação daquele regime. 

9 - Para efeitos do cálculo das mais-valias referidas na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º, são utilizadas
as quotas mínimas de amortização, calculadas sobre o valor definitivo, se superior, considerado para
efeitos de liquidação de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis. (Redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro)

APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES

O rendimento líquido a englobar determina-se pela aplicação ao rendimento de indicadores de base
técnico - cientifica determinados para os diferentes sectores de actividade.

Enquanto não forem aprovados aqueles indicadores, ou na sua ausência, serão aplicados os
seguintes coeficientes:

•      20%, a aplicar ao valor das vendas de mercadorias ou produtos (excluindo variação de
produção)

•      20% sobre os rendimentos derivados do exercício de actividades hoteleiras e similares, de
restauração e bebidas;

•      65% sobre os restantes rendimentos.

Da aplicação destes coeficientes não poderá resultar um rendimento líquido inferior a metade do
valor do salário mínimo (€2 701,30).

Ao rendimento líquido poderão ser deduzidos os prejuízos fiscais apurados em anos anteriores, de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 47.º do CIRC. Desta dedução não poderá, no entanto,
resultar um rendimento líquido inferior ao montante acima referido.

Os valores de base necessários para o apuramento do rendimento podem ser corrigidos pela
Administração com recurso a métodos indirectos.

Não é aplicável, no regime simplificado, a tributação autónoma prevista no n.º 2 do artigo 73.º do
CIRS, no que respeita às despesas de representação e encargos com viaturas ligeiras de
passageiros, barcos de recreio, aeronaves de turismo, motos ou motociclos.

RENDIMENTOS ACESSÓRIOS

São rendimentos acessórios os obtidos por quem aufira rendimentos de outras categorias objecto de
englobamento, que não ultrapassem 50% do valor total dos rendimentos brutos englobados, do
próprio ou do agregado e desde que não ultrapassam qualquer dos seguintes limites:

•      Prestações de Serviço = €2 701,30

•      Vendas = €5 402,60

•      Vendas e prestações de serviço = €5 402,60

São aplicáveis as regras de determinação do rendimento previstas para os actos isolados (n.º 6 do
art. 31.º e 30.º)

Artigo 31.º
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6 - Aos rendimentos da categoria B cujo valor não exceda metade do valor total dos rendimentos
brutos englobados do próprio titular ou do seu agregado, são aplicáveis as regras de determinação
do rendimento previstas no artigo 30.º, desde que, no respectivo ano, não ultrapassem qualquer um
dos seguintes limites: 

a)    Metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se dos
rendimentos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 3.º e outros rendimentos
referidos nas alíneas a) a g) do n.º 2 do mesmo artigo;

b)    O valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se de vendas,
isoladamente ou em conjunto com os rendimentos referidos na alínea anterior.

Circular 7/2001 de 2001-Mar-14

Razão das Instruções

Através da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, foi instituído em sede de IRS um regime
simplificado de determinação do rendimento colectável da categoria B (rendimentos empresariais e
profissionais) aplicável aos contribuintes que, não tendo optado pelo regime da contabilidade
organizada, no período de tributação imediatamente anterior não tenham atingido um volume de
vendas superior a 30.000.000$, ou um valor ilíquido dos restantes rendimentos da categoria B
superior a 20.000.000$.

Tendo por base a disciplina jurídica que o Código do IRS consagrou para os actos isolados, é claro
estarem os mesmos excluídos do regime simplificado de tributação. Ora, as razões que, ponderada
a ratio legis dos artigos 31º e 33º-A, levaram a considerar os actos isolados excluídos daquele
regime, estão igualmente presentes nos rendimentos com natureza acessória derivados de actos
praticados por sujeitos passivos da categoria B.

Contudo, faz sentido que esta equiparação não se estenda aos rendimentos derivados destes actos
que, no seu conjunto, representem mais de 50% do valor dos restantes rendimentos brutos que
concorrem para o englobamento.

Deste modo, deve ser observado o seguinte entendimento: 

Regime dos rendimentos acessórios

1. Aos rendimentos da categoria B resultantes de actos praticados por quem obtenha rendimentos
de outras categorias objecto de englobamento, que não ultrapassem 50% do valor dos restantes
rendimentos brutos englobados do próprio ou do agregado, são aplicáveis as regras de tributação
dos actos isolados desde que, no respectivo ano, não ultrapassem qualquer dos seguintes limites:

a) O valor do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se de vendas;

b) Metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se dos rendimentos
previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 3º do C.I.R.S. ou outros rendimentos referidos nas
alíneas a) a g) do n.º 2 do referido art.º 3º, tais como, rendimentos prediais, de capitais, mais-valias,
subsídios, indemnizações e de cessão de exploração;

c) O valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, no conjunto dos rendimentos referidos nas
alíneas anteriores.

2. Tal entendimento resulta da natureza acessória daqueles rendimentos, em relação aos restantes,
não se lhes aplicando, portanto, o limite mínimo previsto no n.º 2 do artigo 33º-A do Código do IRS,
sendo englobados pelo rendimento líquido resultante das deduções dos custos efectivamente
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suportados para obtenção dos rendimentos, com as limitações previstas nas alíneas a) a c) do nº 1
do artigo 33º-C do Código do IRS.

Ofício - Circulado 20052, de 17/09/2001
Categoria B - Regras a aplicar aos "rendimentos acessórios"

Tendo sido suscitadas dúvidas acerca das regras de determinação do rendimento líquido aplicáveis
aos rendimentos da categoria B previstos no n.º 6 do artigo 31.º do Código do IRS, designados por
rendimentos acessórios, pela Circular n.º 7/2001, esclarece-se o seguinte:

1.Conforme se alcança da respectiva inserção sistemática deste artigo, sob a epígrafe Regime
Simplificado, os rendimentos acessórios encontram-se abrangidos por este regime de determinação
dos rendimentos empresariais e profissionais.

2. Todavia, atendendo à sua natureza acessória, no cômputo dos restantes rendimentos englobados
auferidos pelo agregado familiar, o legislador entendeu subtraí-los a algumas das regras próprias
daquele regime, designadamente, no que concerne à aplicação dos coeficientes e do montante
mínimo de rendimento apurado a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º, embora sem prejuízo da
observância do período mínimo de permanência no regime simplificado, nos termos do n.º 5 do
artigo 28.º.

3. Neste contexto, através da Circular n.º 7/2001, de 14 de Março, já fora divulgado o entendimento
de que os designados "rendimentos acessórios" eram aplicáveis as regras de tributação dos actos
isolados previstos no artigo 30.º, podendo, portanto, ao seu valor ilíquido ser deduzidas as despesas
necessárias à sua obtenção devidamente comprovadas, com as limitações decorrentes do artigo
33.º.

4. Tal entendimento veio a ter consagração expressa no n.º 6 do artigo 31.º com a revisão dos
Códigos efectuada através do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Junho de 2001, abrangendo
quaisquer rendimentos da categoria B, incluindo os derivados da propriedade intelectual, que não
ultrapassando 50% do valor dos restantes rendimentos brutos englobados do próprio ou do
agregado, não excedam ainda qualquer dos seguintes limites:

a)    Metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado tratando-se dos
rendimentos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 3.º e outros rendimentos
referidos nas alíneas a) a g) do mesmo artigo;

b)    O valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se de vendas,
isoladamente ou em conjunto com os rendimentos referidos na alínea anterior.

5. O entendimento explicitado nos pontos anteriores é aplicável a quaisquer rendimentos da
categoria B que, para o efeito, são considerados pelo seu valor ilíquido de eventuais benefícios
fiscais.

OPÇÃO PELAS REGRAS DA CATEGORIA A

Os sujeitos passivos que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos, poderão optar pela
tributação segundo as regras da Categoria A:

1.      Reúnam as condições para serem tributados pelo regime simplificado;

2.      Não tenham optado pela contabilidade organizada;

3.      Tenham prestado serviços para uma única entidade.
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Esta opção deverá ser feita na declaração de rendimentos. Os sujeitos passivos ficarão obrigados a
manter-se neste regime por um período mínimo de 3 anos, salvo se deixarem de se verificar as
condições que permitem a sua aplicação.

A opção não retira ao sujeito passivo a qualidade de titular de rendimentos da Categoria B,
designadamente para efeitos declarativos (declaração de inicio, de cessação e declaração anual).

Artigo 28.º n.º 8

Se os rendimentos auferidos resultarem de serviços prestados a uma única entidade, o sujeito
passivo pode optar pela tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria A,
mantendo-se essa opção por um período de três anos.

Campo 02

É assinalado se a totalidade do rendimento declarado no quadro 4 for proveniente de acto isolado.

ACTOS ISOLADOS

Consideram-se actos isolados os que:

    resultem de prática não reiterada;

    não sejam previsíveis;

    não representem mais de 50% dos restantes rendimentos (quando os houver).

O artigo 30.º do CIRS refere que na determinação do rendimento dos actos isolados se deduz
apenas as despesas necessárias à sua obtenção devidamente comprovadas, com as limitações
decorrentes do artigo 33.º.

Artigo 30.º
Actos isolados

Na determinação do rendimento tributável dos actos isolados, são dedutíveis apenas os encargos
devidamente comprovados e necessários à obtenção dos rendimentos brutos, até à sua
concorrência, com as limitações previstas no artigo 33.º

Ao contrário do que se passa com os sujeitos passivos normalmente inscritos, um sujeito passivo
que pratique um acto isolado de natureza profissional, não deverá passar os recibos, vulgarmente
designados por recibos “verdes”. Estes só devem ser adquiridos após a apresentação da declaração
de início de actividade. Em vez disso o sujeito passivo deverá emitir, após a conclusão do acto
isolado, uma declaração formal, emitida em triplicado, a qual deverá conter:

•      a indicação expressa de que se trata de um acto isolado;

•      Identificação do sujeito passivo;

•      Identificação da entidade pagadora;

•      Data da prestação do serviço e do respectivo pagamento;

•      o valor ilíquido;

•      Montante da retenção na fonte;
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•      Montante do IVA.

Um acto isolado pressupõe sempre a cobrança de IVA à taxa de 21%, excepto na situação de o acto
praticado se enquadrar numa actividade isenta nos termos do art. 9º do Código do IVA. Esse valor
deverá ser entregue no Serviço de Finanças da área do domicílio do sujeito passivo até ao último dia
do mês seguinte ao da conclusão do serviço.

Campos 03 e 04

Deverá ser assinalado o campo correspondente à natureza dos rendimentos declarados. Se o titular
dos rendimentos exercer simultaneamente as actividades agrupadas nos campos 03 e 04 deverá
assinalar os dois campos, identificando as actividades, através dos respectivos códigos, nos campos
10, 11 e 12 do quadro 3A.

PROFISSIONAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Actividades de profissionais e outras prestações de serviços

Compreende os rendimentos auferidos no exercício por conta própria, de qualquer actividade de
prestação de serviços, ainda que conexas com qualquer actividade comercial, industrial, agrícolas,
silvícolas ou pecuárias.

Artigo 3.º
Rendimentos da categoria B

1 - Consideram-se rendimentos empresariais e profissionais:

a) Os decorrentes do exercício de qualquer actividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou
pecuária;

b) Os auferidos no exercício, por conta própria, de qualquer actividade de prestação de serviços,
ainda que conexas com qualquer actividade mencionada na alínea anterior;

c) Os provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação de informações
respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico, quando
auferidos pelo seu titular originário.

Actividades comerciais e industriais

Consideram-se como tais:

•        Compra e fabricação para venda;

•        Pesca;

•        Industria extractiva;

•        Artesanato;

•        Construção civil;

•        Venda ou exploração do direito real de habitação periódica;

•        Actividades urbanísticas e exploração de loteamento;

•        Transportes;
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•        Agencias de viagens e turismo;

•        Actividades hoteleiras e similares;

•        Restauração e bebidas;

•        Actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias não conexas com a exploração da terra, ou em
que esta tenha carácter manifestamente acessório, ou seja, quando os custos directos
correspondentes à exploração da terra foram inferiores aos custos totais do conjunto da
actividade;

•        Actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias integradas noutras de natureza comercial ou
industrial, nos casos em que os produtos se destinam a ser utilizados ou consumidos em mais
de 60% nestas actividades.

Artigo 4.º
Actividades comerciais e industriais, agrícolas, silvícolas e pecuárias

1 - Consideram-se actividades comerciais e industriais, designadamente, as seguintes:

a) Compra e venda;

b) Fabricação;

c) Pesca;

d) Explorações mineiras e outras indústrias extractivas;

e) Transportes;

f) Construção civil;

g) Urbanísticas e exploração de loteamentos;

h) Actividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, bem como a venda ou exploração do
direito real de habitação periódica;

i) Agências de viagens e de turismo;

j) Artesanato;

l) Actividades agrícolas e pecuárias não conexas com a exploração da terra ou em que esta tenha
carácter manifestamente acessório;

m) Actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias integradas noutras de natureza comercial ou
industrial.

2 - Considera-se que a exploração da terra tem carácter manifestamente acessório quando os
respectivos custos directos sejam inferiores a 25% dos custos directos totais do conjunto da
actividade exercida.

3 - Para efeitos do disposto na alínea m) do n.º 1, consideram-se integradas em actividades de
natureza comercial ou industrial as agrícolas, silvícolas e pecuárias cujos produtos se destinem a ser
utilizados ou consumidos em mais de 60% do seu valor naquelas actividades.

AGRÍCOLAS, SILVÍCOLAS E PECUÁRIAS
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Consideram-se como tais, nomeadamente:

•        As actividades meramente acessórias ou complementares, que utilizem de forma exclusiva, os
produtos da própria exploração agrícola, silvícola e pecuária;

•        Explorações de marinhas de sal, explorações apícolas;

•        Caça e exploração de pastos naturais, água e outros produtos espontâneos, explorados
directamente ou por terceiros;

•        Investigação e obtenção de novas variedades animais e vegetais dependentes daquelas
actividades.

Exclusão:

São excluídos da tributação os rendimentos resultantes de actividades agrícolas, silvícolas e
pecuárias quando o valor dos rendimentos brutos do agregado familiar não ultrapasse cinco vezes o
valor anual do salário mínimo nacional (€ 27 013,00).

A exclusão prevista no n.º 4 do art. 3.º não desonera o contribuinte do cumprimento das suas
obrigações declarativas.

Artigo 3.º
Rendimentos da categoria B

4 - São excluídos de tributação os rendimentos resultantes de actividades agrícolas, silvícolas e
pecuárias, quando o valor dos proveitos ou das receitas, isoladamente, ou em cumulação com o
valor dos rendimentos ilíquidos sujeitos, ainda que isentos, desta ou doutras categorias que devam
ser ou tenham sido englobados, não exceda por agregado familiar cinco vezes o valor anual do
salário mínimo nacional mais elevado. 

Regime transitório para declarações de anos anteriores:

Estabeleceu-se um regime transitório que prevê um englobamento progressivo dos rendimentos
decorrentes do exercício de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias, tributando-se em:

70%, no ano de 2002;

80%, no ano de 2003;

90%, no ano de 2004.

Artigo 4º do DL 442-A/88
Regime transitório da categoria B

3.       Os rendimentos da categoria B, decorrentes de actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias,
não excluídos de tributação, serão considerados, para efeitos de IRS, apenas por 60%, 70%,
80% e 90% do seu valor, respectivamente nos períodos de tributação que se iniciem em 2001,
2002, 2003 e 2004.

QUADRO 2

Ano dos rendimentos
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Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

Identificação do(s) Sujeitos Passivos

CAMPOS 06 e 07

A identificação dos sujeitos passivos (campos 06 e 07) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.

QUADRO 3 A

Identificação do Titular dos Rendimentos

CAMPO 08

Destina-se à identificação fiscal do titular dos rendimentos declarados (sujeito passivo A, sujeito
passivo B ou dependente).

Se o titular dos rendimentos for um dependente deve ser indicado no quadro 3 B ou C da declaração
Modelo 3.

CAMPO 09

É reservado à identificação da herança indivisa, feita através da indicação do número de
identificação equiparado a pessoa colectiva que lhe foi atribuído (NIPC), quando for assinalado o
campo 01, não devendo ser preenchido o campo 08.

Se na data em que for apresentada a declaração correspondente ao ano em que ocorreu o óbito não
tiver sido ainda atribuído número de identificação à herança, poderá ser indicado, no campo 08, o
número de identificação fiscal do autor da herança.
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CAMPOS 10, 11 e 12

Deve ser inscrito o código da Tabela de Actividades, a que se refere o art. 151.º do CIRS, publicada
pela Portaria n.º 1011/2001, de 21 de Agosto, correspondente à actividade exercida. Caso se trate
de actividade não prevista nessa Tabela, deve ser preenchido o campo 11 ou 12 com a indicação do
Código CAE que lhe corresponda.

Podem ser simultaneamente preenchidos os campos 10, 11 e 12 se forem exercidas, pelo titular dos
rendimentos, as diferentes actividades neles referidas.

TABELA DE ACTIVIDADES

1 - Arquitectos, engenheiros e técnicos
similares:

7021 Médicos otorrinolaringologistas;

1000 Agentes técnicos de engenharia e
arquitectura:

7022 Médicos pediatras;

1001 Arquitectos; 7023 Médicos radiologistas;
1002 Desenhadores; 7024 Médicos de outras especialidades.
1003 Engenheiros; 8 - Professores e técnicos similares:
1004 Engenheiros técnicos; 8010 Explicadores;
1005 Geólogos; 8011 Formadores;
1006 Topógrafos. 8012 Professores.
2 - Artistas plásticos e assimilados, actores
e músicos:

9 - Profissionais dependentes de nomeação
oficial:

2010 Artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e
televisão;

9010 Revisores oficiais de contas;

2011 Artistas de circo; 9011 Notários. 
2019 Cantores; 10 - Psicólogos e sociólogos:
2012 Escultores; 1010 Psicólogos;
2013 Músicos; 1011 Sociólogos.
2014 Pintores; 11 - Químicos:
2015 Outros artistas. 1110 Analistas.
3 - Artistas tauromáquicos: 12 - Sacerdotes:
3010 Toureiros; 1210 Sacerdotes de qualquer religião.
3019 Outros artistas tauromáquicos. 13 - Outras pessoas exercendo profissões

liberais, técnicos e assimilados:
4 - Economistas, contabilistas, actuários e
técnicos similares:

1310 Administradores de bens;

4010 Actuários; 1311 Ajudantes familiares;
4011 Auditores; 1312 Amas;
4012 Consultores fiscais; 1313 Analistas de sistemas;
4013 Contabilistas; 1314 Arqueólogos;
4014 Economistas; 1315 Assistentes sociais;
4015 Técnicos oficiais de contas; 1316 Astrólogos;



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

149

4016 Técnicos similares. 1317 Parapsicólogos;
5 - Enfermeiros, parteiras e outros técnicos
paramédicos:

1318 Biólogos;

5010 Enfermeiros; 1319 Comissionistas;
5012 Fisioterapeutas; 1320 Consultores;
5013 Nutricionistas; 1321 Dactilógrafos;
5014 Parteiras; 1322 Decoradores;
5015 Terapeutas da fala; 1323 Desportistas;
5016 Terapeutas ocupacionais; 1324 Engomadores;
5019 Outros técnicos paramédicos. 1325 Esteticistas, manicuras e pedicuras;
6 - Juristas e solicitadores: 1326 Guias-intérpretes;
6010 Advogados; 1327 Jornalistas e repórteres;
6011 Jurisconsultos; 1328 Louvados;
6012 Solicitadores. 1329 Massagistas;
7 - Médicos e dentistas: 1330 Mediadores imobiliários;
7010 Dentistas; 1331 Peritos-avaliadores;
7011 Médicos analistas; 1332 Programadores informáticos;
7012 Médicos cirurgiões; 1333 Publicitários;
7013 Médicos de bordo em navios; 1334 Tradutores;
7014 Médicos de clínica geral; 1335 Farmacêuticos. 
7015 Médicos dentistas; 1336 Designers
7016 Médicos estomatologistas; 14 - Veterinários:
7017 Médicos fisiatras; 1410 Veterinários.
7018 Médicos gastrenterologistas; 15 - Outras actividades exclusivamente de

prestação de serviços:
7019 Médicos oftalmologistas; 1519 Outros prestadores de serviços.
7020 Médicos ortopedistas;

QUADRO 3 B

CAMPOS 13 e 14

Estes campos têm como fim dar a conhecer se a actividade é exercida ou não através de
estabelecimento estável.

No caso de sujeitos passivos não residentes esta informação é especialmente importante, porquanto
é através dela que se determinará a taxa a aplicar ao rendimento tributável.

Artigo 72.º
Taxas especiais

2 - Os rendimentos auferidos por não residentes em território português que sejam imputáveis a
estabelecimento estável aí situado são tributados à taxa de 25%. (Redacção dada pela Lei n.º
55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)
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QUADRO 4

Rendimentos Brutos (Obtidos em Território Português)

Devem ser declarados os rendimentos brutos, quer sejam provenientes de actos isolados ou do
exercício de actividades profissionais ou empresariais, ainda que qualificados como acessórios, os
quais serão indicados nos subquadros 4A ou 4B, conforme a sua natureza.

Assim, os valores a inscrever nos campos 401 a 405 e 409 a 411 deverão corresponder à totalidade
dos rendimentos ilíquidos auferidos pelo respectivo titular.

Os titulares deficientes com grau de invalidez permanente igual ou superior a 60 % deverão,
igualmente, declarar o total dos rendimentos brutos auferidos, sendo a parte dos rendimentos isenta,
nos termos do art. 16.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, assumida automaticamente na liquidação
do imposto.

A determinação do rendimento tributável cabe, exclusivamente, à Administração Tributária, a qual
fará a aplicação dos coeficientes previstos no art. 31.º do CIRS, caso não se trate de:

    Acto isolado;

    Rendimentos acessórios;

    Ou tenha sido exercida a opção pela tributação segundo as regras da categoria A.

Assim, tratando-se de rendimentos provenientes de acto isolado ou de rendimentos acessórios,
serão consideradas as despesas declaradas nos campos 406 e 407 ou 413 e 414 com as limitações
previstas no art. 33.º do CIRS.

Consideram-se rendimentos provenientes de acto isolado os que, não representando mais de 50 %
dos restantes rendimentos do sujeito passivo, quando os houver, não resultem de uma prática
previsível ou reiterada.

Consideram-se rendimentos acessórios os que não excedam 50 % do valor total dos rendimentos
brutos englobados do titular ou do seu agregado, desde que, no respectivo ano, não ultrapassem
qualquer dos seguintes limites:

a)    Metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se dos
rendimentos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 3.º do CIRS (derivados de
prestação de serviços e da propriedade intelectual), ou outros rendimentos referidos nas
alíneas a) a g) do n.º 2 do mesmo artigo (rendimentos prediais, de capitais, de mais-valias,
de subsídios ou subvenções, de indemnizações e de cessão de exploração);

b)    O valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, tratando-se de vendas,
isoladamente ou em conjunto com os rendimentos referidos na alínea anterior.

Na transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, o valor de realização a considerar será
o valor de venda ou, se superior, o valor patrimonial definitivo que serviu de base para efeitos de
IMT, ou que serviria, no caso de não haver lugar a essa liquidação (art. 31.º-A do CIRS), caso em
que será de preencher também o quadro 4D.

Se o referido valor patrimonial definitivo vier a ser conhecido após a entrega da declaração e se for
superior ao valor nesta declarado, deverá ser apresentada declaração de substituição, nos termos do
n.º 2 do art. 31.º-A do CIRS, durante o mês de Janeiro do ano seguinte.
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Neste caso, o valor da transmissão a considerar nos campos 401, 403 e 410 será o valor patrimonial
definitivo, devendo ser preenchido também o quadro 4D.

Os campos 406, 407, 413 e 414 correspondentes aos respectivos encargos só devem ser
preenchidos se os rendimentos forem provenientes de acto isolado ou qualificados como
“acessórios” (v. n.º 6 do art. 31.º do CIRS).

Os titulares deficientes com grau de invalidez permanente igual ou superior a 60% deverão,
igualmente, declarar o total dos rendimentos brutos auferidos, sendo a parte dos rendimentos
isenta, nos termos do art. 16.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, assumida automaticamente na
liquidação do imposto.

A determinação do rendimento tributável cabe, exclusivamente, à Administração Tributária, a qual
fará a aplicação dos coeficientes previstos no art. 31.º do Código do IRS, caso não se trate de:

    Acto isolado

    Rendimentos acessórios

Ou

    tenha sido exercida a opção pela tributação segundo as regras da categoria A

pelo que neste quadro devem ser inscritos os montantes auferidos.

QUADRO 4 A



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

152

RENDIMENTOS PROFISSIONAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Devem ser incluídos os rendimentos brutos decorrentes do exercício de actividades profissionais,
comerciais e industriais, ou de actos isolados dessa natureza, tal como são definidas nos arts. 3.º e
4.º do CIRS.

CAMPO 401
Vendas de mercadorias e produtos

Neste campo devem ser indicados os das vendas (sem transformação) e os bens que foram
fabricadas pelo titular dos rendimentos.

A variação de produção (negativa ou positiva), no regime simplificado, não faz parte dos rendimentos
sujeitos a imposto, pelo que não deve ser incluída no quadro 4. Devem, ser indicadas, neste campo,
as vendas de bens transmitidos em conjunto com as prestações de serviços, desde que na
respectiva factura, esses bens, se encontrem devidamente discriminados (quantidades, identificação
do bem, preço unitário e valor global).

Exemplos

Reparação de uma viatura

O preço de venda de cada uma das peças incorporadas (mas não consumidas) se devidamente
identificadas, devem ser indicadas no campo 401. O valor correspondente à mão-de-obra e materiais
consumidos (electricidade, água, lubrificação, etc.) deve ser indicado no campo 403.

Encomenda de uma cama

Ainda que madeira não seja fornecida pelo cliente, trata-se da fabricação de um bem, pelo que o
preço de venda deve ser indicado no campo 401.

CAMPO 402
Prestações de Serviço de Hoteleiras, restauração e bebidas

Neste campo devem ser incluídas apenas as prestações de serviço realizadas no âmbito de
actividades de restauração e bebidas, hotelaria e actividades similares. Ficam afastadas as que,
embora prestadas aos clientes, estão fora destas actividades, como o caso de organização de uma
visita guiada, ou a intermediação no aluguer de viaturas, os quais serão de incluir no campo 403.

CAMPO 403
Outras prestações de Serviço e outros rendimentos

São de incluir neste campo:

    As prestações de serviços não referidas no campo 402;

    As mais-valias fiscais (as menos-valias não são relevantes para a determinação do
rendimento);

    Os subsídios ou subvenções;

    Cedência temporária de exploração de estabelecimento comercial;

    Indemnizações relativas a bens ou direitos afectos à actividade;
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    Outros rendimentos enquadrados na categoria B.

    Os subsídios que não são de exploração podem ser considerados, em partes iguais,
durante 5 anos. Se, durante esse período, o sujeito passivo transitar para o regime da
contabilidade, no último ano em que for aplicado o regime simplificado, deve indicar neste
campo a parte do subsídio que ainda não foi integrada na base tributável.

Exemplo

Subsídio recebido em 2004 no montante de € 10 000.

No ano de 2007 o sujeito passivo irá transitar para o regime da contabilidade, pelo que o último ano
de aplicação do regime simplificado é 2006.

Assim:

No ano de 2004 foi considerado como rendimento - € 2 000

No ano de 2005 foi considerado como rendimento - € 2 000

No ano de 2006 terá que indicar como rendimento - € 6 000

CAMPO 404
Propriedade intelectual

Destina-se à indicação dos rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da
prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou
científico, quando auferidos pelo titular originário.

Os rendimentos da propriedade literária, artística e científica, auferidos por autores residentes em
território português que beneficiem da isenção prevista no art. 56.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, serão incluídos por 50% do seu valor. O valor isento, a declarar no quadro 5 do anexo H,
não pode ultrapassar € 27 194, pelo que o excesso deve ser incluído neste campo.

Deverá proceder de igual forma o titular que seja deficiente, visto que a isenção a que tem direito por
esse facto é assumida automaticamente na liquidação do imposto.

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO

Exemplo 1: rendimento de €20.000

Anexo B, campo 404 - 10.000

Anexo H, campo 501 - 10.000

Exemplo 2: rendimento de €100.000

Anexo B, campo 404 - 72.806

Anexo H, campo 501- 27.194

A parte isenta que deve ser inscrita no campo 501 do anexo H não pode exceder €27.194 nos
termos do nº 3 do art. 56º do EBF pelo que o excesso, neste caso de € 22.806 (100.000 x 50% -
27.194) será incluído no campo 404 do anexo B.

CAMPO 405
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Rendimentos de actividades financeiras
(Códigos CAE iniciados por 65, 66 ou 67)

Este campo deve ser preenchido se tiverem sido obtidos rendimentos decorrentes do exercício de
actividades financeiras (CAE iniciado por 65, 66 ou 67) na Região Autónoma dos Açores,
conforme decisão da Comissão Europeia C (2002) 4487, de 11 de Dezembro de 2002.

CAMPOS 406 E 407
Encargos

Os encargos previstos nestes campos só serão considerados nas situações em que o rendimento for
considerado "acessório" ou for proveniente de "acto isolado", sendo o respectivo enquadramento
efectuado, pela Administração Tributária, de acordo com a legislação em vigor.

Consideram-se rendimentos provenientes de acto isolado os que, não representando mais de 50%
dos restantes rendimentos do sujeito passivo, quando os houver, não resultem de uma prática
previsível ou reiterada.

Consideram-se rendimentos acessórios, os que não excedam 50% do valor total dos rendimentos
brutos englobados do próprio titular ou do seu agregado, desde que, no respectivo ano, não
ultrapassem qualquer dos seguintes limites:

a)    Metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, (€2 701,00)
tratando-se dos rendimentos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 3.º do Código do
IRS (derivados de prestação de serviços e da propriedade intelectual), ou outros
rendimentos referidos nas alíneas a) a g) do n.º 2 do mesmo artigo (rendimentos prediais,
de capitais, de mais-valias, de subsídios ou subvenções, de indemnizações e de cessão de
exploração);

b)    O valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, (€5 402,60) tratando-se de
vendas, isoladamente ou em conjunto com os rendimentos referidos na alínea anterior.

CAMPO 406
Custo das existências vendidas ou consumidas

São de indicar os custos correspondentes aos bens vendidos, cujo valor está referido no campo 401,
nos seguintes casos:

    acto isolado

    rendimentos acessórios

No entanto se estivermos perante um sujeito passivo cujo rendimento líquido será determinado por
aplicação do coeficiente de 20% previsto no artigo 31.º CIRS, o valor inscrito será ignorado,
assumindo-se, na determinação do rendimento líquido, automaticamente, aquele coeficiente.

CAMPO 407
Despesas Gerais

Neste campo deve ser indicado o valor apurado no quadro 9.

As despesas serão tomadas em consideração no cálculo do rendimento tributável a efectuar pela
administração fiscal, nos seguintes casos:

    acto isolado
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    rendimentos acessórios

    opção pela tributação segundo as regras da categoria A

No entanto se estivermos perante um sujeito passivo cujo rendimento líquido será determinado por
aplicação dos coeficientes previstos no artigo 31.º CIRS, o valor inscrito será ignorado,
assumindo-se, na determinação do rendimento líquido, automaticamente, aquele coeficiente.

No caso de opção pela determinação do rendimento tributável segundo as regras da categoria A
serão consideradas as despesas referidas nos campos 904, 905 e 906 ou 913, 914 e 915 do quadro
9.

QUADRO 4 B

RENDIMENTOS AGRÍCOLAS, SILVÍCOLAS E PECUÁRIOS

Devem ser indicados os rendimentos brutos decorrentes do exercício de actividades agrícolas,
silvícolas e pecuárias ou de actos isolados dessa natureza, tal como são definidas no art. 4.º do
CIRS.

CAMPOS 413 e 414

Os encargos previstos nestes campos só serão considerados nas situações em que o rendimento for
considerado "acessório" ou for proveniente de "acto isolado", sendo o respectivo enquadramento
efectuado, pela Administração Tributária, de acordo com a legislação em vigor.

QUADRO 4 C

OPÇÃO PELA APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CATEGORIA A

É permitida a opção de tributação pelas regras estabelecidas para a categoria A quando a totalidade
dos rendimentos auferidos e declarados no quadro 4 resulte de serviços prestados a uma única
entidade e o titular dos rendimentos não tenha optado pelo regime da contabilidade organizada ou
não resultem da prática de acto isolado.

Este quadro destina-se à formalização dessa opção, a qual se manterá por um período de três anos,
caso se verifiquem os respectivos pressupostos.

QUADRO 4 D

TRANSMISSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS

A primeira parte deste quadro deve ser preenchida, apenas, nos casos em que o valor de
realização a considerar relativamente à alienação de direitos reais sobre bens imóveis, nos quadros
4A ou 4B, quer se trate de transmissão de existências, quer da determinação de mais-valias de bens
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do activo imobilizado, seja o valor patrimonial definitivo considerado para efeitos de IMT por ser
superior ao valor de venda.

Na segunda parte deste quadro deve indicar no campo 1 ou 2, respectivamente, se houve ou não
alienação de direitos reais sobre bens imóveis. Em caso afirmativo, deve indicar, no campo 418, o
número de imóveis ou fracções alienados no ano a que respeita a declaração.

CAMPO 416

Destina-se a indicar a diferença positiva entre o valor patrimonial definitivo considerado para efeitos
do IMT e o valor de venda, relativamente a imóveis que façam parte das existências.

CAMPO 417

Destina-se a indicar a diferença positiva entre o valor patrimonial definitivo considerado para efeitos
do IMT e o valor de venda, relativamente a imóveis que façam parte do imobilizado.

Este quadro tem natureza informativa devendo ser preenchido apenas nos casos em que o valor
definitivo que serviu de base à liquidação do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT), ou que lhe serviria de base, caso não tenha havido lugar a essa liquidação, for
superior ao valor constante do contrato que titulou a transmissão onerosa de direitos reais sobre
bens imóveis.

No campo 416 deverá ser declarada a diferença positiva entre o valor patrimonial definitivo e o valor
da transmissão de bens imóveis que faziam parte das existências.

No campo 417 deverá ser declarada a diferença positiva entre o valor patrimonial definitivo e o valor
da transmissão de bens imóveis que faziam parte do activo imobilizado.

Em qualquer caso, o titular dos rendimentos deve declarar nos campos respectivos dos quadros 4-A
e 4-B, o valor patrimonial definitivo quando este for superior ao valor da transmissão, como dispõe o
artigo 31º-A do Código do IRS.

Artigo 31.º-A
Valor definitivo considerado para efeitos de liquidação de imposto municipal sobre as

transmissões onerosas de imóveis

1 - Em caso de transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, sempre que o valor
constante do contrato seja inferior ao valor definitivo que servir de base à liquidação do imposto
municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, ou que serviria no caso de não haver lugar a
essa liquidação, é este o valor a considerar para efeitos da determinação do rendimento tributável. 

2 - Para execução do disposto no número anterior, se à data em que for conhecido o valor definitivo
tiver decorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57.º,
deve o sujeito passivo proceder à entrega da declaração de substituição durante o mês de Janeiro
do ano seguinte. 
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3 - O disposto no n.º 1 não prejudica a consideração de valor superior ao aí referido quando a
Direcção-Geral dos Impostos demonstre que esse é o valor efectivo da transacção. 

4 - Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º, nos n.ºs 2 e 6 do artigo 28.º e nos n.ºs 2 e 6 do
artigo 31.º, deve considerar-se o valor referido no n.º 1.

EXEMPLO

Durante o ano de 2006, Francisco alienou dois imóveis, um fazia parte das suas existências e outro
pertencia ao imobilizado.

O imóvel que fazia parte das existências foi vendido por € 60.000 e o valor patrimonial definitivo para
efeitos de IMT foi de €75.000.

O imóvel que fazia parte do imobilizado foi vendido por €100.000, o valor patrimonial definitivo para
efeitos de IMT foi de €160.000 e as mais-valias fiscais apuradas de €55.000.

O preenchimento do quadro 4 será feito do seguinte modo:

Campo 401: 75.000

Campo 403: 55.000

Campo 416: 15.000

Campo 417: 60.000

CIRCULAR N.º 3/2001
REGIME SIMPLIFICADO DE DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL EM IRS 

ÍNDICE 

4 -    Apuramento do rendimento líquido

5 -    Prejuízos fiscais

6 -    Tributação autónoma

7 -    Actos isolados

8 -    Pagamentos por conta

9 -    Opção de tributação segundo as regras da categoria A

10 -  Cessação da aplicação do regime simplificado

REGIME SIMPLIFICADO EM IRS 

4 - APURAMENTO DO RENDIMENTO LÍQUIDO

No regime simplificado, o rendimento a englobar para efeitos de tributação resulta da aplicação de
indicadores de base técnico-científica determinados para os diferentes sectores da actividade
económica. 

Enquanto estes indicadores não forem aprovados, ou na sua ausência, serão aplicados os seguintes
coeficientes, relativamente à actividade de cada sujeito passivo, autonomamente: 
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a) 0,20 sobre o valor das vendas de mercadorias e produtos, bem como sobre as prestações de
serviços de actividades hoteleiras e similares, restauração (cafés, pastelarias, snacks, leitarias, etc) e
bebidas; 

b) 0,65 sobre o valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria (com exclusão da variação
da produção e dos trabalhos para a própria empresa) incluindo os referidos nas alíneas b) e c) do n.º
1, bem como os mencionados nas alíneas a) a g) do n.º 2 do artigo 3.º do Código do IRS.

Da aplicação desta aplicação destes coeficientes não poderá resultar um rendimento líquido inferior
a metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado.

Este limite, por cada sujeito passivo que exerça actividades empresariais e profissionais, aplica-se
independentemente da existência de eventuais benefícios fiscais e, obviamente, de a mesma poder
reportar-se a um período parcial do ano. 

Os sujeitos passivos com actividade empresarial ou profissional suspensa, não se encontrarão
abrangidos pelo regime simplificado, se no ano de 2001 continuarem a não exercer qualquer
actividade e desde que participem a cessação até 30 de Abril de 2002, no respectivo anexo da
declaração de rendimentos m/3, a apresentar nos termos do art.º 106.º do Código do IRS. 

O referido limite, quando aplicável, é considerado como rendimento líquido da categoria B -
rendimentos empresariais e profissionais, para efeitos de englobamento com outros eventuais
rendimentos líquidos. 

Os valores de base necessários para o apuramento do rendimento tributável podem ser corrigidos,
com recurso a métodos indirectos, pela DGCI.

Para efeitos de apuramento da base tributável de tributação pelo regime simplificado, apenas serão
consideradas as importâncias auferidas ou colocadas à disposição, conforme alínea c) do n.º 1 do
art.º 107.º do referido Código.

5 - PREJUÍZOS FISCAIS

Ao rendimento líquido poderão ser deduzidos os prejuízos fiscais apurados em anos anteriores
àquele em que se iniciou a aplicação do regime simplificado, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º do
Código do IRC, não podendo, no entanto, resultar um rendimento tributável inferior a metade do valor
anual do salário mínimo nacional mais elevado. 

6 - TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Os sujeitos passivos a que seja aplicado o regime simplificado só não ficarão sujeitos à tributação
autónoma no que se refere a despesas de representação, despesas com viaturas ligeiras de
passageiros, motos e motociclos, previstas no n.º 2 do art.º 75.º-A do Código do IRS, tal como são
definidas nos nºs 4 e 5 do mesmo artigo, pelo que serão sempre incidentes da tributação autónoma
prevista nos nºs 1 e 6 do mesmo art.º 75.º-A. 

7 - ACTOS ISOLADOS

Aos actos isolados definidos como tal nos termos do n.º 3 do artigo 3.º, não é aplicável o regime
simplificado de tributação previsto no art.º 31.º, sendo o rendimento líquido apurado nos termos do
artigo 33.º do Código do IRS. 

8 - PAGAMENTOS POR CONTA

Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado estão obrigados a efectuar os pagamentos
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por conta previstos no artigo 95.º do mesmo diploma. 

9 - OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DA CATEGORIA A

Os sujeitos passivos que aufiram rendimentos referidos nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 3.º do
Código do IRS, resultantes de serviços prestados a uma única entidade, poderão optar pela
tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria A, na declaração de rendimentos,
caso não tenham exercido a opção pela tributação com base na contabilidade organizada. 

Efectuada a opção, esta mantém-se por um período de três anos, desde que se verifiquem as
condições legalmente previstas. 

Os períodos de tributação em que tenha sido feita esta opção contam para efeitos de permanência
obrigatória de 3 anos no regime simplificado. 

10 - CESSAÇÃO DA APLICAÇÃO DO REGIME SIMPLIFICADO

O regime simplificado cessa quando: 

a)    For ultrapassado o valor total de vendas (30.000.000$) ou o valor ilíquido dos restantes
rendimentos (20.000.000$), durante dois períodos de tributação consecutivos; ou 

b)    Num único período, qualquer dos limites supramencionados forem ultrapassados em
montante superior a 25% (ou seja, total das vendas superior a 37.500.000$ ou total dos
outros rendimentos superior a 25.000.000$). 

Nestes termos, a tributação pelo regime de contabilidade organizada terá início a partir do período de
tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.

QUADRO 5

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA DOS AGENTES DESPORTIVOS

Devem ser declarados os rendimentos ilíquidos auferidos exclusivamente pela prática de actividade
desportiva, pelos agentes desportivos que optem pela tributação autónoma.

Havendo opção pela tributação autónoma não poderão ser deduzidas as despesas com prémios de
seguro previstos para as profissões de desgaste rápido, previstas no artigo 27.º do CIRS.

QUADRO 6

ACRÉSCIMOS AO RENDIMENTO

São declaradas neste quadro as mais-valias resultantes da alienação das partes de capital recebidas
como contrapartida da transmissão do património profissional ou empresarial, nos termos do n.º 1 do
art. 38.º do CIRS, se a alienação ocorrer antes de decorridos cinco anos da data da referida
transmissão. Neste caso também são de declarar os ganhos que ficaram suspensos de tributação,
relativos à transmissão da totalidade do património afecto ao exercício da actividade empresarial e
profissional, majorados em 15 % por cada ano, ou fracção, decorrido desde aquele em que se
verificou a entrada do património para realização do capital da sociedade.
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Os valores inscritos neste quadro não deverão ser mencionados no quadro 4.

O art.º 38.º consagra o regime fiscal aplicável às pessoas singulares que pretendam transmitir a
título oneroso o seu património afecto a uma actividade empresarial e profissional para realização do
capital subscrito em sociedade. 

Permite-se, então, que não haja lugar a apuramento de qualquer resultado tributável por virtude da
realização de capital social resultante da transmissão da totalidade do património afecto ao exercício,
por uma pessoa singular, de uma daquelas actividades.

Para que este benefício fiscal se concretize torna-se necessário que se observem as seguintes
condições cumulativas:

a)    O património do sujeito passivo terá que ser transmitido para uma sociedade com sede ou
direcção efectiva em Portugal;

b)    O sujeito passivo deve deter pelo menos 50% do capital da sociedade e a actividade
exercida por esta seja substancialmente idêntica à que era exercida pela pessoa singular
transmitente do património;

c)    Os elementos do activo e do passivo da pessoa singular objecto de transmissão sejam
considerados pelos mesmos valores da escrita da pessoa singular ou dos seus livros de
registo, ou seja, dos que resultam das disposições do Código do IRS ou de reavaliações
feitas ao abrigo de diplomas de carácter fiscal;

d)    As partes de capital recebidas em contrapartida da transmissão sejam valorizadas, para
efeitos de tributação aquando da sua transmissão futura, pelo valor líquido correspondente
aos elementos do activo e do passivo transferidos, valorizados como referido anteriormente,
ou seja, segundo as disposições do Código do IRS ou de reavaliações efectuadas ao abrigo
de legislação fiscal;

e)    A sociedade que recebe o património individualmente terá de se comprometer a respeitar o
artigo 77.º do Código do IRC, através de declaração que deve ser junta à declaração
periódica de rendimentos da pessoa singular relativa ao exercício em que se operou a
transmissão.

Este regime, porém, não se aplica aos bens afectos nas condições previstas na alínea b) do n.º 3 do
artigo 10.º do Código do IRS (afectação de bens do património particular á actividade empresarial),
em que a tributação é diferida, como sabemos.

Nos termos do n.º 3 do artigo 38.º, se o titular da quota ou das acções recebidas em contrapartida do
património individual proceder à sua transmissão onerosa antes de decorridos cinco anos, serão os
ganhos resultantes da transmissão das partes de capital qualificadas como rendimentos
empresariais ou profissionais, conforme a actividade que vinha sendo exercida a título individual e
considerados como rendimentos líquidos da categoria B.

Se as partes de capital forem transmitidas depois de decorrido aquele período os ganhos
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correspondentes serão tributados como mais-valias da alienação onerosa de partes sociais, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRS e, portanto, tributados com base no
englobamento obrigatório.

Nos termos do artigo 77.º do Código do IRC, os bens transmitidos para a sociedade devem ser
contabilizados pelos mesmos valores que tinham na contabilidade do sujeito passivo, devendo ainda
ter-se em conta na determinação do lucro tributável da sociedade o seguinte:

a)    O apuramento dos resultados respeitantes aos bens transmitidos é calculado como se não
tivesse havido transmissão;

b)    As reintegrações e amortizações serão efectuadas de acordo com o regime que vinha
sendo seguido na contabilidade da empresa singular;

c)    As provisões transferidas têm, para efeitos fiscais, o regime que lhes era aplicável para
efeitos de determinação do rendimento tributável da pessoa singular.

Finalmente, os prejuízos fiscais relativos ao exercício pela pessoa singular de actividade empresarial
e profissional, e ainda não deduzidos ao seu rendimento tributável podem ser deduzidos nos lucros
tributáveis da nova sociedade até ao fim do período referido no artigo 47.º, contado do exercício a
que os mesmos se reportam, até à concorrência de 50% de cada um desses lucros tributáveis.

Artigo 38
Entrada de património para realização do capital de sociedade

3 - Os ganhos resultantes da transmissão onerosa, qualquer que seja o seu título, das partes de
capital recebidas em contrapartida da transmissão referida no n.º 1 são qualificados, antes de
decorridos cinco anos a contar da data desta, como rendimentos empresariais e profissionais, e
considerados como rendimentos líquidos da categoria B, não podendo durante aquele período
efectuar-se operações sobre as partes sociais que beneficiem de regimes de neutralidade, sob pena
de, no momento da concretização destas, se considerarem realizados os ganhos, devendo estes ser
majorados em 15% por cada ano, ou fracção, decorrido desde aquele em que se verificou a entrada
de património para realização do capital da sociedade, e acrescidos ao rendimento do ano da
verificação daquelas operações.

QUADRO 7

Deduções à colecta

Devem ser indicados os rendimentos ilíquidos (incluindo adiantamentos) sujeitos a retenção, bem
como as respectivas retenções na fonte que sobre eles foram efectuadas.
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Campo 701 e 702
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte

Devem ser indicados os rendimentos ilíquidos (incluindo adiantamentos) sujeitos a retenção, bem
como as respectivas retenções na fonte que sobre eles foram efectuadas.

ADIANTAMENTOS

As importâncias relativas a reembolso de despesas efectuadas em nome e por conta do cliente,
quando devidamente documentadas, não influenciam a determinação do rendimento da categoria B.

Significa isto que, as despesas efectuadas em nome do cliente, contabilizadas em contas de
terceiros apropriadas, não afectam nem os rendimentos nem os encargos do prestador do serviço,
que deverá entregar ao cliente, para além do recibo de quitação, os originais dos documentos
comprovativos das despesas emitidas em nome desse mesmo cliente. Só cabem neste conceito as
despesas cujos documentos comprovativos sejam emitidos em nome do mesmo.

Os valores referentes a reembolso de despesas suportadas em nome e por conta do cliente não
devem influenciar o rendimento tributável da categoria B.

Este reembolso de despesas em nome e por conta do cliente encontra-se isento de IVA, devendo
ser mencionado no recibo "isento de IVA ao abrigo da alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA,
estando também dispensado de retenção na fonte, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 Janeiro.

Quando despesas, que seriam por conta de clientes, forem pagas pelo profissional independente, e
os documentos de despesa sejam emitidos em seu nome, então este apenas poderá fazer reflectir
esse encargo no valor dos honorários que cobrar. Deste modo, embora essas importâncias cobradas
ao cliente tenham por objectivo ressarcir o trabalhador independente de encargos por este
suportados, ficam sujeitas a retenção na fonte, bem como a IVA, quando este profissional não esteja
isento ao abrigo do artigo 53.º do CIVA porquanto configura uma prestação de serviços nos termos
normais, quer em IVA, quer em IRS.

Devemos analisar a situação tendo em consideração o regime de tributação do profissional, se
regime simplificado se regime da contabilidade organizada:

Regime simplificado:
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Se o profissional liberal estiver enquadrado no regime simplificado, as provisões ou adiantamentos
estão sujeitos a tributação no exercício em que são recebidos. 

A alínea b) n.º 1 do artigo 28.º do Código do IVA, impõe a obrigatoriedade da emissão de factura ou
documento equivalente aquando de pagamentos antes da data da transmissão dos bens ou da
prestação de serviços. Por isso, inequivocamente, havendo obrigatoriedade de emissão da factura
ou documento equivalente e, encontrando-se o sujeito passivo enquadrado no regime simplificado
de tributação, os adiantamentos que recebe dos seus clientes, encontram-se sujeitos a tributação
no exercício do seu recebimento, excepto tratando-se de adiantamentos destinados a custear
despesas da responsabilidade dos clientes e registadas em conta corrente, sendo consideradas
como receita no ano posterior ao da sua recepção, sem contudo exceder a apresentação da conta
final relativa ao trabalho prestado (artigo 116.º, n.º 4, alínea b) do CIRS).

Regime da contabilidade organizada

Nos termos do n.º 6 do artigo 3.º do Código do IRS, os rendimentos da categoria B ficam sujeitos a
tributação desde o momento em que, para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou
documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento
ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo do disposto no artigo 18.º do
Código do IRC.

Com efeito, o artigo 18.º do CIRC prevê o princípio da periodização do lucro tributável e os sujeitos
passivos de IRS tributados pelo regime de contabilidade organizada regem-se, por este princípio,
pela remissão feita nos termos do artigo 32.º do CIRS.

Se o prestador de serviços estiver no regime da contabilidade organizada e, uma vez que se rege
pelo principio da periodização do lucro tributável, ao emitir um recibo verde ou factura pelo
recebimento das provisões deve referir expressamente tratar-se de um adiantamento por conta de
uma prestação de serviços. 

Assim, os adiantamentos não serão tributados em sede de IRS, uma vez que o prestador de serviços
está enquadrado no regime de tributação da contabilidade organizada, pois rege-se pelo princípio da
periodização do lucro tributável. 

O artigo 115.º do CIRS determina que os titulares de rendimentos da Categoria B podem emitir
facturas ou recibo de modelo oficial. 

A utilização facturas e recibos, nesta situação, parece mais correcta, uma vez que estamos perante
adiantamentos por conta de uma prestação de serviços que será posteriormente facturada. Por
sua vez, será também necessário a emissão de notas de crédito para regularização do IVA liquidado
aquando da emissão dos recibos.

Estes adiantamentos estarão sujeitos a retenção na fonte nos termos artigo 101.º do Código do IRS,
no momento do seu pagamento ou colocação à disposição, daí que os anexos da Modelo 3,
respeitantes á categoria B, possuam campos próprios onde deverão ser declaradas as retenções
suportadas pelos adiantamentos.

Relativamente à tributação em sede de IVA ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do CIVA,
quando houver pagamento, ainda que parcial, anteriormente à emissão da factura ou documento
equivalente, relativa a uma transmissão de bens ou prestação de serviços, o IVA é devido no
momento do recebimento desse montante, pelo valor recebido.

Artigo 116.º n.º 4 alínea c)
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As importâncias recebidas a título de provisão, adiantamento ou a qualquer outro destinadas a
custear despesas da responsabilidade dos clientes devem ser registadas em conta corrente e
escrituradas no respectivo livro, sendo consideradas como receita no ano posterior ao da sua
recepção, sem contudo exceder a apresentação da conta final relativa ao trabalho prestado;

Retenções na Fonte

No caso em que os devedores de rendimentos da Categoria B possuam ou devam possuir
contabilidade organizada, deverão deduzir sobre as importâncias pagas:

•        5%, quando estiver em causa rendimentos provenientes de propriedade intelectual ou da
prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector comercial,
industrial ou científico, auferidos pelos seus titulares originários;

•        20%, tratando-se de rendimentos de profissionais previstos na tabela de actividades a que se
refere o artigo 151.º;

•        10% tratando-se de rendimentos não previstos naquela tabela, bem como de subsídios ou
subvenções e de actos isolados.

NOTA: Neste quadro devem ser indicados apenas os rendimentos sobre os quais houve incidência
das taxas de retenção, pelo que o seu valor não será necessariamente igual ao valor de rendimentos
inscritos no quadro 4.

Artigo 101.º
Retenção sobre rendimentos de outras categorias

1 - As entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada são obrigadas a reter
o imposto, mediante a aplicação, aos rendimentos ilíquidos de que sejam devedoras e sem prejuízo
do disposto nos números seguintes, das seguintes taxas: (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001,
de 27 de Dezembro - OE)

a)    15%, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º
ou de rendimentos das categorias E e F; 

b)    20%, tratando-se de rendimentos decorrentes das actividades profissionais especificamente
previstas na lista a que se refere o artigo 151.º; 

c)    10%, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos nas alíneas b) do n.º 1 e g) e i) do
n.º 2 do artigo 3.º, não compreendidos na alínea anterior. 

Decreto Lei 42/91
Artigo 8.º

Retenção sobre rendimentos das Categorias B, E e F

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º do Código do IRS, as entidades que disponham ou
devam dispor de contabilidade organizada são obrigadas a reter o imposto, mediante aplicação, aos
rendimentos ilíquidos de que sejam devedoras, das seguintes taxas: 

a)    15%, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º
ou de rendimentos das categorias E e F; 

b)    20%, tratando-se de rendimentos decorrentes das actividades profissionais especificamente
previstas na tabela de actividades a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS; 



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

165

c)    10%, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos nas alíneas b) do n.º 1 e g) e i) do
n.º 2 do artigo 3.º, não compreendidos na alínea anterior. 

2 - A taxa é aplicada ao rendimento ilíquido sujeito a retenção, antes da liquidação do IVA a que,
sendo caso disso, deva proceder-se.

3 - A retenção que incide sobre os rendimentos das categorias B e F referidos no n.º 1 é efectuada
no momento do respectivo pagamento ou colocação à disposição e a que incide sobre os
rendimentos da categoria E em conformidade com o disposto no artigo 7.º do Código do IRS.
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2002, de 25 de Setembro)

Todavia possibilita-se a dispensa daquela dedução.

Decreto-Lei 42/91
Artigo 9.º - Dispensa de retenção

1 - Estão dispensados de retenção na fonte, excepto quando esta deva ser efectuada mediante
taxas liberatórias:

a)    Os rendimentos das categorias B, com excepção das comissões por intermediação na
celebração de quaisquer contratos, e F, quando o respectivo titular preveja auferir, em cada
uma das categorias, um montante anual inferior ao fixado no n.º 1 do artigo 53.º do Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

b)    Os rendimentos da categoria B que respeitem a reembolso de despesas efectuadas em
nome e por conta do cliente ou a reembolso de despesas de deslocação e estada,
devidamente documentadas, correspondentes a serviços prestados por terceiros e que
sejam, de forma inequívoca, directa e totalmente imputáveis a um cliente determinado;

Esta faculdade não poderá ser exercida por sujeitos passivos que no ano anterior tenham obtido
rendimentos brutos iguais ou superiores a €10.000,00.

No caso de prestações de serviço que no âmbito da actividade, incorporem bens previamente
adquiridos, a retenção incide apenas sobre a componente “prestação de Serviços” e não sobre o
valor dos bens transmitidos.

Não estão sujeitas a retenção as prestações de serviço expressamente referidas no artigo 4.º do
CIRS, designadamente as decorrentes de actividades de;

    Transportes;

    Actividades hoteleiras;

    Restauração e bebidas;

    Agência de viagens e de turismo;

    Construção civil, desde que o sujeito passivo possua certificado válido.

Não existe obrigação de efectuar a retenção na fonte relativamente a rendimentos de:

    Mais valias apuradas no âmbito de actividades profissionais ou empresariais;

    Indemnizações conexas com a actividade;

    Cessão temporária de exploração de estabelecimento;
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    Subsídios ou subvenções recebidos no âmbito de actividades comerciais, industriais,
agrícola, silvícola ou pecuária;

    Actos isolados referentes a actividades comerciais, industriais, agrícolas, silvícola ou
pecuária;

Artigo 101.º
Retenção sobre rendimentos de outras categorias

4 -Não existe obrigação de efectuar a retenção na fonte relativamente a rendimentos referidos nas
alíneas c), d), e), f) e h) do n.º 2 do artigo 3.º.

Oficio Circulado 020 037
Comissões

Para conhecimento e uniformidade de procedimentos, comunica-se que, tendo-se suscitado dúvidas
sobre o enquadramento, em IRS, das importâncias pagas por determinadas entidades a
trabalhadores de outra entidade, a titulo de compensação por recomendação dos seus serviços a
terceiros, ainda que não suportadas por qualquer contrato escrito, foi superiormente determinado
que:

1. Tais importâncias constituem comissões, sujeitas a tributação em IRS, no âmbito da categoria B -
rendimentos empresariais e profissionais.

2. No momento do respectivo pagamento ou colocação à disposição, devem as entidades pagadoras
efectuar a competente retenção na fonte, por aplicação da taxa de 20%, nos termos do art. 101.º, n.º
1, do Código do IRS.

Campo 703
Pagamentos por conta

Deve ser declarado o valor total dos pagamentos por conta efectuados durante o ano.

Os pagamentos por conta, calculados com base na colecta do penúltimo ano, que tal como as
retenções na fonte pretendem aproximar a cobrança da verificação dos factos geradores de imposto,
são efectuados no próprio ano em que se verificam os factos tributários, permitindo também outras
vantagens:

•        diluição da carga fiscal, dado o seu pagamento gradual;

•        regularização arrecadação de receitas fiscais para o Estado;

•        facilidade de regularização de tesouraria para os sujeitos passivos e para o Estado

Os titulares de rendimentos da Categoria B, estão obrigados a efectuar 3 pagamentos por conta do
imposto devido a final, no próprio ano, a que os rendimentos respeitam. Esses pagamentos são
efectuados pelos próprios sujeitos passivos até ao dia 20 de cada um dos meses de:

    Julho

    Setembro

    Dezembro.

A totalidade dos pagamentos por conta é igual a 85% do montante calculado com base na fórmula



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

167

do artigo 102.º.

Os sujeitos passivos têm a faculdade de não efectuarem estas antecipações de pagamento, quando
o valor de cada prestação for inferior a € 50,00.

Cessarão ou reduzir-se-ão os pagamentos por conta, se o sujeito passivo:

•        deixar de obter rendimentos da Categoria B;

•        constatar, pelos elementos de que disponha, de que o valor dos pagamentos, e das retenções
referentes à Categoria B, já efectuado, é igual ou superior ao IRS que seja devido a final;

•        poderá ainda limitar a prestação relativa ao pagamento por conta, à diferença entre o imposto
que julgue devido e os pagamentos já efectuados.

Sempre que deixe de ser paga importância superior a 20% da que deveria ter sido entregue, em
virtude da cessação ou redução do pagamento, serão devidos juros compensatórios desde o termo
do prazo em que deveria efectuar-se cada pagamento por conta até à data em que por lei a
liquidação de IRS deva ser efectuada.

Os pagamentos por conta efectuados devem ser declarados pelos sujeitos passivos e serão
deduzidos à colecta do imposto liquidado nos termos gerais do ano em que foram efectuados.

A cessação ou redução indevida dos pagamentos por conta está sujeita a coima nos termos do art.
114.º do RGIT.

Artigo 102.º
Pagamentos por conta

1 - A titularidade de rendimentos da categoria B determina, para os respectivos sujeitos passivos, a
obrigatoriedade de efectuarem três pagamentos por conta do imposto devido a final, até ao dia 20 de
cada um dos meses de Julho, Setembro e Dezembro. 

2 - A totalidade dos pagamentos por conta é igual a 85% do montante calculado com base na
seguinte fórmula:

C x
RLB - R

RLT

em que as siglas utilizadas têm o seguinte significado:

C = colecta do penúltimo ano, líquida das deduções a que se refere o n.º 1 do artigo 78.º, com
excepção das deduções constantes nas alíneas b) e c);

R = total das retenções efectuadas no penúltimo ano sobre os rendimentos da categoria B;

RLB = rendimento líquido positivo do penúltimo ano da categoria B;

RLT = rendimento líquido total do penúltimo ano.

3 - O valor de cada pagamento por conta, resultante da aplicação do disposto no número anterior,
arredondado por excesso para euros, é comunicado aos sujeitos passivos através de nota
demonstrativa da liquidação do imposto respeitante ao penúltimo ano, sem prejuízo do envio do
documento de pagamento, no mês anterior ao do termo do respectivo prazo, não sendo exigível se
for inferior a € 50. 
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4 - Cessa a obrigatoriedade de serem efectuados os pagamentos por conta quando:

a) Os sujeitos passivos verifiquem, pelos elementos de que disponham, que os montantes das
retenções que lhes tenham sido efectuadas sobre os rendimentos da categoria B, acrescidos dos
pagamentos por conta eventualmente já efectuados e relativos ao próprio ano, sejam iguais ou
superiores ao imposto total que será devido;

b) Deixem de ser auferidos rendimentos da categoria B.

5 - Os pagamentos por conta podem ser reduzidos pelos sujeitos passivos quando o pagamento por
conta for superior à diferença entre o imposto total que os sujeitos passivos julgarem devido e os
pagamentos já efectuados.

6 - Verificando-se, pela declaração de rendimentos do ano a que respeita o imposto, que, em
consequência da cessação ou redução dos pagamentos por conta, deixou de pagar-se uma
importância superior a 20% da que, em condições normais, teria sido entregue, há lugar a juros
compensatórios se a liquidação do imposto do penúltimo ano tiver sido efectuada até 31 de Maio do
ano em que os pagamentos por conta devam ser efectuados e os sujeitos passivos se mantiverem
integrados no mesmo agregado, sendo para o efeito a importância considerada em falta imputada
em partes iguais ao valor de cada um dos pagamentos devidos.

7 - Os juros compensatórios referidos no número anterior são calculados nos termos e à taxa
previstos no artigo 35.º da lei geral tributária, contando-se dia a dia desde o termo do prazo fixado
para cada pagamento até à data em que, por lei, a liquidação deva ser feita.

O valor dos pagamentos por conta será comunicado pela D.G.C.I. aos sujeitos passivos na nota
demonstrativa da liquidação do imposto respeitante ao penúltimo ano.

Durante o mês anterior ao do termo do respectivo prazo de pagamento será remetido ao sujeito
passivo o documento de cobrança para o mesmo ser efectivado.

EXEMPLO

Rendimentos líquidos do sujeito passivo do penúltimo ano (2004):

Categoria A -€ 22 000,00

Categoria B -€ 40 000,00

Rendimento líquido global =€ 62 000,00

Colecta liquida do IRS - € 14 000,00

Retenções na fonte das Categorias B - € 800,00

Determinação do valor de cada pagamento a efectuar em 2006:

Base de Cálculo :

€ 14 000,00 x
€ 40 000,00 - € 800,00

= € 9 032,25
€ 62 000,00

€ 9 032,25 x 85% = € 7 677,41
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Cada prestação corresponderá a 1/3 de € 7 677,41 = € 2 560,00 (valor arredondado)

CAMPO 704
Crédito de imposto (2001)

Se a declaração respeitar ao ano de 2001, será de indicar o crédito de imposto a que o titular dos
rendimentos tenha direito, de acordo com o que dispunha o art. 80.º do CIRS, revogado pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro.

O crédito de imposto por dupla tributação económica, corresponde a 28,2352%, nos termos do artigo
80.º do Código do IRS.

CAMPOS 705 a 716
Identificação das entidades que efectuaram as retenções na fonte e respectivos

valores

Sempre que se indiquem valores de retenções no campo 702, deve proceder-se à identificação das
entidades que efectuaram as retenções através da indicação dos respectivos números de
identificação fiscal e à indicação dos respectivos valores.

Estes campos destinam-se à identificação das entidades que procederam à retenção na fonte e à
indicação dos respectivos valores retidos.

QUADRO 8

Prejuízos Fiscais a deduzir em caso, de sucessão por morte

Serão de indicar, apenas, os prejuízos, gerados em vida do autor da herança, e ainda não
deduzidos, os quais, uma vez declarados pelos sucessores no anexo respeitante ao ano do óbito,
não deverão sê-lo em anos posteriores, salvo se for para declarar, no ano seguinte, os prejuízos do
ano do óbito.

Para esse efeito é indispensável o preenchimento do campo 801, identificando o autor da sucessão
e indicando, por anos, os montantes dos prejuízos apurados nos últimos seis anos (ou cinco para os
prejuízos apurados nos anos de 2000 e anteriores) que ainda não tiverem sido deduzidos, na
respectiva categoria, pelo agregado familiar de que o autor da herança fazia parte.

Este quadro só deve ser preenchido no ano em que ocorreu o falecimento do empresário.

Nos casos de sucessão por morte os prejuízos fiscais gerados pelo empresário falecido no âmbito do
exercício de actividades empresariais e profissionais poderão ser deduzidos pelos herdeiros, com o
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limite temporal e outras regras definidas para o reporte de prejuízos da categoria B nos n.ºs 3 e 4 do
artigo 55.º do CIRS.

Para esse efeito, é indispensável o preenchimento do quadro 8, identificando o autor da sucessão e
indicando, por anos e por actividades, os montantes dos prejuízos apurados, nos últimos cinco anos
se os prejuízos tiverem sido obtidos nos anos de 2000 e anteriores ou seis para os prejuízos
apurados nos anos de 2001 e seguintes, que ainda não tiverem sido deduzidos, na respectiva
categoria, no âmbito dos rendimentos auferidos pelo agregado familiar de que o autor da herança
fazia parte.

Só são, assim, de indicar neste quadro os prejuízos não deduzidos gerados em vida do autor da
herança.

CAMPO 801
Numero Fiscal de Contribuinte

Neste campo deve ser identificado o número de identificação fiscal do empresário falecido (autor da
herança).

CAMPOS 808 a 813
Rendimentos Profissionais, Comerciais e Industriais

Nestes campos devem ser indicados os prejuízos, ainda não deduzidos, obtidos pelo autor da
herança no âmbito do exercício de actividades profissionais comerciais ou industriais:

    Prejuízos apurados nos anos de 2000 e anteriores serão de considerar os apura-dos no
âmbito exercício de actividades tributadas nas categorias B e C;

    Se a declaração respeitar ao ano de 2001, devem ser referidos os prejuízos dos anos de
1996, 1997, 1998, 1999 e 2000;

    Se a declaração respeitar ao ano de 2002, devem ser referidos os prejuízos dos anos de
1997, 1998, 1999, 2000;

    Prejuízos apurados nos anos de 2001 e seguintes serão de considerar os apura-dos no
âmbito exercício de actividades tributadas nas categorias B, excluindo os apurados no
âmbito do exercício de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias.

CAMPOS 814 a 819
Rendimentos Agrícolas, Silvícolas e Pecuários

Nestes campos devem ser indicados os prejuízos, ainda não deduzidos, obtidos pelo autor da
herança no âmbito do exercício de actividades agrícolas silvícolas e pecuárias:

    Prejuízos apurados nos anos de 2000 e anteriores serão de considerar os apurados no
âmbito exercício de actividades tributadas na categoria D;

    Se a declaração respeitar ao ano de 2001, devem ser referidos os prejuízos dos anos de
1996,1997, 1998, 1999 e 2000;

    Se a declaração respeitar ao ano de 2002, devem ser referidos os prejuízos dos anos de
1997,1998, 1999,2000;

    Prejuízos apurados nos anos de 2001 e seguintes serão de considerar os apurados no
âmbito exercício de actividades tributadas nas categorias B, excluindo os apurados no
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âmbito do exercício de actividades profissionais, comerciais e industriais.

Artigo 37.º
Dedução de prejuízos fiscais

A dedução de prejuízos fiscais prevista no artigo 47.º do Código do IRC só nos casos de sucessão
por morte aproveita ao sujeito passivo que suceder àquele que suportou o prejuízo.

Artigo 55.º
Dedução de perdas

3 - O resultado líquido negativo apurado na categoria B é tratado de acordo com as seguintes regras: 

a) O resultado só pode ser reportado, de harmonia com a parte aplicável do artigo 47.º do Código do
IRC, aos seis anos seguintes àquele a que respeita, deduzindo-se aos resultados líquidos positivos
da mesma categoria, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes; 

b) As perdas resultantes do exercício de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias não são todavia
comunicáveis, mas apenas reportáveis, de harmonia com a parte aplicável do artigo 47.º do Código
do IRC, a rendimentos líquidos positivos da mesma natureza; 

c) O resultado líquido negativo apurado nas restantes actividades da categoria B não é igualmente
comunicável aos rendimentos líquidos positivos resultantes do exercício de actividade agrícolas,
silvícolas e pecuárias, mas apenas reportável, de harmonia com a parte aplicável do artigo 47.º do
Código do IRC, a rendimentos líquidos positivos das restantes actividades daquela categoria; 

d) Os respectivos titulares deverão, salvo se estiverem sujeitos ao regime simplificado, assegurar os
procedimentos contabilísticos que permitam distinguir claramente os resultados das actividades
agrícolas, silvícolas e pecuárias dos das restantes actividades da categoria B. 

4 - Ao rendimento tributável determinado no âmbito do regime simplificado podem ser deduzidos os
prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores àquele em que se iniciar a aplicação do regime,
nos termos do n.º 3, excepto se da aplicação dos coeficientes previstos nos n.º 2 do artigo 31.º,
isoladamente ou após a referida dedução de prejuízos, resultar rendimento tributável inferior ao limite
mínimo previsto na parte final do mesmo preceito, caso em que o rendimento tributável a considerar
é o correspondente a esse limite.

DEDUÇÃO DE PERDAS

Na categoria B, o reporte para a frente é permitido relativamente aos anos seguintes àquele a que os
prejuízos dizem respeito, de harmonia com a aplicável do art.º 47.º do Código do IRC. 

Porém, nesta categoria, para efeitos de reporte de prejuízos, são constituídos dois grupos: 

1.      Rendimentos profissionais e com os rendimentos comerciais ou industriais: Neste grupo,
existe inter comunicabilidade de perdas e o saldo negativo é reportável a saldo positivo apurado
nos seis anos seguintes; 

2.      Rendimentos agrícolas, silvícolas ou pecuários: é um grupo estanque: os prejuízos nele
apurados apenas são reportáveis a lucros nele apurados, mas também não é admissível a
comunicabilidade de lucros apurados no primeiro grupo a prejuízo apurado neste segundo
grupo. 

Nos termos da lei, estes dois grupos são autónomos, não se admitindo entre eles qualquer
comunicabilidade, positiva ou negativa. Para o efeito, a contabilidade deverá ser elaborada de forma
a fornecer os elementos que permitam a observância destas regras. 
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No regime simplificado de tributação não existe esta autonomização, sendo a categoria B tratada
unitariamente para efeitos de reporte de prejuízos, sendo, porém, certo que da sua dedução não
poderão resultar rendimentos positivos inferiores ao valor previsto na parte final do n.º 2 do art. 31.º
(€2 701,30). 

Deve também ter-se presente que sempre que os rendimentos líquidos da categoria B sejam fixados
por recurso a métodos indirectos, não há lugar à compensação de perdas de anos anteriores,
mas não fica prejudicada a sua dedução em anos seguintes, desde que permitida pelo limite
temporal.

Excepto na situação referida no artigo 37.º, os rendimentos negativos apurados na esfera da
Categoria B, não são indicados em qualquer campo da declaração Modelo 3.

QUADRO 9

Encargos dedutíveis

Destina-se à inscrição das despesas suportadas no exercício de actividades empresariais e
profissionais, as quais só serão tomadas em consideração, na determinação do rendimento líquido,
se respeitarem à prática de acto isolado, a rendimentos «acessórios» ou em caso de opção pelas
regras da categoria A.

Se a declaração respeitar a 2001 deverá ter-se especial atenção aos limites que estavam
consignados no n.º 1 do art. 33.º do CIRS, na redacção do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho,
na parte respeitante aos encargos suportados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e
motociclos, os quais serão inscritos por 50% (campos 901 ou 910). 

Na parte referente a despesas de valorização profissional (campos 902 ou 911) e despesas de
representação (campos 903 ou 912) os respectivos limites previstos naquele artigo, na redacção
atrás mencionada, serão assumidos automaticamente na liquidação de IRS.

CAMPO 901 e 910
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos

Neste campo deverá ser inscrito o valor dos encargos com viaturas ligeiras de passageiros, motos e
motociclos que compreendem, designadamente, amortizações e reintegrações, rendas ou alugueres,
encargos financeiros, seguros, combustíveis, manutenção, conservação e imposto municipal sobre
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veículos.

De notar que, de acordo com o disposto na Portaria n.º 1041/2001. de 28 de Agosto. só poderão ser
incluídos nestes campos os encargos correspondentes a uma viatura por titular de rendimentos e
por empregado, salvo no que respeita a veículos de cilindrada inferior a 125 cm3, desde que
indispensáveis à obtenção dos rendimentos.

Inscrever 50% do valor dos encargos, tratando-se de declaração de 2001.

Portaria n.º 1041/2001, de 28 de Agosto

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (IRS), importa fixar limites, quer quanto aos encargos admitidos na
determinação do rendimento líquido da categoria B ou na matéria colectável das sociedades de
profissionais sujeitas ao regime de transparência fiscal, inerentes aos encargos com a utilização de
viaturas ligeiras de passageiros ou mistas afectas ao exercício da actividade, quer quanto ao número
máximo de veículos motorizados que poderão ser considerados como afectos ao exercício das
respectivas actividades.

Assim:

Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Código do IRS,
o seguinte:

1.º Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º do Código do IRS:

a) Para cálculo da dedução respeitante à reintegração de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas,
não será tomada em consideração a parte do valor de aquisição ou reavaliação que exceda o limite
estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Código do IRC;

b) Para cálculo da dedução referente a prestações devidas pelo aluguer sem condutor de viaturas
ligeiras de passageiros ou mistas, não será tomada em consideração a parte das importâncias pagas
correspondente ao valor das reintegrações dessas viaturas que, nos termos das alíneas c) e e) do
n.º 1 do artigo 33.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), não
sejam aceites como custo, sendo esse excesso eventualmente deduzido das diferenças ocorridas
nos anos em que a amortização financeira foi inferior àquela reintegração máxima.

2.º O disposto no número anterior é aplicável aos veículos motorizados não automóveis afectos ao
exercício de actividades profissionais e empresariais ou ao activo imobilizado de sociedades de
profissionais sujeitas ao regime de transparência fiscal.

3.º O número de viaturas ou veículos afectos ao exercício das respectivas actividades,
independentemente do título por que a afectação se opere, excepto relativamente aos de cilindrada
inferior a 125 cm3, é limitado a uma unidade por titular de rendimentos da categoria B do IRS, por
sócio, no caso de sociedade de profissionais sujeita ao regime de transparência fiscal, e por
trabalhador ao serviço dos referidos sujeitos passivos, quando, em qualquer caso, seja comprovada
a indispensabilidade do seu uso.

4.º O disposto na presente portaria é aplicável na determinação dos rendimentos líquidos ou do
resultado imputável dos anos de 2001 e seguintes, competindo aos titulares dos rendimentos ou às
sociedades de profissionais sujeitas ao regime de transparência fiscal excluir da consideração como
encargos ou custos dedutíveis os relativos aos veículos que excedam os limites fixados.

CAMPO 902 e 911
Despesas de valorização profissional 
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Consideram-se despesas de valorização profissional os encargos resultantes da frequência de
congressos, colóquios, conferências e outras acções de formação profissional, incluindo a inscrição,
deslocação e estada, despesas com a aquisição de livros, assinatura de publicações periódicas da
especialidade, etc.

CAMPO 903 e 912
Despesas de representação

Consideram-se despesas de representação profissional as despesas de natureza social efectuadas
pelo sujeito passivo com terceiros e conexas com a fonte produtora dos rendimentos tributáveis.

São, nomeadamente, as despesas de refeições com clientes, despesas inerentes à inauguração das
instalações onde irá ser exercida a actividade, angariação de clientes, e campanhas publicitárias,
independentemente do meio utilizado, desde que visem a projecção e promoção da imagem
profissional e empresarial do titular dos rendimentos.

CAMPO 904 e 913
Contribuições obrigatórias para a segurança social 

Neste campo serão inscritas as contribuições obrigatórias para a Segurança Social efectuadas pelo
sujeito passivo, a seu favor.

Estes encargos poderão fazer parte da dedução específica da Categoria A, no caso de ter sido feita
a opção no campo 1 do quadro 4 C.

CAMPO 905 e 914
Quotizações para sindicatos 

Neste campo serão inscritas as quotizações sindicais.

Estes encargos poderão fazer parte da dedução específica da Categoria A, no caso de ter sido feita
a opção no campo 1 do quadro 4 C.

CAMPO 906 e 915
Quotizações para ordens e outras organizações representativas de categorias

profissionais

Estes encargos poderão fazer parte da dedução específica da Categoria A, no caso de ter sido feita
a opção no campo 1 do quadro 4 C.

CAMPO 907 e 916
Deslocações, viagens e estadas do sujeito passivo

As despesas de deslocação do Sujeito passivo, são para ser inscritas neste campo, e serão
dedutíveis com as limitações previstas na lei.

CAMPO 908 e 917
Outras despesas indispensáveis à formação do rendimento

Finalmente, este grupo de encargos, de natureza residual, engloba todos os que não estiverem
previstos nos grupos anteriores e que se mostrem indispensáveis ao exercício da actividade.

Para além das limitações previstas no CIRC, não são dedutíveis, no exercício de 2006, para efeitos
de determinação do rendimento da Categoria B, os seguintes encargos:
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    100% das importâncias escrituradas a título de remuneração, ajudas de custo, utilização de
viatura própria, subsídios de refeição e outras prestação de natureza remuneratória do
sujeito passivo ou de qualquer membro do seu agregado familiar;

    a parte dos custos com deslocações, viagens e estadas do sujeito passivo ou membro do
seu agregado familiar, na parte que exceda 10% do total de proveitos contabilizados,
sujeitos e não isentos de IRS.

    Encargos com viaturas que ultrapassem uma unidade por titular ou trabalhador ao seu
serviço, excepto relativamente aos de cilindrada inferior a 125cm3,

Artigo 33.º
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Para além das limitações previstas no Código do IRC, não são dedutíveis para efeitos de
determinação do rendimento da categoria B, mesmo quando contabilizadas como custos ou perdas
do exercício, as despesas de deslocações, viagens e estadas do sujeito passivo ou de membros do
seu agregado familiar que com ele trabalham, na parte que exceder, no seu conjunto, 10% do total
dos proveitos contabilizados, sujeitos e não isentos deste imposto. (Redacção dada pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

2 - Por portaria do Ministro das Finanças podem ser fixados para efeitos do disposto neste artigo o
número máximo de veículos e respectivo valor por sujeito passivo.

3 - (Eliminado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

4 - (Eliminado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

5 - Quando o sujeito passivo afecte à sua actividade empresarial e profissional parte do imóvel
destinado à sua habitação, os encargos dedutíveis com ela conexos referentes a amortizações ou
rendas, energia, água e telefone fixo não podem ultrapassar 25% das respectivas despesas
devidamente comprovadas.

6 - Se o sujeito passivo exercer a sua actividade em conjunto com outros profissionais, os encargos
dedutíveis são rateados em função da respectiva utilização ou, na falta de elementos que permitam o
rateio, proporcionalmente aos rendimentos brutos auferidos.

7 - Não são dedutíveis as despesas ilícitas, designadamente as que decorram de comportamentos
que fundadamente indiciem a violação da legislação penal portuguesa, mesmo que ocorridos fora do
âmbito territorial da sua aplicação.

8 - As remunerações dos titulares de rendimentos desta categoria, bem como as atribuídas a
membros do seu agregado familiar que lhes prestem serviço, assim como outras prestações a título
de ajudas de custo, utilização de viatura própria ao serviço da actividade, subsídios de refeição e
outras prestações de natureza remuneratória, não são dedutíveis para efeitos de determinação do
rendimento da categoria B.

No exercício de 2001, acresciam as seguintes limitações:

•      50% dos encargos com viaturas ligeiras de turismo, barcos de recreio e aviões de turismo,
motos e motociclos utilizados no exercício da actividade empresarial e profissional, com
excepção dos que estejam afectos a serviços públicos de transporte ou se destinem a ser
alugados no exercício da actividade normal;

•      A parte correspondente à soma das despesas de representação com a valorização
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profissional que exceda 10% do total dos proveitos contabilizados, sujeitos e não isentos;

•      Limite global: para além das limitações referidas, a soma de grande parte dos encargos não
podia ultrapassar 25% do total dos proveitos contabilizados, sujeitos e não isentos.

Os limites referidos são assumidos automaticamente na liquidação do imposto pela
administração fiscal, salvo quanto às despesas com viaturas cuja limitação, quanto ao
número e à percentagem de dedução de 50%, deve ser efectuada pelo titular dos rendimentos
(campos 901 e 910).

QUADRO 10

Tributação Autónoma

São declarados neste quadro os montantes das despesas sujeitas a tributação autónoma, nos
termos do art. 73.º, nºs 1 e 6, do CIRS, caso o titular dos rendimentos disponha de contabilidade
organizada.

No regime simplificado não há tributação autónoma sobre os encargos com viaturas nem das
despesas de representação.

No entanto se o titular dos rendimentos dispuser de contabilidade organizada haverá lugar a
tributação autónoma se forem escrituradas despesas confidenciais ou não documentadas e
despesas pagas a não residentes nas condições referidas no artigo 73.º n.º 1, e n.º 6 do Código do
IRS.

Campo 1001
Despesas confidenciais ou não documentadas

As despesas confidenciais ou não documentadas efectuadas por sujeitos passivos de IRS que
possuam ou devam possuir contabilidade organizada, no âmbito do exercício de actividades
empresariais ou profissionais, além de não serem consideradas como custo da actividade, são
tributadas autonomamente em IRS, a uma taxa de 50%.

Campo 1002
Despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a não

residentes

As despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas
singulares ou colectivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime fiscal
claramente mais favorável, tal como está definido para efeitos de IRC, são tributadas
autonomamente à taxa de 35%, salvo se o sujeito passivo puder provar que tais encargos
correspondem a operações efectivamente realizadas e não têm carácter anormal ou um montante
exagerado. 

Artigo 73.º
Taxas de tributação autónoma
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1 - As despesas confidenciais ou não documentadas, efectuadas por sujeitos passivos que possuam
ou devam possuir contabilidade organizada no âmbito do exercício de actividades empresariais e
profissionais, são tributadas autonomamente à taxa de 50%.

6 - São sujeitas ao regime do n.º 1, sendo a taxa aplicável 35%, as despesas correspondentes a
importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou colectivas residentes fora
do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável, tal como
definido para efeitos de IRC, salvo se o sujeito passivo puder provar que tais encargos
correspondem a operações efectivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou um
montante exagerado.

QUADRO 11

Total das vendas/Prestações de serviços e outros rendimentos

Deve ser indicado o total das vendas separadamente do total das prestações de serviços e de outros
rendimentos, sujeitos a imposto, incluindo os que se encontram isentos, obtidos no ano a que se
refere a declaração, bem como aos dois anos imediatamente anteriores.

Deve ser indicado neste quadro, na primeira linha, o total das vendas e, na segunda, a soma das
prestações de serviços e de outros rendimentos, incluindo os rendimentos isentos (quadros 4 e 5 do
Anexo H) e os sujeitos a tributação autónoma (quadro 5), que tenham sido obtidos no ano a que
respeita a declaração (ano N) e nos dois anos anteriores. 

O preenchimento deste quadro é obrigatório, sendo esta informação importante para a validação do
enquadramento do sujeito passivo no regime de determinação do rendimento tributável.

QUADRO 12

Cessação de Actividade

Os campos 1 ou 2 são de preenchimento obrigatório. Se for assinalado o campo 1, deverá ser
indicada a data em que a cessação ocorreu no campo 3.

Esta informação não desobriga o titular dos rendimentos da apresentação da declaração de
cessação a que se refere o art. 112.º do CIRS.

Este quadro destina-se a dar conhecimento se o titular dos rendimentos cessou efectivamente sua
actividade. A suspensão temporária da actividade não deve ser declarada como cessação.
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Artigo 114.º
Cessação de actividade

1 - A cessação considera-se verificada quando:

a)    Deixem de praticar-se habitualmente actos relacionados com a actividade empresarial e
profissional, se não houver imóveis afectos ao exercício da actividade;

b)    Termine a liquidação das existências e a venda dos equipamentos, se os imóveis afectos ao
exercício da actividade pertencerem ao dono do estabelecimento;

c)    Se extinga o direito ao uso e fruição dos imóveis afectos ao exercício da actividade ou lhe
seja dado outro destino, quando tais imóveis não pertençam ao sujeito passivo;

d)    Seja partilhada a herança indivisa de que o estabelecimento faça parte, mas sem prejuízo
do disposto nas alíneas anteriores;

e)    Se dê a transferência, a qualquer título, da propriedade do estabelecimento.

2 - Quando, no âmbito da categoria B, existirem rendimentos de actividades agrícolas, silvícolas ou
pecuárias e de pesca a cessação só se considera verificada quando deixe de ser exercida esta
actividade e tenha terminado a liquidação das existências e a transmissão dos equipamentos ou a
afectação destes a outras actividades, excepto quando for feita a opção prevista na última parte do
artigo 36.º, caso em que a cessação ocorre no final do período de diferimento de imputação do
subsídio.

Artigo 112.º

3 - No caso de cessação de actividade, deve o sujeito passivo, no prazo de 30 dias a contar da data
da cessação, entregar a respectiva declaração num serviço de finanças, em impresso de modelo
oficial.

No caso de reinício de actividade chame-se especial atenção para o disposto no n.º 11 do artigo 28.º
do CIRS, uma vez que se a actividade for reiniciada antes de 1 de Janeiro do ano seguinte aquele
em que se tiverem completado os 12 meses da data da cessação, aplica-se o regime que vigorava
na data de cessação.

Artigo 28.º

11 - Se, tendo havido cessação de actividade, esta for reiniciada antes de 1 de Janeiro do ano
seguinte àquele em que se tiverem completado 12 meses, contados da data da cessação, o regime
de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais a aplicar é o que vigorava à data da
cessação. 

EXEMPLO

Sujeito passivo enquadrado no regime simplificado cuja cessação de actividade se verificou em 26
de Junho de 2006. Reiniciou em Maio de 2007. Em que regime ficarão os seus rendimentos
enquadrados?

No regime simplificado, uma vez que, os 12 meses após a data de cessação terminaram em Maio de
2007, mas por força do n.º 11 do art. 28.º a data relevante é o dia 1 de Janeiro do ano seguinte à
data em que se completa o período de 12 meses, neste caso 1 de Janeiro de 2008.
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Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelo titular dos rendimentos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.

OBRIGAÇÕES

Declarativas

o        Declaração de início de actividade (A prática de actos isolados não implica a apresentação de
declaração de início de actividade): antes de seu início deverá, o sujeito passivo, apresentar a
respectiva declaração num serviço de finanças;

o        Declaração de alterações: deverá ser apresentada no prazo de 15 dias a contar da data da
alteração, num serviço de finanças;

o        Cessação de actividade: deverá ser apresentada a respectiva declaração no prazo de 30 dias a
contar da data da cessação, num serviço de finanças;

o        Declaração periódica de rendimentos: modelo 3, acompanhada do anexo B ou do anexo C de
acordo com o regime de tributação

o        Declaração anual - a apresentar até ao último dia útil do mês de Junho, a qual poderá ser
entregue por transferência electrónica. 

o        Declaração dos rendimentos pagos incluindo das remunerações acessórias atribuídas e das
retenções efectuadas, a entregar aos titulares dos rendimentos, até ao dia 20 de Janeiro de
cada ano;

o        Declaração dos rendimentos pagos, incluindo das remunerações em espécie e retenções
efectuadas no ano anterior,( M10) a enviar por transferência electrónica até final de Fevereiro;

o        Declaração dos rendimentos pagos sujeitos a taxas liberatórias quando os titulares
beneficiarem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa, a entregar à DGCI por
transferência electrónica, até ao fim do mês de Julho, ( M31);

o        Declaração modelo 30 (suporte informático), a apresentar à DGCI até ao fim do mês de Julho,
com as importâncias pagas a não residentes e a respectiva retenção efectuada.

Oficio circulado 20 096 - DSBF
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2004-Ago-04
Obrigações acessórias - modelos 30, 31 e 34

Através das Portarias n.ºs 377/2004 e 378/2004, ambas de 14 de Abril, bem como da Portaria
n.º438/2004, de 30 de Abril, foram aprovadas, pela mesma ordem, as declarações modelo 31, 34 e
30, para cumprimento, respectivamente, do disposto nos arts. 119.º, n.º 2, 120.º e 119.º, n.º 7 do
Código do IRS. 

Acontece que os prazos para cumprimento destas obrigações declarativas expiram no final de Julho
(casos das modelos 31 e 34) e em Outubro (caso da modelo 30, prazo já prorrogado pela própria
Portaria que a aprovou).

Foi recentemente disponibilizado no site das declarações electrónicas (www.e-financas.gov.pt) o
formato dos ficheiros respectivos.

Para efeitos do cabal e atempado cumprimento das obrigações declarativas acessórias em causa,
sem penalizar os agentes obrigados ao seu cumprimento, e porque se trata do primeiro ano em que
estas obrigações deverão ser exclusivamente cumpridas por transmissão electrónica de dados, foi,
por despacho de S. Exª. o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 02.08.2004, prorrogado o
prazo para a entrega dos modelos 30, 31 e 34 para o dia 30 de Novembro de 2004.

Documentação das transacções

Para documentação das transacções deverá proceder-se do seguinte modo:

      Titulares de rendimentos que exclusivamente prestam serviços

Devem emitir recibo oficial, modelo 6, de todas as importâncias recebidas dos seus clientes
ainda que se trate de provisões, adiantamentos ou de reembolso de despesas, ou emitir factura
ou documento equivalente e o respectivo recibo de quitação.

      Titulares de rendimentos derivados de vendas e prestação de serviços 

Devem emitir factura ou documento equivalente, sem prejuízo de dispensa de obrigação de
facturação, nos termos do art. 39.º do CIVA.

O recibo de modelo não oficial deve conter os elementos indispensáveis para efeitos de
retenção e de tributação, especialmente quando seja aplicável o regime simplificado.

      Actos isolados 

Os titulares dos rendimentos devem emitir recibo de quitação avulso, no qual conste
expressamente que se trata de acto isolado, bem como a identificação fiscal das partes
intervenientes, da descrição da operação e o valor da mesma.

De escrituração

Os titulares de rendimentos da categoria B são obrigados a possuir contabilidade organizada nos
seguintes casos:

    quando o volume de vendas do ano imediatamente anterior ultrapassar € 149739,37 

ou o

    total das prestações de serviço e outros rendimentos daquele ano, ultrapassar € 99 759,58;
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    quando optem pelo regime de tributação com base na contabilidade;

    quando estejam a esta obrigados por imposição legal.

Os titulares de rendimentos da categoria B são obrigados a escriturar os livros de compras, de
vendas e de serviços prestados, quando:

    não se encontrem obrigados a dispor de contabilidade organizada;

    não estando obrigados a possuir contabilidade organizada não optem, por esta forma de
escrituração das operações.

Contabilidade organizada

•        Livro de Inventário e Balanços 

•        Livro de Diário

•        Livro de Razão

•        Dossier fiscal

A contabilidade deve ser organizada de acordo com a lei comercial e a lei fiscal e o P.O.C., sendo
aplicáveis as disposições constantes no Código do IRC sobre a organização e escrituração.

Sem contabilidade organizada

Actividades comerciais, industriais, agrícolas, silvícolas, pecuárias e de prestação de serviços

•        Livro de compras

•        Livro de vendas de mercadorias e produtos 

•        Livro de serviços prestados

Actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias, deverão, possuir ainda: 

•        Livro de registo do movimento de produtos, gado e materiais 

•        Livro de registo de imobilizações

Estes livros podem ser substituídos pelos elementos de escrita utilizados pelo sistema adoptado na
Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA).

Nos livros de vendas e de serviços prestados serão de registar as importâncias recebidas,
devidamente comprovadas, devendo ser evidenciadas em separado as importâncias respeitantes a
reembolsos de despesas efectuadas em nome e por conta do cliente, as quais, quando devidamente
documentadas, não influenciam a determinação do rendimento.

As receitas deverão ser escrituradas no prazo máximo de 60 dias. 

As importâncias recebidas a título de provisão ou adiantamento, destinadas a custear despesas da
responsabilidade dos clientes devem ser registadas em conta corrente. 

O seu registo, no respectivo livro de receitas, será efectuado no ano posterior ao da sua recepção,
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sem, contudo, exceder o da apresentação da conta final.

Os titulares de rendimentos que possuam um sistema que satisfaça o correcto apuramento e
fiscalização do imposto, poderão, após comunicação à DGCI, não utilizar os livros atrás referidos

Centralização e arquivo

Os livros utilizados na escrituração e os respectivos documentos de suporte, bem como o dossier
fiscal, deverão ser arquivados e conservados, em boa ordem, durante os dez anos civis
subsequentes, e estar centralizados: 

•        no domicílio fiscal;

•        ou em estabelecimento situado em território português o qual deverá ser indicado na declaração
de início ou de rendimentos.
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ANEXO C
Destina-se a declarar rendimentos empresariais e profissionais (categoria B), ainda que sujeitos a
tributação autónoma, tal como são definidos no art. 3.º do CIRS, que devam ser tributados segundo
o regime da contabilidade.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO C

O titular de rendimentos tributados na categoria B (rendimentos empresariais e profissionais) ou o
cabeça-de-casal ou administrador de herança indivisa que produza rendimentos dessa categoria,
abrangidos pelo regime de contabilidade organizada.

Este anexo é individual e em cada um apenas podem constar os elementos respeitantes a um titular,
o qual deverá englobar a totalidade dos rendimentos obtidos em território português, sendo os
obtidos fora deste, declarados, exclusivamente, no anexo J.

A obrigação de apresentação deste anexo manter-se-á enquanto não for declarada a cessação de
actividade ou não transitar para o regime simplificado.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO C

A declaração que integre o anexo C deve ser enviada pela Internet de 16 de Abril a 25 de Maio do
ano seguinte.

Nos termos do n.º 5 da Portaria 3/2004, de 10 de Janeiro, a partir de Janeiro de 2004, os sujeitos
passivos titulares de rendimentos empresariais e ou profissionais cuja determinação seja efectuada
com base na contabilidade ficam obrigados a enviar a declaração de rendimentos dos anos de 2001
e seguintes por transmissão electrónica de dados.

QUADRO 1

REGIME DE CONTABILIDADE ORGANIZADA

Deverá ser assinalado o campo correspondente à natureza dos rendimentos declarados. Se o titular
dos rendimentos exercer simultaneamente as actividades agrupadas nos campos 01 e 02, deverá
assinalar os dois campos, identificando as actividades, através dos respectivos códigos, nos campos
08, 09 e 10 do quadro 3A.

QUADRO 2
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Ano dos rendimentos

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

Identificação do(s) Sujeitos Passivos

A identificação dos sujeitos passivos (campos 04 e 05) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.

CAMPOS 04 e 05

A identificação dos sujeitos passivos deve respeitar a posição assumida para cada um no quadro 3A
da declaração modelo 3.

QUADRO 3 A

Identificação do Titular dos Rendimentos

CAMPO 06

Destina-se à identificação fiscal do titular dos rendimentos a incluir neste anexo (sujeito passivo A,
sujeito passivo B ou dependente).

CAMPO 07

É reservado à identificação da herança indivisa, feita através da indicação do número de
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identificação equiparado a pessoa colectiva que lhe foi atribuído (NIPC), quando for assinalado o
campo 01, não devendo ser preenchido o campo 06.

Se na data em que for apresentada a declaração correspondente ao ano em que ocorreu o óbito não
tiver sido ainda atribuído número de identificação à herança, poderá ser indicado, no campo 06, o
número de identificação fiscal do autor da herança.

CAMPOS 08 a 10

Deve ser inscrito o código da Tabela de Actividades publicada na Portaria n.º 1011/2001, de 21 de
Agosto, correspondente à actividade exercida. Caso se trate de actividade não prevista nessa
Tabela, deverá ser preenchido o campo 09 ou 10 com a indicação do Código CAE que lhe
corresponda.

Podem ser simultaneamente preenchidos os campos 08, 09 e 10 se forem exercidas, pelo titular dos
rendimentos, as diferentes actividades neles referidas.

CAMPOS 11 a 12

Nos campos 11 e 12 deve indicar se a actividade é exercida ou não através de estabelecimento
estável.

TABELA DE ACTIVIDADES

1 - Arquitectos, engenheiros e técnicos
similares:

7021 Médicos otorrinolaringologistas;

1000 Agentes técnicos de engenharia e
arquitectura:

7022 Médicos pediatras;

1001 Arquitectos; 7023 Médicos radiologistas;
1002 Desenhadores; 7024 Médicos de outras especialidades.
1003 Engenheiros; 8 - Professores e técnicos similares:
1004 Engenheiros técnicos; 8010 Explicadores;
1005 Geólogos; 8011 Formadores;
1006 Topógrafos. 8012 Professores.
2 - Artistas plásticos e assimilados, actores
e músicos:

9 - Profissionais dependentes de nomeação
oficial:

2010 Artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e
televisão;

9010 Revisores oficiais de contas;

2011 Artistas de circo; 9011 Notários. 
2019 Cantores; 10 - Psicólogos e sociólogos:
2012 Escultores; 1010 Psicólogos;
2013 Músicos; 1011 Sociólogos.
2014 Pintores; 11 - Químicos:
2015 Outros artistas. 1110 Analistas.
3 - Artistas tauromáquicos: 12 - Sacerdotes:
3010 Toureiros; 1210 Sacerdotes de qualquer religião.
3019 Outros artistas tauromáquicos. 13 - Outras pessoas exercendo profissões

liberais, técnicos e assimilados:
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4 - Economistas, contabilistas, actuários e
técnicos similares:

1310 Administradores de bens;

4010 Actuários; 1311 Ajudantes familiares;
4011 Auditores; 1312 Amas;
4012 Consultores fiscais; 1313 Analistas de sistemas;
4013 Contabilistas; 1314 Arqueólogos;
4014 Economistas; 1315 Assistentes sociais;
4015 Técnicos oficiais de contas; 1316 Astrólogos;
4016 Técnicos similares. 1317 Parapsicólogos;
5 - Enfermeiros, parteiras e outros técnicos
paramédicos:

1318 Biólogos;

5010 Enfermeiros; 1319 Comissionistas;
5012 Fisioterapeutas; 1320 Consultores;
5013 Nutricionistas; 1321 Dactilógrafos;
5014 Parteiras; 1322 Decoradores;
5015 Terapeutas da fala; 1323 Desportistas;
5016 Terapeutas ocupacionais; 1324 Engomadores;
5019 Outros técnicos paramédicos. 1325 Esteticistas, manicuras e pedicuras;
6 - Juristas e solicitadores: 1326 Guias-intérpretes;
6010 Advogados; 1327 Jornalistas e repórteres;
6011 Jurisconsultos; 1328 Louvados;
6012 Solicitadores. 1329 Massagistas;
7 - Médicos e dentistas: 1330 Mediadores imobiliários;
7010 Dentistas; 1331 Peritos-avaliadores;
7011 Médicos analistas; 1332 Programadores informáticos;
7012 Médicos cirurgiões; 1333 Publicitários;
7013 Médicos de bordo em navios; 1334 Tradutores;
7014 Médicos de clínica geral; 1335 Farmacêuticos. 
7015 Médicos dentistas; 1336 Designers
7016 Médicos estomatologistas; 14 - Veterinários:
7017 Médicos fisiatras; 1410 Veterinários.
7018 Médicos gastrenterologistas; 15 - Outras actividades exclusivamente de

prestação de serviços:
7019 Médicos oftalmologistas; 1519 Outros prestadores de serviços.
7020 Médicos ortopedistas;

QUADRO 4

APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
(OBTIDO EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS)

Destina-se ao apuramento do rendimento líquido da categoria B.
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Será sempre preenchido, independentemente de haver ou não correcções a efectuar ao
“RESULTADO LÍQUIDO” apurado na contabilidade, o qual, quando negativo, deve ser indicado com
o sinal negativo (–).

ACRESCER
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Campo 401 

O quantitativo a considerar como resultado líquido do exercício é coincidente com o evidenciado nas
demonstrações financeiras, ou o saldo da conta 88 do POC.

Campo 402

Exceptuando as variações patrimoniais relacionadas no artigo 21.º do CIRC, todas as outras
variações patrimoniais que aumentem a situação líquida e não se encontrem reflectidas na conta de
resultados líquidos deverão ser acrescidas ao lucro contabilístico para efeitos fiscais.

Assim, devem ser acrescidas e evidenciadas neste campo, todas as variações patrimoniais positivas
não reflectidas no resultado líquido, nomeadamente:

•        As reavaliações do activo imobilizado não enquadráveis em diploma legal;

•        Subsídios atribuídos e registados na conta 575 - Subsídios - , não destinados à exploração ou
investimentos amortizáveis, como sejam os subsídios para a criação de postos de trabalho,
para a integração de deficientes, para a implantação de empresas em regiões desprotegidas do
país, etc.;

•        Determinadas transmissões a título gratuito;

•        Ganhos imputáveis a exercícios anteriores reflectidos na conta 59.

Por outro lado são de excluir as seguintes:
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•        As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de acções, bem como as coberturas de
prejuízos, a qualquer título, feitas pelos titulares do capital;

•        As mais valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade, incluindo as
reservas de reavaliação legalmente autorizadas;

NOTA: Mais-valias potenciais ou latentes são aquelas que não se realizaram por não ter havido
transmissão onerosa dos bens. É exemplo deste caso a valorização de participações financeiras por
variação de cotações da Bolsa ou por incorporação de reservas no capital da sociedade participada.

•        Os incrementos patrimoniais sujeitos a imposto sobre as sucessões e doações.

Artigo 21.º do CIRC
Variações patrimoniais positivas

1 - Concorrem ainda para a formação do lucro tributável as variações patrimoniais positivas não
reflectidas no resultado líquido do exercício, excepto:

a)    As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de acções, bem como as
coberturas de prejuízos, a qualquer título, feitas pelos titulares do capital; 

b)    As mais-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade, incluindo as
reservas de reabilitação legalmente autorizadas; 

c)    As contribuições, incluindo a participação nas perdas, do associado ao associante, no
âmbito da associação em participação e da associação à quota. 

Linha 3 - Campo 103

Serão de deduzir ao lucro contabilístico para efeitos fiscais, as variações patrimoniais que reduzem a
situação líquida, salvo as relacionadas no artigo 24.º do CIRC.

Relativamente às variações patrimoniais negativas, devem ser deduzidas e evidenciadas,
nomeadamente:

•        As gratificações e outras remunerações do trabalho do empresário e trabalhadores a titulo de
participação nos resultados;

NOTA - No entanto no ano seguinte, deverá ter-se em atenção, que deverão ser contabilizadas a
debito da conta 59 - Resultados Transitados e não novamente a debito da conta 64 - Custos com
Pessoal.

O pagamento do IRS retido deverá ser entregue nos Cofres do Estado, até ao dia 20 do mês
seguinte à colocação das gratificações à disposição dos respectivos titulares.

•        Perdas imputáveis a exercícios anteriores reflectidos na conta 59.

São de excluir as seguintes:

•        As que consistam em liberalidades ou não estejam relacionadas com a actividade do
contribuinte.

•        As menos valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade;

•        As saídas, em dinheiro ou espécie, em favor do empresário a título de remunerações ou de
redução do mesmo, ou de partilha do património.
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Artigo 24.º do IRC
Variações patrimoniais negativas

1 - Nas mesmas condições referidas para os custos ou perdas, concorrem ainda para a formação do
lucro tributável as variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido do exercício,
excepto:

a)    As que consistam em liberalidades ou não estejam relacionadas com a actividade do
contribuinte sujeita a IRC;

b)    As menos-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade;

c)    As saídas, em dinheiro ou espécie, em favor dos titulares do capital, a título de remuneração
ou de redução do mesmo, ou de partilha do património;

d)    As prestações do associante ao associado, no âmbito da associação em participação.

2 - As variações patrimoniais negativas relativas a gratificações e outras remunerações do trabalho
de membros de órgãos sociais e trabalhadores da empresa, a título de participação nos resultados,
concorrem para a formação do lucro tributável do exercício a que respeita o resultado em que
participam, desde que as respectivas importâncias sejam pagas ou colocadas à disposição dos
beneficiários até ao fim do exercício seguinte.

Campo 404

Esta soma tem componentes positivas e negativas, tratando-se, por isso de uma soma algébrica.

O Resultado Liquido pode ser positivo ou negativo, pelo que seria preferível indicar aquela soma
algébrica da seguinte forma:

Soma (± 401 + 40 2 - 40 3) ou ± RL + VP - VP

Campo 405

Nos termos do nº 4 do artigo 23º do Código do IRC, não são encargos dedutíveis:

•        os prémios de seguros de doença e acidentes pessoais;

•        seguros e operações do ramo “vida”;

•        contribuições para fundos de pensões;

•        contribuições para regimes complementares de segurança social;

a não ser que sejam considerados rendimentos do trabalho dependente, nos termos da primeira
parte do n.º 3 da alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS, com a redacção dada pela Lei
39-B/94, de 27 de Dezembro, salvo se forem considerados realizações de utilidade social, nos
termos do artigo 38.º.

A primeira parte do n.º 3 da alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS, considera como
rendimentos do trabalho dependente as importâncias despendidas, obrigatória ou facultativamente,
pela entidade patronal com seguros e operações do ramo “Vida”, contribuições para fundos de
pensões, fundos de poupança-reforma ou quaisquer regimes complementares de segurança social,
desde que constituam direitos adquiridos e individualizados dos respectivos beneficiários. Os direitos
adquiridos estão definidos no n.º 8 do artigo 2º do CIRS.
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Resumindo, os encargos referidos anteriormente podem não ser considerados custo nos termos do
artigo 23º de não forem considerados como rendimentos de trabalho dependente, mas poderão ser
custo se forem abrangidos pelo artigo 38º como realizações de utilidade social e obedecerem a todos
os requisitos previstos neste artigo.

Artigo 23.º do CIRC
Custos ou perdas

1 - Consideram-se custos ou perdas os que comprovadamente forem indispensáveis para a
realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora,
nomeadamente os seguintes:

d)    Encargos de natureza administrativa, tais como remunerações, ajudas de custo, pensões ou
complementos de reforma, material de consumo corrente, transportes e comunicações,
rendas, contencioso, seguros, incluindo os de vida e operações do ramo «Vida»,
contribuições para fundos de poupança-reforma, contribuições para fundos de pensões e
para quaisquer regimes complementares da segurança social;

4 - Excepto quando estejam abrangidos pelo disposto no artigo 40.º, não são aceites como custos os
prémios de seguros de doença e de acidentes pessoais, bem como as importâncias despendidas
com seguros e operações do ramo «Vida», contribuições para fundos de pensões e para quaisquer
regimes complementares de segurança social que não sejam considerados rendimentos de trabalho
dependente, nos termos da primeira parte do n.º 3) da alínea b)do n.º 3 do artigo 2.º do Código do
IRS.

Campo 406

Não devem ser aceites como custo e portanto acrescidas ao lucro contabilístico, as reintegrações e
amortizações enumeradas no n.º 1 do artigo 33.º do CIRC.

•        As reintegrações e amortizações de elementos do activo não sujeitos a depreciação. É o caso
dos terrenos e do trespasse que nos termos dos artigos 11.º e 17.º do Decreto Regulamentar
2/90 de 12 de Janeiro não estão sujeitos a reintegração e amortização, por não haver perda do
respectivo valor de aquisição ou de reavaliação;

•        As reintegrações de bens imóveis na parte correspondente ao valor dos terrenos ou não
sujeitos a depreciação. Enquadra-se nesta situação o valor dos terrenos em que assentam os
imóveis habitacionais e quando, o valor do terreno não está contabilizado em separado, deve
considerar-se que lhe corresponde 25% do valor total do imóvel que o integra;

•        As reintegrações e amortizações que excedam os limites estabelecidos nos artigos anteriores
ao 33.º, nomeadamente artigos 28.º a 32.º do CIRC;

•        As reintegrações e amortizações praticadas para além do período máximo de vida útil,
ressalvando-se os casos especiais devidamente justificados e aceites pela Administração
Fiscal, como por exemplo casos de Inactividade;

•        As reintegrações dos bens dados em locação financeira na parte correspondente ao preço
convencionado para a transferência da propriedade dos bens, resultante da alteração do regime
de contabilização da Locação Financeira no locatário e no locador nos exercícios de 1994 e
seguintes;

•        As reintegrações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas na parte correspondente ao
valor de aquisição excedente a 29 927,87 (6.000.000$00), bem como dos barcos de recreio e
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aviões de turismo e todos os encargos com estes relacionados, desde que tais bens não
estejam afectos a empresas exploradoras de serviço público de transportes ou não se destinem
a ser alugados no exercício da actividade normal da empresa sua proprietária;

•        As reintegrações dos bens em que se tenha concretizado o reinvestimento do valor de
realização, efectuado nos termos do artigo 45.º, na parte correspondente à dedução que lhes
for imputada nos termos do n.º 6 do mesmo artigo.

Refira-se, que as quotas de amortização devem ser sempre determinadas, para efeitos
contabilísticos, pela aplicação da taxa prevista no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro, pelo
respectivo valor de aquisição, sendo os excedentes em relação aos limites referidos anteriormente,
acrescidos neste campo.

Artigo 33.º do CIRC
Reintegrações e amortizações não aceites como custo

1 - Não são aceites como custos:

a)    As reintegrações e amortizações de elementos do activo não sujeitos a deperecimento;

b)    As reintegrações de imóveis na parte correspondente ao valor dos terrenos ou na não
sujeita a deperecimento;

c)    As reintegrações e amortizações que excedam os limites estabelecidos nos artigos
anteriores;

d)    As reintegrações e amortizações praticadas para além do período máximo de vida útil,
ressalvando-se os casos especiais devidamente justificados e aceites pela Direcção-Geral
dos Impostos;

e)    As reintegrações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, na parte correspondente
ao valor de aquisição ou de reavaliação excedente a 6.000.000$ (€ 29.927,87), bem como
dos barcos de recreio e aviões de turismo e todos os encargos com estes relacionados,
desde que tais bens não estejam afectos à exploração de serviço público de transportes ou
não se destinem a ser alugados no exercício da actividade normal da empresa sua
proprietária.

2 - Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, o período máximo de vida útil é o que se
deduz das quotas mínimas de reintegração e amortização, nos termos do n.º 6 do artigo 29.º,
contado a partir do ano de início de utilização dos elementos a que respeitem.

Campo 407

As provisões são custos estimados e actuais (do exercício), correspondentes a despesas cujo
montante ainda não é certo, ou que são de eventual ocorrência futura. A sua constituição, deve
respeitar apenas às situações a que estejam associados riscos e em que não se trate apenas de
uma simples estimativa de um passivo certo.

O artigo 34.º do CIRC estabelece as provisões que podem ser aceites como custos para efeitos
fiscais, devendo quaisquer outras que sejam contabilizadas como custos pelas empresas, ser
acrescidas neste campo. 

Por outro lado, mesmo as que são dedutíveis, podem não ser aceites para efeitos fiscais, por não
terem sido constituídas nas condições legais.

1. PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA (alínea a) do artigo 34.º) 
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- para que sejam aceites como custos, torna-se necessário que no fim do exercício, os créditos
possam ser considerados de cobrança duvidosa e que na contabilidade estejam registados como tal,
na conta 671 destinada ao seu registo. É ainda obrigatório, que as referidas provisões, se destinem à
cobrança de créditos duvidosos resultantes da actividade normal da empresa. É evidente que a
maior parte dos créditos, caso daqueles que estão registados em contas de clientes, derivam das
vendas de bens e serviços efectuados pela empresa, e por isso, resultam da actividade normal. Mas,
os adiantamentos a fornecedores de imobilizado, a despachantes, a advogados e outros, não
poderão ser considerados como tal. O artigo 35.º do CIRC define, para efeitos de constituição da
provisão, as condições em que os créditos se podem considerar de cobrança duvidosa,
estabelecendo limites percentuais em relação ao número de meses em que esses créditos se
encontram em mora de pagamento. Sendo assim, as provisões deste tipo podem ser acrescidas ao
lucro tributável por dois motivos :

• Por não obedecerem aos condicionalismos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo
35.º;

• Por excederem os limites impostos no n.º 2 do mesmo artigo.

A primeira situação enquadra-se no campo em análise, enquanto que a segunda situação se
relaciona com provisões que excedem os limites legais.

CRÉDITOS EM MORA PERCENTAGEM PARA COBERTURA DOS
CRÉDITOS

DE 6 A 12 MESES 25%
DE 12 A 18 MESES 50%
DE 18 A 24 MESES 75%
DE + DE 24 MESES 100%

2. PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS (alínea b) do artigo 34.º do CIRC) - estas
provisões só podem ser aceites quando:

• Tratando-se de mercadorias, o valor máximo corresponde à diferença entre o custo de aquisição e
o preço de venda, sendo este menor; 

• Tratando-se de produtos acabados, semiacabados e subprodutos, o valor máximo corresponde à
diferença entre o custo de produção e o preço de venda, sendo este menor;

Tratando-se de matérias primas e subsidiárias, o valor máximo corresponde à diferença entre o
custo de aquisição e o custo de reposição no fim do exercício, sendo este menor.

A provisão para depreciação de existências que poderá ser aceite, para efeitos fiscais, é dada pelo
artigo 36.º do CIRC. O n.º 3 deste artigo, estabelece que esta provisão só poderá ser utilizada para
efeitos fiscais, no exercício em que o prejuízo se torne efectivo. 

A parte que exceder os limites previstos neste artigo, deve ser acrescida .

Os limites existentes para as provisões são referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º, no n.º
1 do artigo 36.º e no n.º 1 do artigo 37.º do CIRC.

Sempre que se exceda estes limites devem acrescer esse excesso ao lucro contabilístico, neste
campo.

O POC, que entrou em vigor em 1/1/90, não prevê a utilização de provisões, mas apenas o seu
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reforço. Assim, a constituição ou reforço das provisões correntes é efectuada através das subcontas
da Conta 67, sendo a sua redução efectuada através da subconta 7962.

A constituição ou reforço de provisões extraordinárias é efectuada através da subconta 6962.

Campo 408

O artigo 40.º, anteriormente artigo 38.º do CIRC sofreu sensíveis alterações através da Lei 39-B/94,
de 27 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 1995.

Assim, o número 1, considera custos ou perdas do exercício os gastos suportados com a
manutenção facultativa de creches, lactários, jardins de infância, cantinas, bibliotecas e escolas, bem
como outras realizações de utilidade social, como tal reconhecidas pela Administração Fiscal, feitas
em beneficio do pessoal da empresa e seus familiares, desde que tenham caracter geral e não
revistam a natureza de rendimentos do trabalho dependente ou, revestindo-o, seja de difícil ou
complexa individualização relativamente a cada um dos beneficiários.

Nos termos do n.º 7 do artigo 40.º, com a redacção da Lei 39-B/94, aos custos referidos no n.º 1,
quando se reportarem à manutenção de creches e jardins de infância, em beneficio do pessoal da
empresa, seus familiares ou outros, são considerados para efeitos fiscais, mais 40% da quantia
despendida.

Os encargos que revistam a natureza de rendimentos do trabalho dependente nos termos do artigo
2.º do CIRS, com a redacção da Lei 39-B/94, de 27 de Dezembro, são considerados como custos,
nos termos do artigo 23.º do CIRC.

O n.º 2 do artigo 40.º, permite também que sejam considerados custos ou perdas do exercício até ao
limite de 15% das despesas com o pessoal escrituradas a título de remunerações, ordenados ou
salários (conta 642 do POC), respeitantes ao exercício, os suportados com contratos de seguros de
doença e de acidentes pessoais, bem como, com contratos de seguros de vida, contribuições para
fundos de pensões e equiparáveis ou para quaisquer regimes complementares de segurança social,
que garantam, exclusivamente, o benefício de reforma, complemento de reforma, invalidez ou
sobrevivência, a favor dos trabalhadores da empresa.

Se este limite de 15% for ultrapassado, terá que acrescer o excedente neste campo.

Artigo 40.º
Realizações de utilidade social

1 - São também considerados custos ou perdas do exercício os gastos suportados com a
manutenção facultativa de creches, lactários, jardins-de-infância, cantinas, bibliotecas e escolas,
bem como outras realizações de utilidade social, como tal reconhecidas pela Direcção-Geral dos
Impostos, feitas em benefício do pessoal ou dos reformados da empresa e respectivos familiares,
desde que tenham carácter geral e não revistam a natureza de rendimentos do trabalho dependente
ou, revestindo-o, sejam de difícil ou complexa individualização relativamente a cada um dos
beneficiários. (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

2 - São igualmente considerados custos ou perdas do exercício, até ao limite de 15% das despesas
com o pessoal escrituradas a título de remunerações, ordenados ou salários respeitantes ao
exercício, os suportados com contratos de seguros de doença e de acidentes pessoais, bem como
com contratos de seguros de vida, contribuições para fundos de pensões e equiparáveis ou para
quaisquer regimes complementares de segurança social, que garantam, exclusivamente, o benefício
de reforma, pré-reforma, complemento de reforma, invalidez ou sobrevivência a favor dos
trabalhadores da empresa.
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3 - O limite estabelecido no número anterior é elevado para 25%, se os trabalhadores não tiverem
direito a pensões da segurança social.

4 - Aplica-se o disposto nos n.ºs 2 e 3 desde que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes
condições, à excepção das alíneas d) e e), quando se trate de seguros de doença, de acidentes
pessoais ou de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte ou invalidez:

a)    Os benefícios devem ser estabelecidos para a generalidade dos trabalhadores permanentes
da empresa ou no âmbito de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho para as
classes profissionais onde os trabalhadores se inserem;

b)    Os benefícios devem ser estabelecidos segundo um critério objectivo e idêntico para todos
os trabalhadores ainda que não pertencentes à mesma classe profissional, salvo em
cumprimento de instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho;

c)    Sem prejuízo do disposto no n.º 6, a totalidade dos prémios e contribuições previstos nos
n.ºs 2 e 3 deste artigo em conjunto com os rendimentos da categoria A isentos nos termos
do n.º 1 do artigo 15.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais não devem exceder, anualmente,
os limites naqueles estabelecidos ao caso aplicáveis, não sendo o excedente considerado
custo do exercício;

d)    Sejam efectivamente pagos sob a forma de prestação pecuniária mensal vitalícia pelo
menos dois terços dos benefícios em caso de reforma, invalidez ou sobrevivência, sem
prejuízo da remição de rendas vitalícias em pagamento que não tenham sido fixadas
judicialmente, nos termos e condições estabelecidos em norma regulamentar emitida pela
respectiva entidade de supervisão, e desde que seja apresentada prova dos respectivos
pressupostos pelo sujeito passivo;

e)    As disposições de regime legal da pré-reforma e do regime geral de segurança social sejam
acompanhadas, no que se refere à idade e aos titulares do direito às correspondentes
prestações, sem prejuízo de regime especial de segurança social, de regime previsto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou de outro regime legal especial, ao
caso aplicáveis;

f)    A gestão e disposição das importâncias despendidas não pertençam à própria empresa e
os contratos de seguros sejam celebrados com empresas de seguros que possuam sede,
direcção efectiva ou estabelecimento estável em território português e os fundos de
pensões ou equiparáveis sejam constituídos de acordo com a legislação nacional;

g)    Não sejam considerados rendimentos do trabalho dependente, nos termos da primeira parte
do n.º 3) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS.

5 - Para os efeitos dos limites estabelecidos nos n.ºs 2 e 3, não são considerados os valores actuais
dos encargos com pensionistas já existentes na empresa à data da celebração do contrato de
seguro ou da integração em esquemas complementares de prestações de segurança social
previstos na respectiva legislação, devendo esse valor, calculado actuarialmente, ser certificado
pelas seguradoras ou outras entidades competentes.

6 - As dotações destinadas à cobertura de responsabilidades com pensões previstas no n.º 2 do
pessoal no activo em 31 de Dezembro do ano anterior ao da celebração dos contratos de seguro ou
da entrada para fundos de pensões, por tempo de serviço anterior a essa data, são igualmente
aceites como custos nos termos e condições estabelecidos nos n.ºs 2, 3 e 4, podendo, no caso de
aquelas responsabilidades ultrapassarem os limites estabelecidos naqueles dois primeiros números,
mas não o dobro dos mesmos, o montante do excesso ser também aceite como custo, anualmente,
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por uma importância correspondente, no máximo, a um sétimo daquele excesso, sem prejuízo da
consideração deste naqueles limites, devendo o valor actual daquelas responsabilidades ser
certificado por seguradoras, sociedades gestoras de fundos de pensões ou outras entidades
competentes.

7 - As contribuições suplementares destinadas à cobertura de responsabilidades por encargos com
pensões, quando efectuadas em consequência de alteração dos pressupostos actuariais em que se
basearam os cálculos iniciais daquelas responsabilidades e desde que devidamente certificadas
pelas entidades competentes, podem também ser aceites como custos ou perdas nos seguintes
termos:

a)    No exercício em que sejam efectuadas, num prazo máximo de cinco, contado daquele em
que se verificou a alteração dos pressupostos actuariais;

b)    Na parte em que não excedam o montante acumulado das diferenças entre os valores dos
limites previstos nos n.ºs 2 ou 3 relativos ao período constituído pelos 10 exercícios
imediatamente anteriores ou, se inferior, ao período contado desde o exercício da
transferência das responsabilidades ou da última alteração dos pressupostos actuariais e os
valores das contribuições efectuadas e aceites como custos em cada um desses exercícios.

8 - Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, não são consideradas as contribuições
suplementares destinadas à cobertura de responsabilidades com pensionistas, não devendo
igualmente ser tidas em conta para o cálculo daquelas diferenças as eventuais contribuições
efectuadas para a cobertura de responsabilidades passadas nos termos do n.º 6.

9 - Aos custos referidos no n.º 1, quando se reportem à manutenção de creches, lactários e
jardins-de-infância em benefício do pessoal da empresa, seus familiares ou outros, são imputados,
para efeitos de determinação do lucro tributável, mais 40% da quantia efectivamente despendida.

10 - No caso de incumprimento das condições estabelecidas nos n.ºs 2, 3 e 4, à excepção das
referidas nas alíneas c) e g) deste último número, ao valor do IRC liquidado relativamente a esse
exercício deve ser adicionado o IRC correspondente aos prémios e contribuições considerados
como custo em cada um dos exercícios anteriores, nos termos deste artigo, agravado de uma
importância que resulta da aplicação ao IRC correspondente a cada um daqueles exercícios do
produto de 10% pelo número de anos decorridos desde a data em que cada um daqueles prémios e
contribuições foram considerados como custo, não sendo, em caso de resgate em benefício da
entidade patronal, considerado como proveito do exercício a parte do valor do resgate
correspondente ao capital aplicado.

11 - No caso de resgate em benefício da entidade patronal, não se aplica o disposto no número
anterior se, para a transferência de responsabilidades, forem celebrados contratos de seguro de vida
com outros seguradores, que possuam sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em
território português, ou se forem efectuadas contribuições para fundos de pensões constituídos de
acordo com a legislação nacional, em que, simultaneamente, seja aplicada a totalidade do valor do
resgate e se continuem a observar as condições estabelecidas neste artigo.

12 - No caso de resgate em benefício da entidade patronal, o disposto no n.º 10 pode igualmente
não se aplicar, se for demonstrada a existência de excesso de fundos originada por cessação de
contratos de trabalho, previamente aceite pela Direcção-Geral dos Impostos.

Oficio Circulado 30 159-SAIR
1992-Nov-18

Os prémios devidos pelos Planos de Investimento Seguro não reúnem as condições exigidas no
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artigo 38º do Código do IRC, dado não ser possível a quantificação de forma directa do benefício ou
regalia auferida por cada um dos empregados da empresa. Os referidos montantes configuram uma
regalia em razão do vínculo laboral devendo ser considerados rendimentos de trabalho por força da
alínea c) do nº 3, do artigo 2º do Código do IRS e, como tal, adicionados ao rendimento do
empregado para efeitos de tributação. Por sua vez, serão aceites como custo nos termos da 1.ª
parte da alínea d) do artigo 23º CIRC (Ofício nº 30 159, de 18 de Novembro, do SAIR).

Oficio circulado 006 104 - DSIRC
2000-Jan-31

Fundo de pensões

O n.º 2 do artigo 38.º do CIRC não abrange as contribuições das empresas para fundos de pensões
destinadas a cobrir despesas dos seus trabalhadores e ex - trabalhadores com actos médicos,
medicamentos e similares. Com efeito, o n.º 2 do artigo 38.º do CIRC é bem claro ao estabelecer o
carácter exclusivo dos benefícios de reforma, complemento de reforma, invalidez ou sobrevivência
que os planos de pensões podem assumir por forma a que as contribuições da empresa tenham
eventual enquadramento no regime do artigo 38.º. Além do mais, todos os princípios estruturantes
deste regime, bem como no âmbito do IRS e do próprio artigo 20.º-A do EBF, assentam na
exclusividade daqueles benefícios.

Campo 409

Com a publicação do Decreto-Lei nº 74/99, de 16 de Março, que aprovou o Estatuto do Mecenato,
foram revogados os antigos artigos 39º, 39º-A e 40º do Código do IRC. 

Encontra-se definido no Estatuto o regime de incentivos fiscais no âmbito do mecenato social,
ambiental, cultural, científico ou tecnológico e desportivo.

Nos termos do diploma, apenas têm relevância fiscal os donativos em dinheiro ou em espécie
concedidos sem contrapartidas que configurem obrigações de carácter pecuniário ou comercial às
entidades públicas ou privadas nele previstas, cuja actividade consista predominantemente na
realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, científica ou tecnológica, desportiva e
educacional.

ARTIGO 1º nº 2- Aprovação
ESTATUTO DO MECENATO

2 - Para os efeitos do disposto no presente diploma, apenas têm relevância fiscal os donativos em
dinheiro ou em espécie concedidos sem contrapartidas que configurem obrigações de carácter
pecuniário ou comercial às entidades públicas ou privadas nele previstas, cuja actividade consista
predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, científica ou
tecnológica, desportiva e educacional.

Os benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato, dependem de reconhecimento a efectuar
por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela.

DONATIVOS AO ESTADO, AUTARQUIAS LOCAIS E OUTRAS ENTIDADES REFERIDAS
NO ARTIGO 1º DA LEI 74/99

Não há limite para a concessão de donativos a estas entidades, havendo até majoração dos
mesmos para efeitos fiscais. 

As majorações podem ser as seguintes:

•        20% - se destinados exclusivamente a fins de caracter cultural, ambiental, cientifico ou
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tecnológico, desportivo e educacional;

•        30% - se atribuídos ao abrigo de contratos plurianuais celebrados para fins específicos que
fixem os objectivos a prosseguir pelas entidades beneficiárias e os montantes a atribuir pelos
sujeitos passivos;

•        40% - destinando-se exclusivamente a fins de carácter social.

MECENATO SOCIAL

Os donativos qualificados de mecenato social são considerados como custo para efeitos fiscais até
ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou dos serviços prestados da entidade doadora, desde que
atribuídos ás seguintes entidades:

1.      Instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas legalmente
equiparadas; 

2.      Pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e de mera utilidade pública que
prossigam fins de caridade, assistência, beneficência e solidariedade social e cooperativas de
solidariedade social; 

3.      Centros de cultura e desporto organizados nos termos dos estatutos do Instituto Nacional de
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), desde que destinados ao
desenvolvimento de actividades de natureza social do âmbito daquelas entidades. 

O limite de 8/1000 não se aplica aos donativos concedidos às entidades referidas se se destinarem à
realização de programas ou actividades de superior interesse nacional reconhecido pelos Ministros
das Finanças e da tutela.

Estes donativos poderão ter a majoração de 30% ou 40%, que poderá ser deduzida no campo 143
do Quadro 4 do anexo C, destinando-se a:

a)   Apoio à infância ou à terceira idade; 

b)   Apoio e tratamento de Toxicodependentes ou de doentes com sida, com cancro ou
diabéticos; 

c)     Promoção de iniciativas dirigidas à criação de oportunidades de trabalho e de reinserção
social de pessoas, famílias ou grupos em situações de exclusão ou risco de exclusão
social, designadamente no âmbito do rendimento mínimo garantido, de programas de luta
contra a pobreza ou de programas e medidas adoptadas no contexto do mercado social de
emprego. 

MECENATO CULTURAL, AMBIENTAL, CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO, DESPORTIVO
E EDUCACIONAL

São considerados custo fiscal até ao limite de 6/1000 (alteração da Lei 160/99, de 14 de Setembro)
do volume de vendas ou dos serviços prestados, os donativos concedidos às seguintes entidades:

a)    Cooperativas culturais, institutos, fundações e associações que prossigam actividades de
investigação, de cultura e de defesa do património histórico-cultural e outras entidades que
desenvolvam acções no âmbito do teatro, do bailado, da música, da organização de
festivais e outras manifestações artísticas e da produção cinematográfica, audiovisual e
literária.

b)    Museus, bibliotecas e arquivos históricos e documentais;
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c)    Organizações não governamentais de ambiente (ONGA);

d)    Instituições que se dediquem à actividade científica ou tecnológica;

e)    Mediatecas, centros de divulgação, escolas e órgãos de comunicação social que se
dediquem à promoção da cultura científica e tecnológica;

f)    Comité Olímpico de Portugal, Confederação do Desporto de Portugal, as pessoas colectivas
titulares do estatuto de utilidade pública desportiva, as associações promotoras do desporto
e as associações dotadas do estatuto de utilidade pública que tenham como objecto o
fomento e a prática de actividades desportivas, com excepção das secções participantes em
competições desportivas de natureza profissional (Lei nº 160/99, de 14.09); 

g)    Centros de cultura e desporto organizados nos termos dos Estatutos do Instituto Nacional
de Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), com excepção dos
donativos abrangidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo anterior; 

h)    ) Estabelecimentos de ensino onde se ministrem cursos legalmente reconhecidos pelo
Ministério da Educação;

i)      Instituições responsáveis pela organização de feiras universais ou mundiais, nos termos a
definir por resolução do Conselho de Ministros.

Os donativos podem ser majorados em 20% ou 30% quando atribuídos aos contratos plurianuais
celebrados para fins específicos que fixem os objectivos a prosseguir pelas entidades beneficiárias e
os montantes a atribuir pelos sujeitos passivos.

Para além do Estatuto do Mecenato, existe outra legislação avulsa que também consagra benefícios
fiscais relativos a donativos, nomeadamente o Decreto-Lei nº 361/99, de 16 de Setembro (Porto
2001, S A), o Decreto-Lei nº 33/2000, de 14 de Março (Euro 2004, S A) e os donativos à Diocese do
Porto, previstos no artigo 64º da Lei nº 3-B/2000, de 4 de Abril (Orçamento do Estado para 2000),
relativos ao Jubileu do Ano 2000.

Os donativos para Timor entregues ao Comissariado para Timor Leste, integrado no Ministério dos
Negócios estrangeiros, são considerados como donativos ao Estado, pelo que são considerados
custo com o benefício da correspondente majoração de 40%, destinando-se exclusivamente a fins
exclusivamente de carácter social.

A Lei 176-A/99, de 30 de Dezembro, no seu artigo 7º, considera como custo fiscal para efeitos de
IRS ou IRC, até ao limite de 6/1000 do volume de vendas e dos serviços prestados, com o limite de
60 000c os donativos atribuídos em 1999 e 2000 à Redescobrir - Associação para o
Desenvolvimento da Imagem de Portugal no Brasil, por empresas nacionais, com vista à realização
das comemorações dos 500 anos da Descoberta do Brasil. 

Todos os donativos sem enquadramento legal no Estatuto do Mecenato e legislação avulsa conexa,
devem ser acrescidos neste campo.

Campo 410

O Imposto s/ o Rendimento das Pessoas Singulares, suportado e contabilizados como custos,
deverão ser acrescidos ao resultado líquido para efeitos da determinação do lucro fiscal da Categoria
B (rendimentos empresariais e profissionais), nos termos das alíneas a) do n.º 1 do artigo 42º do
CIRC, neste campo.

Artigo 42.º do CIRC
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Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os seguintes encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício:

a) O IRC e quaisquer outros impostos que directa ou indirectamente incidam sobre os lucros;

Campo 411

Trata-se dos encargos suportados respeitantes ao pagamento de multas pela prática de infracções
de qualquer natureza. 

O regime é diferente do que fora estabelecido para o Código da Contribuição Industrial, em que eram
abrangidas apenas as multas fiscais para efeitos de acréscimo ao lucro contabilistico.

Princípio que se considera justo, no sentido em que se procura incentivar as empresas a não
praticarem qualquer tipo de infracção, através da alínea d) do nº 1 do artigo 42.º do CIRC.

Relativamente aos juros compensatórios, também a sua não aceitação como custos para efeitos
fiscais já tinha sido estabelecida para efeitos de Cont. Industrial, sendo-o, agora, através da citada
disposição legal. Os encargos desta natureza devem ser acrescidos neste campo.

Uma dúvida frequentemente colocada prende-se com a aceitação ou não, dos juros de mora como
custos fiscal. Um Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2000/05/03, proferido no Processo
nº 24 627, veio esclarecer esta questão indicando claramente que os juros de mora não são custo
fiscal.

Artigo 42.º do CIRC
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os seguintes encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício:

d) As multas, coimas e demais encargos pela prática de infracções, de qualquer natureza, que não
tenham origem contratual, incluindo os juros compensatórios;

Campo 412

Este campo refere-se às indemnizações pagas pelos sujeitos passivos resultantes de eventos cujo
risco seja segurável, pelo que se o risco for susceptível de ser objecto de contrato de seguro, a
indemnização devida pela verificação do evento não pode ser considerada custo ou perda do
exercício.

São exemplo disso :

•        Perdas por roubos;

•        Perdas por sinistros com existências, imobilizados ou outros activos, quando reguláveis.

As indemnizações de natureza contratual, pagas a terceiros são aceites como custo fiscal.

No caso de custos obrigatoriamente suportados pelas empresas pelo facto de o valor da franquia
estabelecida no contrato de seguro ser superior ao da indemnização, são os mesmos reconhecidos
para efeitos fiscais, nos termos do art. 23º do CIRC.

No caso de custos suportados voluntariamente pelas empresas, como forma a evitar acréscimos em
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custos futuros, desde que o aumento de custos que estas suportariam pelo agravamento dos
prémios de seguro, sejam efectivamente superior ao valor das indemnizações por si pagas
directamente, o valor destas últimas serão consideradas custo fiscal, nos termos do mesmo artigo.

Artigo 42.º do CIRC
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os seguintes encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício:

e) As indemnizações pela verificação de eventos cujo risco seja segurável;

Campo 413

As despesas confidenciais ou não documentadas efectuadas por sujeitos passivos de IRS que
possuam ou devam possuir contabilidade organizada, no âmbito do exercício de actividades
empresariais ou profissionais, além de não serem consideradas como custo da actividade, alínea g)
do n.º 1 do artigo 42º do CIRC, são tributadas autonomamente em IRS, a uma taxa de 50%.

Artigo 73.º
Taxas de tributação autónoma

1 - As despesas confidenciais ou não documentadas, efectuadas por sujeitos passivos que possuam
ou devam possuir contabilidade organizada no âmbito do exercício de actividades empresariais e
profissionais, são tributadas autonomamente à taxa de 50%.

Campo 414

Se não pretende reinvestir o valor da venda do imobilizado corpóreo ou as indemnizações recebidas
por sinistros dos bens do imobilizado nos dois anos seguintes, deverá adicionar ao lucro
contabilístico as Menos-valias contabilísticas neste campo.

Campo 415
Mais-valias fiscais sem intenção de reinvestimento (arts. 43.º e 44.º do CIRC).

Destina-se a indicar o saldo positivo apurado entre as mais-valias e as menos-valias fiscais de que
não foi declarada a intenção de reinvestir.

Campo 440
Mais-valias fiscais com intenção expressa de reinvestimento (art. 45.º do CIRC).

Este campo só deverá ser preenchido no caso de ter sido declarada a intenção de reinvestir, no
quadro 13, os valores de realização correspondentes aos elementos do imobilizado corpóreo ou
partes de capital alienados que reúnam as condições estabelecidas no art. 45.º do CIRC.

O valor a inscrever deverá corresponder a metade da diferença positiva apurada entre as mais-valias
e as menos-valias realizadas que proporcionalmente corresponda aos valores de realização a
reinvestir.

Artigo 45.º
Reinvestimento dos valores de realização

1 - Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as
menos-valias, calculadas nos termos dos artigos anteriores, realizadas mediante a transmissão
onerosa de elementos do activo imobilizado corpóreo, detidos por um período não inferior a um ano,
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ou em consequência de indemnizações por sinistros ocorridos nestes elementos, é considerada em
metade do seu valor, sempre que, no exercício anterior ao da realização, no próprio exercício ou até
ao fim do segundo exercício seguinte, o valor de realização correspondente à totalidade dos
referidos elementos seja reinvestido na aquisição, fabricação ou construção de elementos do activo
imobilizado corpóreo afectos à exploração, com excepção dos bens adquiridos em estado de uso a
sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam relações especiais nos termos definidos no n.º 4
do artigo 58.º (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

Campo 441
Mais-valias fiscais - regime transitório (Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro).

Destina-se a indicar 1/10 da mais-valia não tributada por aplicação do disposto no n.º 6 do art. 44.º
do CIRC, na redacção anterior à Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, ou seja, a que vigorou até
31 de Dezembro de 2000, cujo reinvestimento foi concretizado em bens não reintegráveis. De acordo
com o estabelecido na alínea b) do n.º 7 do art. 7.º da referida lei, a alienação destes bens determina
a tributação da mais-valia em fracções iguais durante dez anos a contar da data da alienação.

Campo 416

Não sendo concretizado o reinvestimento até ao segundo exercício seguinte ao da realização, será
considerado como proveito ou ganho desse exercício a parte da mais valia não tributada, majorada
de 15%.

Artigo 45.º
Reinvestimento dos valores de realização

6 - Não sendo concretizado, total ou parcialmente, o reinvestimento até ao fim do segundo exercício
seguinte ao da realização, considera-se como proveito ou ganho desse exercício, respectivamente, a
diferença ou a parte proporcional da diferença prevista nos n.ºs 1 e 4 não incluída no lucro tributável,
majorada em 15%. (Aditado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

Campo 417

As importâncias devidas pelo aluguer sem condutor de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, na
parte correspondente ao valor das reintegrações dessas viaturas que não sejam aceites como custo

Artigo 42.º do CIRC
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os seguintes encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício:

h) As importâncias devidas pelo aluguer sem condutor de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas,
na parte correspondente ao valor das reintegrações dessas viaturas que, nos termos das alíneas c) e
e) do artigo 33.º, não sejam aceites como custo;

Campo 418

Deverá ser indicado o valor correspondente ao somatório dos encargos que, nos termos do art. 33.º
do Código do IRS, não seja considerado como custo. Contudo se o anexo respeitar a 2001, há
que ter em atenção os limites referidos no quadro 6.

Neste campo é apenas para ser utilizado por titulares de rendimentos da Categoria B, inscrever-se-á
o excesso de encargos que deverá acrescer ao resultado líquido, apurado de acordo com os limites
impostos no artigo 33.º do CIRS.
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Artigo 33.º
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Para além das limitações previstas no Código do IRC, não são dedutíveis para efeitos de
determinação do rendimento da categoria B, mesmo quando contabilizadas como custos ou perdas
do exercício, as despesas de deslocações, viagens e estadas do sujeito passivo ou de membros do
seu agregado familiar que com ele trabalham, na parte que exceder, no seu conjunto, 10% do total
dos proveitos contabilizados, sujeitos e não isentos deste imposto. (Redacção dada pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

2 - Por portaria do Ministro das Finanças podem ser fixados para efeitos do disposto neste artigo o
número máximo de veículos e respectivo valor por sujeito passivo.

3 - (Eliminado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

4 - (Eliminado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

5 - Quando o sujeito passivo afecte à sua actividade empresarial e profissional parte do imóvel
destinado à sua habitação, os encargos dedutíveis com ela conexos referentes a amortizações ou
rendas, energia, água e telefone fixo não podem ultrapassar 25% das respectivas despesas
devidamente comprovadas.

6 - Se o sujeito passivo exercer a sua actividade em conjunto com outros profissionais, os encargos
dedutíveis são rateados em função da respectiva utilização ou, na falta de elementos que permitam o
rateio, proporcionalmente aos rendimentos brutos auferidos.

7 - Não são dedutíveis as despesas ilícitas, designadamente as que decorram de comportamentos
que fundadamente indiciem a violação da legislação penal portuguesa, mesmo que ocorridos fora do
âmbito territorial da sua aplicação.

8 - As remunerações dos titulares de rendimentos desta categoria, bem como as atribuídas a
membros do seu agregado familiar que lhes prestem serviço, assim como outras prestações a título
de ajudas de custo, utilização de viatura própria ao serviço da actividade, subsídios de refeição e
outras prestações de natureza remuneratória, não são dedutíveis para efeitos de determinação do
rendimento da categoria B.

QUADRO RESUMO DOS LIMITES DOS ENCARGOS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2001

ENCARGOS LIMITES
Encargos com viaturas de turismo, barcos de
recreio, aeronaves de turismo, motos e
motociclos custos de valorização

50% dos encargos Total destes
encargos não podem
ultrapassar 25% do

rendimento bruto da
Categoria B

Custos de valorização e representação
profissional

10% do rendimento
bruto da Categoria B

Deslocações, viagens e estadas do sujeito
passivo ou membros do seu agregado familiar

10% do rendimento
bruto da Categoria B

Custos associados ao imóvel destinado a
habitação e parcialmente afecto à actividade 25% do total dos proveitos

Remunerações, ajudas de custo, kms, subsídio
de refeição, utilização de viatura própria
atribuídos ao sujeito passivo ou a membros do
seu agregado familiar que lhe prestem serviço

Não dedutíveis
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Campo 419

Nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 42º do Código do IRC, são acrescidas neste campo, 20%
das despesas com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do
trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não facturadas a clientes, escrituradas a qualquer título,
excepto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS, na esfera do respectivo
beneficiário.

Como as ajudas de custo e os abonos quilométricos não estão sujeitos a IRS se se situarem dentro
dos limites legais e correspondam a deslocações efectivas e devidamente comprovadas, isto
significa que o acréscimo de 20% incidirá sobre os valores das ajudas de custo e abonos em Kms
que se situem dentro dos limites legais.

Os documentos relativos a ajudas de custo devem identificar o nome do beneficiário, o local, motivo
e data da deslocação e o montante diário atribuído.

Os documentos relativos despesas de compensação pela deslocação do funcionário em viatura
própria devem nomeadamente conter um boletim itinerário com a indicação dos quilómetros diários
percorridos e a matrícula da viatura.

Sempre que os encargos sejam facturados a clientes o documento deve referir o valor facturado, a
obra/serviço a que respeita e autonomizar o montante quer das ajudas de custo quer das
deslocações imputáveis.

Artigo 42.º
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais

1 - Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os seguintes encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício:

f) As despesas com ajudas de custo e com compensação pela deslocação em viatura própria do
trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não facturadas a clientes, escrituradas a qualquer título,
na proporção de 20%, e a totalidade das mesmas sempre que a entidade patronal não possua, por
cada pagamento efectuado, um mapa através do qual seja possível efectuar o controlo das
deslocações a que se referem aquelas despesas, designadamente os respectivos locais, tempo de
permanência e objectivo, excepto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera
do respectivo beneficiário;

Campo 420

As despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas
singulares ou colectivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime fiscal
claramente mais favorável, tal como está definido para efeitos de IRC, são tributadas
autonomamente à taxa de 35%, salvo se o sujeito passivo puder provar que tais encargos
correspondem a operações efectivamente realizadas e não têm caracter anormal ou um montante
exagerado. 

Artigo 73.º CIRS
Taxas de tributação autónoma

6 - São sujeitas ao regime do n.º 1, sendo a taxa aplicável 35%, as despesas correspondentes a
importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou colectivas residentes fora
do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável, tal como
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definido para efeitos de IRC, salvo se o sujeito passivo puder provar que tais encargos
correspondem a operações efectivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou um
montante exagerado.

Portaria n.º 150/2004
de 13 de Fevereiro

A luta contra a evasão e fraude internacionais passa também pela adopção de medidas defensivas,
tradicionalmente designadas por medidas antiabuso, traduzidas em práticas restritivas no âmbito dos
impostos sobre o rendimento e sobre o património, benefícios fiscais e imposto do selo, que têm
como alvo operações realizadas com entidades localizadas em países, territórios ou regiões
qualificados como «paraísos fiscais» ou sujeitos a regimes de tributação privilegiada.

Tendo em conta as dificuldades em definir «paraíso fiscal» ou «regime fiscal claramente mais
favorável», o legislador nacional, na esteira das orientações seguidas por outros ordenamentos
jurídico-fiscais, optou, nuns casos, por razões de segurança jurídica, pelo sistema de enumeração
casuística e, noutros, por um sistema misto, estando, no entanto, ciente de que tais soluções
obrigam a revisões periódicas dos países, territórios ou regiões que figuram na lista.

Assim:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 88/94, de 2 de Abril, o seguinte:

Para todos os efeitos previstos na lei, designadamente no n.º 3 do artigo 16.º do Código do IRS, no
n.º 2 do artigo 59.º e no n.º 3 e na alínea c) do n.º 7 do artigo 60.º do Código do IRC, na alínea b) do
artigo 26.º, no n.º 7 do artigo 41.º e no n.º 8 do artigo 42.º do EBF, no n.º 3 do artigo 7.º do Código do
Imposto do Selo, no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 88/94, de 2 de Abril, no n.º 4 do artigo 2.º e no n.º 3
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de Agosto, no n.º 7 do artigo 9.º e no n.º 3 do artigo
112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e no n.º 4 do artigo 17.º do Código do
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), a lista dos países, territórios
e regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis, é a seguinte:

1) Andorra; 43) Ilha de Man;
2) Anguilla; 44) Ilhas Marianas do Norte;
3) Antígua e Barbuda; 45) Ilhas Marshall;
4) Antilhas Holandesas; 46) Maurícias;
5) Aruba; 47) Mónaco;
6) Ascensão; 48) Monserrate;
7) Bahamas; 49) Nauru;
8) Bahrain; 50) Ilhas Natal;
9) Barbados; 51) Ilha de Niue;
10) Belize; 52) Ilha Norfolk;
11) Ilhas Bermudas; 53) Sultanato de Oman;
12) Bolívia; 54) Ilhas do Pacífico não compreendidas nos

restantes números
13) Brunei; 55) Ilhas Palau;
14) Ilhas do Canal (Alderney, Guernesey, Jersey,

Great Stark, Herm, Little Sark, Brechou,
Jet-hou e Lihou);

56) Panamá;
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15) Ilhas Cayman; 57) Ilha de Pitcairn;
16) Ilhas Cocos o Keeling 58) Polinésia Francesa;
17) Chipre; 59) Porto Rico;
18) Ilhas Cook; 60) Quatar;
19) Costa Rica; 61) Ilhas Salomão;
20) Djibouti; 62) Samoa Americana;
21) Dominica; 63) Samoa Ocidental;
22) Emiratos Árabes Unidos; 64) Ilha de Santa Helena;
23) Ilhas Falkland ou Malvinas; 65) Santa Lúcia;
24) Ilhas Fiji; 66) São Cristóvão e Nevis;
25) Gâmbia; 67) São Marino;
26) Grenada; 68) Ilha de São Pedro e Miguelon;
27) Gibraltar; 69) São Vicente e Grenadinas;
28) Ilha de Guam; 70) Seychelles;
29) Guiana; 71) Suazilândia;
30) Honduras; 72) Ilhas Svalbard (arquipélago Spitsbergen e

ilha Bjornoya)
31) Hong Kong; 73) Ilha de Tokelau;
32) Jamaica; 74) Tonga;
33) Jordânia; 75) Trinidad e Tobago;
34) IIlha de Queshm 76) Ilha Tristão da Cunha;
35) Ilha de Kiribati; 77) Ilhas Turks e Caicos;
36) Koweit; 78) Ilha Tuvalu;
37) Labuán; 79) Uruguai;
38) Líbano; 80) República de Vanuatu;
39) Libéria; 81) Ilhas Virgens Britânicas;
40) Liechtenstein; 82) Ilhas Virgens dos Estados Unidos da

América;
41) Luxemburgo, apenas no que respeita às

sociedades holding no sentido da legislação
luxemburguesa que se rege pela Lei de 31
de Julho de 1929 e pela Decisão Grã-Ducal
de 17 de Dezembro de 1938;

83) República Árabe do Yémen.

42) Ilhas Maldivas;

Campo 437

Tendo havido transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, deve indicar-se a diferença
positiva entre o valor definitivo que serviu de base à liquidação do IMT, ou que serviria no caso de
não haver lugar a essa liquidação, e o valor de venda, de acordo com o estipulado no art. 31.º-A do
CIRS.

Caso o valor patrimonial definitivo venha a ser conhecido após a entrega da declaração e seja
superior ao valor anteriormente declarado, deverá apresentar declaração de substituição durante o
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mês de Janeiro do ano seguinte (n.º 2 do art. 31.º-A do CIRS).

Todavia, importa referir que os valores contestados ao abrigo do disposto no art. 129.º do CIRC, cujo
pedido tem efeitos suspensivos da liquidação, não devem ser mencionados neste campo, mas
apenas devem ser declarados no campo 1402 do quadro 14.

Este campo é destinado à indicação da diferença positiva entre o valor definitivo considerado para
efeitos do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e o valor de venda,
de acordo com o disposto no artigo 31.º-A do Código do IRS.

EXEMPLO

No exercício da sua actividade de construção de edifícios para venda, Manuel alienou em 2006 dois
imóveis.

Os valores de venda e patrimoniais definitivos para efeitos de IMT foram os seguintes:

IMOVEL 1

Valor da venda 110.000,00
VPT definitivo 170.000,00
Diferença 60.000,00

IMOVEL 2

Valor da venda 50 000,00
VPT definitivo 80 000,00
Diferença 30 000,00

Relativamente ao imóvel 2, o Manuel usou da contestação prevista no art. 129º do Código do IRC.

O preenchimento do Anexo C, na parte correspondente aqueles bens, deverá ser efectuado do
seguinte modo:

Quadro 4, campo 437 - 60.000,00

Quadro 14, campo 1402 - 30.000,00

Campo 438

Devem ser indicados os valores respeitantes a encargos não dedutíveis para efeitos fiscais
constantes de documentos emitidos por sujeitos passivos com número de identificação fiscal
inexistente ou inválido, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 42.º do CIRC.

Este campo é destinado à declaração dos encargos não dedutíveis para efeitos fiscais constantes de
documentos emitidos por sujeitos passivos com número de identificação fiscal inexistente ou
inválido, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 42.º do Código do IRC, com a
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro.

Campo 421

Linha em branco
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Campo 422

 Regista a soma dos campos 401 a 421 deste quadro.

A DEDUZIR

Campo 423

A redução de provisões é deduzida ao lucro contabilístico para efeitos da determinação do lucro
tributável, tal como já anteriormente acontecia para efeitos da Contribuição Industrial.

São deduzidas neste campo as reduções de provisões não tributadas, contabilizadas na conta 796 –
“reduções de amortizações e provisões”.

Esta dedução visa evitar uma dupla tributação que ocorreria no período em que as mesmas tinham
sido tributadas ou no período em que se efectuava a sua redução ou reposição.

Campo 424

Neste campo deverão ser deduzidas as Mais-Valias contabilísticas. 

Campo 425

Neste campo deverão ser deduzidas as Menos - Valias Fiscais.

Campo 426

Se forem reembolsados impostos que não tenham sido considerados como custos, haverá que
deduzi-los ao resultado líquido do exercício para que o lucro/prejuízo da Categoria B não venha
aumentado desse valor.

Campo 427

Os sujeitos passivos que explorem actividades silvícolas plurianuais (exploração de sobreiros,
pinheiros, eucaliptos, etc.) podem actualizar extra contabilisticamente os encargos deferidos
imputáveis a determinado exercício, pela aplicação de coeficientes de desvalorização da moeda,
deduzindo ao lucro contabilístico essa actualização neste campo, o que o beneficia por tornar menor
o lucro fiscal.
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Artigo 34.º
Custos das explorações plurianuais

A parte dos encargos das explorações silvícolas plurianuais suportados durante o ciclo de produção,
equivalente à percentagem que a extracção efectuada no exercício represente na produção total do
mesmo produto e ainda não considerada em exercício anterior, é actualizada pela aplicação dos
coeficientes constantes da portaria a que se refere o artigo 50.º

Portaria 429/2006 de 3 de Maio
Quadro de actualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a que se referem os

artigos 44.º do CIRC e 50.ºCIRS

Anos Coeficientes Anos Coeficientes
Até 1903 3 987,22 1975 25,31

De 1904 a 1910 3 711,62 1976 21,19
De 1911 a 1914 3 559,86 1977 16,27

1915 3 167,19 1978 12,73
1916 2 592,37 1979 10,04
1917 2 069,49 1980 9,05
1918 1 476,52 1981 7,4
1919 1 131,59 1982 6,15
1920 747,7 1983 4,91
1921 487,84 1984 3,81
1922 361,29 1985 3,18
1923 221,12 1986 2,88
1924 186,13 1987 2,64

De 1925 a 1936 160,43 1988 2,39
De 1937 a 1939 155,79 1989 2,14

1940 131,1 1990 1,91
1941 116,43 1991 1,7
1942 100,52 1992 1,56
1943 85,6 1993 1,45

De 1944 a 1950 72,68 1994 1,38
De 1951 a 1957 66,65 1995 1,33
De 1958 a 1963 62,68 1996 1,29

1964 59,9 1997 1,27
1965 57,71 1998 1,23
1966 55,13 1999 1,21

De 1967 a 1969 51,56 2000 1,18
1970 47,75 2001 1,11
1971 45,45 2002 1,07
1972 42,48 2003 1,04
1973 38,62 2004 1,02
1974 29,62 2005 1

Campo 428

A importância a inscrever neste campo (Benefícios Fiscais) deve ser calculada tendo em atenção as
regras próprias referidas nos diplomas legais citados e corresponderá à parte dos rendimentos
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isentos. Estes benefícios não são os referidos no anexo H (Benefícios Fiscais e Deduções).

Os benefícios fiscais a deduzir ao resultado líquido.

QUADRO SÍNTESE DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DEDUÇÕES AO RENDIMENTO

artigo 58º do EBF 80% dos dividendos de acções cotadas em bolsa (2001)
artigo 59º do EBF 50% dos dividendos de acções adquiridas no âmbito de

privatizações
DL 143-A/89 e L 36/91 20% dos rendimentos de títulos da dívida pública interna
DL 215/89 Rendimentos de obrigações, títulos de participação e

certificados de consignação emitidos em 1989
Alínea b) do nº 14 do artigo 22º
do EBF

Fundos de fundos de investimento

DL 74/99 de 16 de Março Majorações nos termos do Estatuto do Mecenato

Campo 429

Os custos que se reportem à manutenção de creches, lactários e jardins de infância, em benefício
dos trabalhadores, seus familiares ou outros, são imputados, para efeitos de determinação do lucro
em 40% do valor efectivamente despendido.

Campo 430

Se o titular dos rendimentos for deficiente, com grau de invalidez permanente igualou superior a 60
%, deverá inscrever-se, neste campo, o valor isento nos termos do art. 16.º n.º 1, alínea a), do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, ou seja, 50 % dos rendimentos com limite de:

GRAU DE INVALIDEZ ANO DE 2001 ANO DE 2002 ANOS DE
2003/2004/2005/2006

≥ 60% e < 80% 13 143,32 13 504,76 13 774,86
≥ 80% a 100% 15 114,82 15 530,47 15 841,09

A existência de valores neste campo implica o preenchimento do grau de invalidez no quadro 3 do
rosto da declaração modelo 3.

Artigo 16.º
Deficientes

1 - Ficam isentos de tributação em IRS os rendimentos das categorias A, B e H auferidos por
titulares deficientes, nos termos seguintes:

a)    Em 50%, com o limite de € 13774,86, as categorias A e B; 

5 - Os limites previstos nas alíneas do n.º 1 são majorados em 15% quando se trate de sujeitos
passivos cujo grau de invalidez permanente, devidamente comprovado por entidade competente,
seja igual ou superior a 80%.

Campo 431
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Indicar-se-á a importância correspondente a 50 % dos rendimentos que beneficiem da isenção
prevista no art. 56.º do EBF. O valor dos rendimentos isentos deve ser declarado no quadro 5 do
anexo H, tendo como limite o valor de € 27 194. Excluem-se do benefício da isenção parcial os
rendimentos provenientes de obras escritas sem carácter literário, artístico ou científico, obras de
arquitectura e obras publicitárias.

Se o titular originário for deficiente deverá ter-se em conta o valor isento que foi deduzido no campo
430, nos termos do art. 16.º do EBF. 

Nestes casos, a isenção prevista no referido art. 56.º corresponderá a 50 % dos rendimentos sujeitos
e não isentos (rendimentos líquidos de outros benefícios).

Artigo 56.º
Propriedade intelectual

1 - Os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, considerando-se
também como tal os rendimentos provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os
rendimentos provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, quando auferidos por
autores residentes em território português, desde que sejam o titular originário, são considerados no
englobamento para efeitos de IRS apenas por 50% do seu valor, líquido de outros benefícios.
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

2 - Excluem-se do disposto no número anterior os rendimentos provenientes de obras escritas sem
carácter literário, artístico ou científico, obras de arquitectura e obras publicitárias.

3 - A importância a excluir do englobamento nos termos do n.º 1 não pode exceder € 27194. (Aditado
pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

4 - Os rendimentos a que se refere o n.º 1 podem ser distribuídos por um período máximo de três
anos.

Exemplo de preenchimento no caso de rendimentos exclusivamente da Cat. B, que
incluem propriedade intelectual, sendo o sujeito passivo deficiente com grau de

invalidez de 70%:

Exemplo 1

Prestação de Serviços de Arquitecto - 200.000,00 

Propriedade Intelectual - 100.000,00 

Anexo C, linha 430 - 13.774,86 (art. 16.º do EBF)

O total dos rendimentos foi de €300.000,00 pelo que os rendimentos da propriedade intelectual
correspondem a 1/3. Por aplicação da parte final do n.º 1 do art. 56.º do EBF, temos:

13774,86 ÷ 3 = 4590,62 

100 000,00 – 4 590,62 x 50% = 47 704,69 (valor superior ao limite estabelecido no n.º 3 do art. 56.º
do EBF)

Assim:

Anexo C, linha 431 - 27.194,00
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Anexo H, campo 501 - 27.194,00

Exemplo 2

Prestação de Serviços de Arquitecto - 100.000,00

Propriedade Intelectual - 50.000,00

Anexo C, linha 430 - 13.774,86 (art. 16.º do EBF)

O total dos rendimentos foi de € 150.000,00 pelo que os rendimentos da propriedade intelectual
correspondem a 1/3. Por aplicação da parte final do n.º 1 do art. 56º do EBF, temos:

13774,86 ÷ 3 = 4590,62 

50 000,00 – 4 590,62 x 50% = 22 704,69

Anexo C, linha 431 - 22 704,69 

Anexo H, campo 501 – 22 704,69

Campo 432

Neste campo devem ser indicados, quando tenham influenciado o resultado líquido do exercício, os
rendimentos obtidos no estrangeiro deduzidos do imposto pago, os quais serão declarados somente
no anexo J.

Campo 433

Linha em branco

Campo 434

Soma dos campos 423 a 433

Campos 435 e 436

São de preenchimento obrigatório (mas não simultâneo).

QUADRO 5

DISCRIMINAÇÃO POR REGIMES DE TRIBUTAÇÃO

Este quadro só deverá ser preenchido se tiverem sido exercidas simultaneamente actividades da
categoria B que tenham regimes fiscais diferentes, como é o caso das actividades agrícolas (n.º 4 do
art. 3.º do CIRS) e das actividades financeiras (CAE iniciado por 65, 66 ou 67) exercidas na Região
Autónoma dos Açores conforme decisão da Comissão Europeia C (2002) 4487, de 11 de Dezembro
de 2002.

O somatório dos valores inscritos neste quadro deverá corresponder ao valor constante do campo
435 ou 436 do quadro 4.
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Campos 501 e 503

Se os rendimentos declarados respeitarem simultaneamente a actividades profissionais, comerciais,
industriais e a outros rendimentos da categoria B que devam ser indicados nos campos 502 a 506,
deverá inscrever o prejuízo fiscal (campo 501) ou o lucro fiscal (campo 503) obtido no exercício das
actividades profissionais, comerciais e industriais.

Campos 502 e 504

Se os rendimentos declarados respeitarem simultaneamente a actividades agrícolas, silvícolas ou
pecuárias e a outros rendimentos da categoria B, deverá inscrever o prejuízo fiscal (campo 502) ou o
lucro fiscal (campo 504) obtido no exercício da actividade agrícola, silvícola ou pecuária.

Campos 505 e 506

Se os rendimentos declarados respeitarem simultaneamente a actividades financeiras (CAE iniciado
por 65, 66 ou 67) exercidas na Região Autónoma dos Açores e a outros rendimentos da categoria B,
deverá inscrever o prejuízo fiscal (campo 505) ou o lucro fiscal (campo 506) obtido no exercício da
actividade financeira.

QUADRO 6

DISCRIMINAÇÃO DOS ENCARGOS
(SÓ PARA O ANO DE 2001)

Se a declaração respeitar ao ano de 2001, devem discriminar-se os encargos referidos nas alíneas
a) a c) do n.º 1 do art. 33.º do Código do IRS, na redacção que vigorava naquela data, considerando
o seguinte:

a)    50% dos encargos com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, depois de
feitas as correcções incluídas nos campos 406 e 417 do quadro 4; 

b)    A parte das despesas de representação e de valorização profissional que no seu conjunto
ultrapasse 10% dos rendimentos brutos sujeitos e não isentos; 

c)    A parte das despesas de deslocação, viagens e estadas do sujeito passivo e dos membros
do agregado familiar que com ele trabalhem que exceda 10% dos rendimentos brutos
sujeitos e não isentos;
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d)    A parte correspondente do somatório das despesas referidas nas alíneas a) a c) que
exceda 25% dos rendimentos brutos sujeitos e não isentos.

Na coluna "Correcções" devem ser discriminadas as correcções aos encargos respeitantes a cada
campo e que foram acrescidos no quadro 4 no campo 418 devendo ter-se em conta o seguinte:

a)    Se o somatório das despesas de representação e valorização profissional ultrapassar 10%
do rendimento bruto sujeito e não isento será de considerar em cada linha o valor que
proporcionalmente lhes corresponder;

b)    Havendo lugar à aplicação da limitação prevista no referido n.º 4 do art. 33.º (eliminado pela
lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro) será considerado em cada linha o valor que
proporcionalmente corresponder em função do valor global de cada um dos encargos.

O campo 616 é de preenchimento obrigatório para quem tenha contabilizado os custos referidos no
n.º 1 do art. 33.º do CIRS, na redacção que detinha com o Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho.

ENCARGOS LIMITES
Encargos com viaturas de turismo, barcos de recreio,
aeronaves de turismo, motos e motociclos custos de
valorização

50% dos encargos Total destes encargos
não podem ultrapassar

25% do rendimento
bruto da Categoria BCustos de valorização e representação profissional 10% do rendimento bruto

da Categoria B
Deslocações, viagens e estadas do sujeito passivo
ou membros do seu agregado familiar

10% do rendimento bruto
da Categoria B

Custos associados ao imóvel destinado a habitação e
parcialmente afecto à actividade

25% do total dos proveitos

Remunerações, ajudas de custo, kms, subsídio de
refeição, utilização de viatura própria atribuídos ao
sujeito passivo ou a membros do seu agregado
familiar que lhe prestem serviço

Não dedutíveis

QUADRO 7

LUCROS REINVESTIDOS POR RESIDENTES NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Decreto Legislativo Regional da Madeira n.º 5/2000/M

Artigo 1.º

O presente diploma visa estabelecer o regime das deduções à colecta relativa aos lucros comerciais,
industriais e agrícolas reinvestidos pelos sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento das
pessoas singulares que exerçam a título principal uma actividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola, incluídos nas categorias C e D daquele imposto, que possuam, ou venham a possuir, para
efeitos de aplicação deste diploma, contabilidade organizada e que sejam considerados fiscalmente
residentes na Região Autónoma da Madeira.

Artigo 2.º
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1 - Os sujeitos passivos identificados nos artigo anterior podem deduzir ao montante apurado, nos
termos do artigo 80.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e até à
concorrência da colecta correspondente aos rendimentos das categorias C e D, uma importância
correspondente a 15% dos lucros reinvestidos nos exercícios de 2000 a 2002.

2 - Os valores que não sejam deduzidos à colecta de um determinado exercício podem ser
reportados para um dos três exercícios seguintes.

Artigo 5.º
Justificação das deduções

1 - A dedução a que se refere o artigo 2.º será justificada por declaração, a anexar à declaração
periódica de rendimentos modelo n.º 3 referente a cada um dos anos, indicando os bens objecto de
investimento, o seu custo, a data de entrada em funcionamento e outros elementos considerados
pertinentes.

2 - A declaração mencionada no número anterior será acompanhada de documento comprovativo de
que se encontra preenchida a condição referida na alínea c) do artigo 4.º com referencia ao mês
anterior ao da entrega da declaração.

QUADRO 8

DEDUÇÕES À COLECTA

Campo 801 e 802
Rendimentos Sujeitos e Retenções na Fonte

Devem ser indicados os rendimentos ilíquidos (incluindo adiantamentos) sujeitos a retenção, bem
como as retenções que sobre eles foram efectuadas.

No caso em que os devedores de rendimentos da Categoria B possuam ou devam possuir
contabilidade organizada, deverão deduzir, sobre as importâncias pagas, a título de retenções na
fonte:

•        15%, quando estiver em causa rendimentos provenientes de propriedade intelectual ou da
prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector comercial,
industrial ou científico, auferidos pelos seus titulares originários;

•        20%, tratando-se de rendimentos de profissionais previstos na tabela de actividades a que se



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

216

refere o artigo 151.º;

•        10% tratando-se de rendimentos não previstos naquela tabela, bem como de subsídios ou
subvenções.

Campo 803
Pagamentos por Conta

Deve ser declarado o valor total dos pagamentos por conta efectuados durante o ano.

Os pagamentos por conta, calculados com base na colecta do penúltimo ano, que tal como as
retenções na fonte pretendem aproximar a cobrança da verificação dos factos geradores de imposto,
são efectuados no próprio ano em que se verificam os factos tributários, permitindo também outras
vantagens:

•        diluição da carga fiscal, dado o seu pagamento gradual;

•        regularização arrecadação de receitas fiscais para o Estado;

•        facilidade de regularização de tesouraria para os sujeitos passivos e para o Estado

Os titulares de rendimentos da Categoria B, estão obrigados a efectuar 3 pagamentos por conta do
imposto devido a final, no próprio ano, a que os rendimentos respeitam. Esses pagamentos são
efectuados pelos próprios sujeitos passivos até ao dia 20 de cada um dos meses de:

Julho

Setembro

Dezembro

Campo 804
Crédito de Imposto (para 2001)

Se a declaração respeitar ao ano de 2001, será de indicar o crédito de imposto a que o titular dos
rendimentos tenha direito, de acordo com o que dispunha o art. 80.º do CIRS, revogado pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro.

Campos 805 a 816

Sempre que se indiquem valores de retenções no campo 802, deve proceder-se à identificação das
entidades que efectuaram as retenções, através da indicação dos respectivos números de
identificação fiscal, e à indicação dos respectivos valores.

QUADRO 9

PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR EM CASO DE SUCESSÃO POR MORTE

Serão de indicar, apenas, os prejuízos, gerados em vida do autor da herança e ainda não deduzidos,
os quais, uma vez declarados pelos sucessores no anexo respeitante ao ano do óbito, não deverão
sê-lo em anos posteriores, salvo se for para declarar, no ano seguinte, os prejuízos do ano do óbito.

Para esse efeito é indispensável o preenchimento do campo 901, identificando o autor da sucessão
e indicando, por anos, os montantes dos prejuízos apurados nos últimos seis anos (ou cinco para os
prejuízos apurados nos anos de 2000 e anteriores) que ainda não tiverem sido deduzidos, na
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respectiva categoria, pelo agregado familiar de que o autor da herança fazia parte.

Artigo 37º do CIRS
Dedução de prejuízos fiscais

A dedução de prejuízos fiscais prevista no artigo 47.º do Código do IRC só nos casos de sucessão
por morte aproveita ao sujeito passivo que suceder àquele que suportou o prejuízo.

Prevê o art. 37.º que a dedução de prejuízos fiscais previstas no art. 47.º do CIRC possa ser
"aproveitada" por quem venha a suceder por morte ao sujeito passivo que suportou o prejuízo e que
ainda não tenha sido deduzido total ou parcialmente nos 6 anos subsequentes à verificação desse
prejuízo.

A razão desse normativo, prende-se com o facto da actividade comercial, industrial ou agrícola,
quando exercida por pessoas singulares representar uma "organização com autonomia económica"
susceptível de ser transmitida quer por negócio "inter-vivos" (venda, doação, cessão de exploração,
etc.) quer por "sucessão mortis-causa", podendo ser continuada por quem suceda ao empresário
individual na titularidade da exploração de estabelecimento comercial ou industrial, de empresa
agrícola, silvícola ou pecuária, etc.

Mas só a sucessão por morte confere ao sucessor o direito de reportar prejuízos anteriormente na
titularidade do "cujus" (titular dos rendimentos empresariais e profissionais falecido).

Se, por exemplo, um Pai doar a um Filho (sucessão inter-vivos) um estabelecimento comercial, o
filho embora suceda ao Pai na exploração do estabelecimento, não poderá usufruir do previsto no
art. 36.º relativamente aos prejuízos apurados na titularidade do estabelecimento em nome do Pai.
Já assim não seria, se o filho sucedesse na exploração do estabelecimento por óbito do Pai, isto é,
por o ter herdado: em sucessão "mortis-causa".

QUADRO 10

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA SOBRE DESPESAS

São declarados neste quadro os montantes das despesas sujeitas a tributação autónoma, nos
termos do art. 73.º do Código do IRS.
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Os montantes a inscrever neste quadro devem corresponder ao valor dos encargos, a liquidação
pelas taxas respectivas será efectuada automaticamente pelos Serviços Centrais.

O campo (1005) é destinado à indicação dos valores respeitantes a despesas com ajudas de custo e
com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, sujeitas a tributação
autónoma, nos termos do n.º 7 do artigo 73º do Código do IRS, com a redacção que lhe foi dada pela
Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro.

Face ao disposto no art.º 73.º do CIRS, são tributadas autonomamente as seguintes despesas:

•        Confidenciais ou não documentadas        ⇒           taxa = 50%

•        De representação  ⇒           taxa = 20% da taxa normal mais elevada de IRC (*)(9)

•        Com viaturas ligeiras de passageiros, ou mistas, motos e motociclos    ⇒           taxa = 20%
da taxa normal mais elevada de IRC

•        as importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou colectivas
residentes fora do território português nos termos previstos no n.º 6 do art.º 73 .º  ⇒           taxa
= 35%

•        Encargos dedutíveis com ajudas de custo e compensação pela deslocação em viatura
própria, excepto se facturadas a clientes ou sujeitas a IRS na esfera do beneficiário⇒           taxa
= 5%

•        Encargos não dedutíveis com ajudas de custo e compensação pela deslocação suportadas
por sujeitos passivos que apresentem prejuízos fiscais nesse exercício    ⇒           taxa = 5%

O n.º 4 do art.º 73.º enuncia, a título exemplificativo, o que se deve considerar como despesas de
representação, salientando os encargos seguintes:

•        suportados com recepções;

•        refeições

•        viagens e passeios

•        espectáculos

oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes, ou a fornecedores, ou ainda a quaisquer outras
pessoas ou entidades.

O n.º 5 do art.º 73.º enuncia, a título exemplificativo, o que se deve considerar como encargos
relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, ou mistas, motos e motociclos:

•            as reintegrações

•            rendas ou alugueres

•            seguros e combustíveis

•            despesas com a manutenção e conservação

•            impostos sobre a sua posse ou utilização
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QUADRO 11

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA DOS AGENTES DESPORTIVOS

No campo 1101 devem ser declarados os rendimentos ilíquidos auferidos exclusivamente pela
prática de actividade desportiva pelos agentes desportivos que optem pela tributação autónoma.

QUADRO 12

TOTAL DAS VENDAS/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS RENDIMENTOS

Deve ser indicado o total das vendas separadamente do total das prestações de serviços e de outros
rendimentos, sujeitos a imposto, incluindo os que se encontram isentos, obtidos no ano a que se
refere a declaração e nos dois anos imediatamente anteriores.

QUADRO 13

MAIS VALIAS – REINVESTIMENTOS DOS VALORES DE REALIZAÇÃO

Destina-se a dar cumprimento ao n.º 5 do art. 45.º do CIRC, pelo que o seu preenchimento apenas é
obrigatório quando haja intenção de efectuar o reinvestimento do valor de realização correspondente
aos elementos do imobilizado corpóreo ou partes de capital alienados.

Coluna 2 - Valor de realização

Campo 1301

Deve ser inscrito o somatório dos valores de realização resultante da transmissão onerosa de
elementos do activo imobilizado corpóreo correspondente ao saldo apurado entre as mais-valias e as
menos-valias (campo 1302) realizadas no ano N (ano da declaração), relativamente ao qual se
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pretende beneficiar do reinvestimento (n.º 1 do art. 45.º do CIRC).

Campo 1307

Deve ser inscrito o somatório dos valores de realização resultante da transmissão onerosa de partes
de capital correspondente ao saldo apurado entre as mais-valias e as menos-valias (campo 1308)
realizadas no ano N (ano da declaração), relativamente ao qual se pretende beneficiar do
reinvestimento (n.º 4 do art. 45.º do CIRC).

Coluna 3 - Saldo entre as mais-valias e as menos-valias

Campo 1302

Deve ser inscrito o valor do saldo apurado, no ano N, entre as mais-valias e as menos-valias
realizadas com a alienação de elementos do activo imobilizado corpóreo de que se pretende
beneficiar do reinvestimento.

Campo 1308

Deve ser inscrito o valor do saldo apurado, no ano N, entre as mais-valias e as menos-valias
realizadas com a alienação de partes de capital de que se pretende beneficiar do reinvestimento.

Coluna 4 - Reinvestimento

Campo 1303

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais apurado nesse mesmo ano relativo a
imobilizado corpóreo.

Campo 1304

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano anterior a que respeita a declaração (N–1),
correspondente ao saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais apurado no ano da
declaração (N) relativo a imobilizado corpóreo.

Campo 1305

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais relativo a imobilizado corpóreo apurado
no ano anterior (N–1), no qual foi declarada a intenção de reinvestir.

Campo 1306

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais relativo a imobilizado corpóreo apurado
no penúltimo ano (N–2), no qual foi declarada a intenção de reinvestir.

Campo 1309

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais apurado nesse mesmo ano relativo a
partes de capital.

Campo 1310
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Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano anterior ao da declaração (N–1), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais apurado no ano da declaração (N)
relativo a partes de capital.

Campo 1311

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais relativo a partes de capital apurado no
ano anterior (N–1), no qual foi declarada a intenção de reinvestir.

Campo 1312

Destina-se a indicar o valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N), correspondente ao
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias fiscais relativo a partes de capital apurado no
penúltimo ano (N–2), no qual foi declarada a intenção de reinvestir.

Exemplo:

No ano a que respeita a declaração:

•        Saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias relativo a elementos do activo imobilizado
corpóreo: € 4 000

•        Valor de realização dos elementos que geraram aquele saldo positivo: € 10 000

•        Intenção de reinvestimento: € 10 000

•        Valor reinvestido no ano a que respeita a declaração (N): € 3 000

•        Valor reinvestido no ano anterior ao da declaração (N–1): € 2 000

No ano seguinte reinveste € 2 200, pelo que, nesse ano, deverá preencher o quadro da seguinte
forma:
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No segundo ano seguinte reinveste € 1000, pelo que, nesse ano, deverá preencher o quadro da
seguinte forma:

No final do segundo ano seguinte ao do apuramento do saldo positivo entre as mais-valias e as
menos-valias haverá que proceder à correcção a seguir referida no quadro 4:

Total do reinvestimento = 3 000 + 2 000 + 2 200 + 1 000 = 8 200

Valor de realização não reinvestido = 10 000 - 8 200 = 1 800

Nesse ano deverá também inscrever, no campo 416 do quadro 4, o valor de € 414, que corresponde
ao acréscimo por não reinvestimento majorado em 15 %, ou seja:

1 800
x 4 000 x 50% x 1,15 = 414

10 000

QUADRO 14

ALIENAÇÃO DE DIREITOS REAIS SOBRE BENS IMÓVEIS

Na primeira parte do quadro 14 deve indicar no campo 1 ou 2, respectivamente, se houve ou não
alienação de direitos reais sobre bens imóveis.

Em caso afirmativo, deve indicar no campo 1401 o número de imóveis ou fracções alienados no ano
a que respeita a declaração.
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Na segunda parte do quadro 14 deve indicar no campo 3 ou 4, respectivamente, se apresentou ou
não recurso nos termos do art. 129.º do CIRC.

Deve indicar no campo 1402 a diferença positiva entre o valor que serviu de base à liquidação do
IMT, ou o que lhe serviria se tivesse havido lugar a essa liquidação, e o valor declarado de venda,
nos casos em que o sujeito passivo recorreu ao disposto no art. 129.º do CIRC para fazer prova do
preço efectivo da transmissão.

Neste quadro deve ser indicado o valor correspondente à diferença positiva entre o valor patrimonial
definitivo considerado para efeitos do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT) e o valor de venda, se tiver sido feita prova de que o preço efectivamente praticado na
transmissão de direitos reais sobre bens imóveis foi inferior ao que serviu de base para liquidação do
IMT, nos termos do artigo 129.º do Código do IRC.

QUADRO 15

CESSAÇÃO DA ACTIVIDADE

Os campos 1 ou 2 são de preenchimento obrigatório. Se for assinalado o campo 1 deverá ser
indicada a data em que a cessação ocorreu no campo 3.

Esta informação não desobriga o titular dos rendimentos da apresentação da declaração de
cessação a que se refere o art. 112.º do CIRS.

QUADRO 16

IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

No campo 1601 deverá ser indicado o número fiscal de contribuinte do técnico oficial de contas.



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

224

ANEXO D

SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS
As sociedades de profissionais estão sujeitas ao regime de transparência fiscal. Este regime
consubstancia-se na tributação na esfera dos sócios dos rendimentos obtidos pela sociedade. Para o
efeito imputa-se fiscalmente aos sócios, integrando-se no seu rendimento, para efeitos de IRS
(Categoria B), a matéria colectável das referidas sociedades determinada nos termos do Código do
IRC, ainda que não haja distribuição de lucros.

São consideradas sociedades de profissionais as constituídas para o exercício de uma actividade
constante da lista de actividades do artigo 151.º ao CIRS, em que todos os sócios sejam
profissionais da mesma actividade e que a exerçam no âmbito da sociedade.

Não é necessário que os sócios tenham todos a mesma profissão ou as mesmas habilitações
académicas, basta que todos eles, ainda que os títulos profissionais não sejam os mesmos, estejam
habilitados a realizar a actividade que constitui o objecto social (a qual terá que necessariamente de
constar da tabela anexa ao CIRS) e que participem na sociedade na qualidade de profissionais da
referida actividade para que estejam verificados os pressupostos da transparência fiscal (exemplo
actividade de consultadoria fiscal). 

Os rendimentos auferidos pelas sociedades e entidades sujeitas ao regime de transparência fiscal
são passíveis de retenção na fonte nos mesmos moldes que os restantes sujeitos passivos de IRC,
retenções essas que serão imputadas aos sócios independentemente da existência ou não de
matéria colectável a ser imputada. Essa imputação é feita segundo os termos que resultarem do acto
constitutivo, ou na falta de elementos, em partes iguais.

Por consequência, os lucros posteriormente distribuídos por estas sociedades não são considerados
rendimentos de capitais, não sendo por isso passíveis de retenção na fonte.

Quanto aos pagamentos por conta, a sociedade está dispensada de os efectuar, recaindo sobre os
sócios essa obrigação.

Estas sociedades estão sujeitas ao cumprimento de todas as obrigações acessórias que impendem
sobre os sujeitos passivos de IRC, designadamente as de natureza declarativa e contabilística.

Não estão, no entanto, obrigadas ao pagamento de IRC dado que, como acima se referiu a matéria
colectável é imputada aos sócios, excepto no que se refere à tributação autónoma das despesas
confidenciais, despesas de representação e encargos com viaturas.

Os pressupostos para a consideração de uma sociedade como “sociedade de profissionais” têm que
verificar-se no fim do período de tributação.

SOCIEDADES DE SIMPLES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Considera-se sociedade de simples administração de bens a que limita a sua actividade à mera
administração de bens ou valores mantidos como reserva ou para fruição ou compra de prédios para
a habitação dos seus sócios, bem com o aquela que conjuntamente exerça outras actividades e
cujos proveitos relativos a esses bens, valores ou prédios atinjam em média nos últimos três anos,
mais de 50% da média, durante o mesmo período, da totalidade dos seus proveitos. São disto
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exemplo, as sociedades que limitam a sua actividade à mera administração de prédios arrendados
ou ao recebimento de renda acordada em contrato de cessão de exploração de estabelecimento
comercial.

Para estarem sujeitas ao regime de transparência fiscal a maioria do capital deve pertencer, directa
ou indirectamente, durante mais de 183 dias do exercício, a um grupo familiar ou pertencer durante
todo o exercício a um numero de sócios não superior a cinco e desde que nenhum deles seja pessoa
colectiva de direito publico.

Estas sociedades estão sujeitas ao cumprimento de todas as obrigações acessórias que impendem
sobre os sujeitos passivos de IRC, designadamente as de natureza declarativa e contabilística.

À semelhança das sociedades profissionais, não estão obrigadas ao pagamento do imposto dado
que a matéria colectável é imputada ao respectivo sócio, integrando-se no seu rendimento
colectável, para efeitos de IRS, na esfera da Categoria B. 

Se na sociedade transparente se apurar prejuízo, não há rendimentos a imputar aos sócios, pois nos
termos do artigo 47.º do CIRC os prejuízos fiscais respeitantes às sociedades mencionadas no n.º 1
do art. 6.º daquele Código (sociedades sujeitas ao regime de transparência fiscal) serão deduzidas
unicamente ao lucro tributável das mesmas sociedades - à sociedade sujeita ao regime de
transparência fiscal compete fazer o "reporte de prejuízos" nos anos subsequentes.

AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS
Os ACE’s foram instituídos, entre nós, pela Lei n.º 4/73, de 4 de Junho, completada pelo Decreto-Lei
n.º 430/73, de 25 de Agosto; trata-se de entidades de substrato associativo, dotadas de
personalidade jurídica, constituídas por pessoas singulares, colectivas ou sociedades," a fim de
melhorar as condições de exercício ou de resultado das suas actividades económicas".

Resulta da própria Lei (artigo 1.º do Decreto Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto) que os Agrupamentos
Complementares de Empresas só a titulo acessório e quando autorizados pelo respectivo acto
constitutivo podem ter por fim a realização e a partilha de lucros.

A sua actividade não tem, pois, em si própria, um escopo lucrativo, destinando-se a alcançar uma
melhoria das condições de exercício ou de resultado das actividades das empresas agrupadas.

Deste modo, justifica-se a existência de uma única tributação na esfera dos membros, se bem que
referenciada pelos resultados alcançados no seio do próprio agrupamento.

AGRUPAMENTOS EUROPEUS DE INTERESSE
ECONÓMICO

O AEIE tem a sua origem no "Groupement d’Interêt Economique" instituído em França pela
Ordenança n.º 67-821, de 23/09/67, tendo sido criado no âmbito da Comunidade Europeia pelo
regulamento n.º 2137/85, do Conselho, de 25 de Julho de 1985, e aplicável a partir de 1 de Julho de
1989.

Este regulamento é directa e imediatamente aplicável nos Estados membros da Comunidade,
podendo, a partir desta data, ser criados em qualquer desses Estados, Agrupamentos Europeus de
Interesse Económico.

Podem ser membros destes organismos as sociedades e quaisquer outras entidades jurídicas de
direito público ou privado que tenham a sua sede e a sua administração central na comunidade, bem
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como as pessoas físicas que exerçam uma actividade industrial, comercial, agrícola ou de prestação
de serviços na Comunidade (artigo 58.º daquele Regulamento).

Tais entidades buscam na constituição de um AEIE a promoção e o desenvolvimento das
respectivas actividades económicas e não a prossecução directa do lucro.

Decorre deste facto que, a existirem lucros, serão os mesmos repartidos pelos associados, não
podendo o agrupamento retê-lo seja a que titulo for. Por isso, os lucros ou perdas resultantes da
actividade do AEIE só são tributáveis ao nível dos seus membros (artigo 40.º do Regulamento).

Compreende-se, deste modo, que a Administração Fiscal tenha subordinado tais entidades ao
regime de transparência fiscal, obviando assim à existência de uma tributação na esfera do AEIE de
acordo com aquele imperativo comunitário.

Artigo 6.º do CIRC
Transparência fiscal

1 - É imputada aos sócios, integrando-se, nos termos da legislação que for aplicável, no seu
rendimento tributável para efeitos de IRS ou IRC, consoante o caso, a matéria colectável,
determinada nos termos deste Código, das sociedades a seguir indicadas, com sede ou direcção
efectiva em território português, ainda que não tenha havido distribuição de lucros:

a)    Sociedades civis não constituídas sob forma comercial;

b)    Sociedades de profissionais;

c)    Sociedades de simples administração de bens, cuja maioria do capital social pertença,
directa ou indirectamente, durante mais de 183 dias do exercício social, a um grupo
familiar, ou cujo capital social pertença, em qualquer dia do exercício social, a um número
de sócios não superior a cinco e nenhum deles seja pessoa colectiva de direito público.

2 - Os lucros ou prejuízos do exercício, apurados nos termos deste Código, dos agrupamentos
complementares de empresas e dos agrupamentos europeus de interesse económico, com sede ou
direcção efectiva em território português, que se constituam e funcionem nos termos legais, são
também imputáveis directamente aos respectivos membros, integrando-se no seu rendimento
tributável.

3 - A imputação a que se referem os números anteriores é feita aos sócios ou membros nos termos
que resultarem do acto constitutivo das entidades aí mencionadas ou, na falta de elementos, em
partes iguais.

4 - Para efeitos do disposto no n.º 1, considera-se:

a)    Sociedade de profissionais — a sociedade constituída para o exercício de uma actividade
profissional especificamente prevista na lista de actividades a que alude o artigo 151.º do
Código do IRS, na qual todos os sócios pessoas singulares sejam profissionais dessa
actividade; 

b)    Sociedade de simples administração de bens — a sociedade que limita a sua actividade à
administração de bens ou valores mantidos como reserva ou para fruição ou à compra de
prédios para a habitação dos seus sócios, bem como aquela que conjuntamente exerça
outras actividades e cujos proveitos relativos a esses bens, valores ou prédios atinjam, na
média dos últimos três anos, mais de 50% da média, durante o mesmo período, da
totalidade dos seus proveitos;
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c)    Grupo familiar — o grupo constituído por pessoas unidas por vínculo conjugal ou de
adopção e bem assim de parentesco ou afinidade na linha recta ou colateral até ao 4.º grau,
inclusive.

TRANSPARÊNCIA FISCAL
  SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS

⇒  Actividade da lista de actividades constante do CIRS
⇒  Sócios profissionais da mesma actividade IMPUTAÇÃO
⇒  Enquadráveis individualmente na Categoria B AOS

  SOCIEDADE DE SIMPLES ADMINISTRAÇÃO DE BENS SÓCIOS
⇒  Actividades de Administração de Bens ou Valores mantidos para

reserva ou fruição
DA MATÉRIA
COLECTÁVEL

ou
⇒  Compra de prédios para habitação dos sócios

ou
⇒  Outra actividade, desde que exercida conjuntamente, e cujos proveitos

resultem, na média dos últimos três anos, inferiores a 50% da média
do conjunto das actividades no mesmo período

(IMPOSSIBILIDADE
DE IMPUTAR
PREJUÍZOS)

  SOCIEDADES CIVIS NÃO CONSTITUÍDAS SOB FORMA
COMERCIAL

  AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS IMPUTAÇÃO AOS
SÓCIOS

  AGRUPAMENTOS EUROPEUS DE INTERESSE ECONÓMICO DOS LUCROS OU
PREJUÍZOS

DESP DE 14/4/89
TRANSPARÊNCIA FISCAL - SOCIEDADES CIVIS

As sociedades civis estão sujeitas ao regime de transparência fiscal definido no artigo 5º do CIRC.
Este regime caracteriza-se pela imputação aos sócios da matéria colectável determinada nos termos
do CIRC, bem como das deduções à colecta previstas no nº 2 do artigo 71º do referido Código. As
sociedades em causa não são tributadas em IRC não devendo, portanto, fazer pagamentos por
conta, obrigação que incumbe aos sócios enquanto titulares de rendimentos das categorias B ou C.
As entidades abrangidas pelo regime de transparência estão obrigadas ao cumprimento das
obrigações acessórias, designadamente, da apresentação da declaração periódica de rendimentos.
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ANEXO D
Destina-se a declarar rendimentos que tenham sido imputados ao respectivo titular, no âmbito do
regime de transparência fiscal (art. 6.º do CIRC), ou de herança indivisa, como dispõem os arts. 19.º
e 20.º do CIRS.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO D

Os sócios ou membros das pessoas colectivas sujeitas ao regime de transparência fiscal, cujos
rendimentos lhes sejam imputáveis, nos termos do art. 6.º do CIRC e, ainda, os contitulares de
herança indivisa que produza rendimentos da categoria B (arts. 19.º e 20.º do CIRS).

Este anexo é individual e em cada um apenas podem constar os elementos respeitantes a um titular.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO D

Nos prazos e locais previstos para apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 1

Imputação de Rendimentos

Quadro para identificação do tipo de rendimentos a imputar.

QUADRO 2

Ano dos Rendimentos

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

IDENTIFICAÇÃO DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S)

A identificação dos sujeitos passivos (campos 04 e 05) deve respeitar a posição assumida para cada
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um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.

QUADRO 3 A

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS

CAMPO 06

Destina-se à identificação do titular dos rendimentos imputados por entidades sujeitas ao regime da
transparência fiscal ou do contitular da herança indivisa, consoante os casos.

Havendo sociedade conjugal no ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges, os rendimentos
respeitantes ao cônjuge falecido deverão ser declarados neste anexo, em nome do cônjuge
sobrevivo (sujeito passivo A).

Se a declaração respeitar ao ano em que ocorreu o óbito do cônjuge que exercia a actividade
empresarial os rendimentos respeitantes ao cônjuge falecido, deverão ser declarados neste anexo
pelo cônjuge sobrevivo, figurando este como titular.

QUADRO 4

IMPUTAÇÃO DE RENDIMENTOS

Destina-se este quadro à imputação dos rendimentos das entidades sujeitas ao regime de
transparência fiscal e das heranças indivisas.
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Neste quadro serão identificadas, através da indicação do NIPC, as entidades imputadoras dos
rendimentos aos sócios, membros ou contitulares.

Sociedades

CAMPOS 401, 402 e 403

Em cada um dos campos deve ser indicado o número de identificação fiscal (NIPC) da entidade
imputadora de rendimentos.

CAMPOS 411, 412 e 413

Deve ser indicada a matéria colectável imputada ao sócio da sociedade sujeita ao regime da
transparência fiscal, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Código do IRC.

CAMPOS 421, 422 e 423

Devem ser indicados os valores das retenções na fonte de imposto que incidiram sobre os
rendimentos obtidos pelas entidades imputadoras identificadas neste quadro, na proporção da
imputação efectuada.

As sociedades sujeitas ao regime da transparência fiscal imputam a matéria colectável (não admite
valores negativos) aos sócios nos termos do acto constitutivo ou, na falta de elemento, em partes
iguais. 

Esta imputação é concretizada pela sociedade no anexo G da declaração anual de informação
contabilística e fiscal a apresentar durante o mês de Junho. 

EXEMPLO

Sociedade de profissionais com 2 sócios:
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•      Total dos rendimentos ilíquidos da sociedade - 200.000,00

•      Rendimentos ilíquidos que estiveram sujeitos a retenção - 40.000,00

•      Matéria colectável apurada na sociedade - 80.000,00

•      % de imputação - 50% a cada sócio.

Cada sócio deverá declarar:

No campo 411 - 40.000,00 (70.000,00 x 50%)

No campo 421 - 20.000,00 (40.000,00 x 50%).

A.C.E e A.E.I.E.

CAMPOS 431 e 432

Em cada um dos campos deve ser indicado o número de identificação fiscal (NIPC) da entidade
imputadora de rendimentos.

CAMPOS 441 e 442

Deve ser inscrito o lucro fiscal ou o prejuízo fiscal que foi imputado, ao membro, pelo agrupamento,
tendo em atenção que, em caso de prejuízo, o seu valor deve ser inscrito entre parêntesis, excepto
se a declaração for enviada pela Internet, caso em que deve ser usado o sinal (-).

CAMPOS 451 e 452

Devem ser indicados os valores das retenções na fonte de imposto que incidiram sobre os
rendimentos obtidos pelas entidades imputadoras identificadas neste quadro, na proporção da
imputação efectuada.

Os agrupamentos imputam, nos termos atrás referidos, o lucro tributável ou prejuízo fiscal (pode ser
positivo ou negativo) aos seus membros. 

Esta imputação é concretizada pelo agrupamento no anexo G da declaração anual de informação
contabilística e fiscal a apresentar durante o mês de Junho.

O membro do AC.E. ou AE.I.E. deve indicar no campo 441 a 442 a identificação (NIPC) do
agrupamento, nos campos 441 a 442, o lucro tributável ou prejuízo fiscal imputado e no campo 451 a
452 o valor da retenção na fonte de IRS, do agrupamento em causa, correspondente à percentagem
do resultado fiscal imputado.

HERANÇAS INDIVISAS

CAMPOS 461 e 465

Em cada um dos campos deve ser indicado o número de identificação fiscal (NIPC) da entidade
imputadora de rendimentos.

CAMPOS 471 e 475

Deve inscrever-se o lucro fiscal ou o prejuízo fiscal que foi imputado ao contitular da herança, tendo
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em atenção que, em caso de prejuízo, o seu valor deve ser inscrito entre parêntesis, excepto se a
declaração for enviada pela Internet, caso em que deve ser usado o sinal (-).

Havendo sociedade conjugal no ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges, o cônjuge
sobrevivo, deverá declarar os rendimentos que lhe foram imputados conjuntamente com os do
cônjuge falecido indicados no anexo I.

CAMPOS 481 e 485

Devem ser indicados os valores das retenções na fonte de imposto que incidiram sobre os
rendimentos obtidos pelas entidades imputadoras identificadas neste quadro, na proporção da
imputação efectuada.

O administrador ou cabeça-de-casal da herança indivisa que integre rendimentos empresariais
tributados na categoria B imputa aos herdeiros o lucro tributável ou prejuízo fiscal, de acordo com a
quota ideal de cada um.

Esta imputação é concretizada pelo administrador ou cabeça-de-casal no anexo I da declaração
modelo 3.

O contitular da herança indivisa deve indicar no campo 461 a 462, a identificação da herança indivisa
(NIPC), nos campos 471 a 472, o montante do lucro tributável ou prejuízo fiscal que
proporcionalmente corresponda à sua quota na herança e no campo 481 a 482 o valor da retenção,
correspondente à percentagem do resultado fiscal imputado.

QUADRO 5

DISCRIMINAÇÃO POR REGIMES DE TRIBUTAÇÃO

Deve ser preenchido se tiverem sido assinalados simultaneamente os campos 01 e 02 do quadro 1,
procedendo-se à discriminação por regimes de tributação da matéria colectável e do lucro ou
prejuízo fiscal inscrito no quadro 4.

Se forem assinalados simultaneamente os campos 01 e 02 do quadro 1, deverá discriminar-se, neste
quadro, a matéria colectável, o lucro ou o prejuízo fiscal, inscritos no quadro 4, pelas actividades
agrupadas, de forma a permitir a aplicação do regime transitório previsto para os rendimentos
agrícolas, silvícolas e pecuários, no artigo 4.º do DL 442-A/88, de 30/11.

QUADRO 6

DEDUÇÕES À COLECTA



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

233

CAMPO 601

Devem ser indicados os pagamentos por conta que foram efectuados pelo titular identificado no
quadro 3A.

Havendo sociedade conjugal, no ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges, os pagamentos
por conta efectuados pelo cônjuge falecido devem ser declarados pelo cônjuge sobrevivo.

CAMPO 602

Devem ser inscritos os valores das deduções relativas a benefícios fiscais que devam ser imputados
aos respectivos sócios ou membros.

QUADRO 7

PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR EM CASO DE SUCESSÃO POR MORTE

Devem ser indicados, apenas, os prejuízos gerados em vida do autor da herança e ainda não
deduzidos, os quais, uma vez declarados pelos sucessores no anexo respeitante ao ano do óbito,
não deverão sê-lo em anos posteriores, salvo se for para declarar, no ano seguinte, os prejuízos do
ano do óbito.

Para esse efeito é indispensável o preenchimento do campo 701, identificando o autor da sucessão
e indicando, por anos, os montantes dos prejuízos apurados nos últimos seis anos (ou cinco para os
prejuízos apurados nos anos de 2000 e anteriores) que ainda não tiverem sido deduzidos, na
respectiva categoria, pelo agregado familiar de que o autor da herança fazia parte.

Este quadro só deve ser preenchido no ano em que ocorreu o óbito do empresário de que resultou
uma herança indivisa. 

A dedução de prejuízos fiscais gerados por actividades empresariais ou profissionais (categoria B)
só nos casos de sucessão por morte aproveita ao sujeito passivo que sucedeu àquele que suportou
os prejuízos, como determina o artigo 37.º do CIRS.

Só devem ser indicados os prejuízos obtidos pelo autor da sucessão que, proporcionalmente
correspondam à quota hereditária e que ainda não foram deduzidos, na respectiva categoria, no
âmbito do agregado familiar de que o autor da herança fazia parte.

QUADRO 8
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TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA SOBRE DESPESAS/HERANÇAS INDIVISAS

O valor a inscrever no campo 801 corresponde ao valor do imposto respeitante a tributação
autónoma sobre despesas, prevista no art. 73.º do CIRS, e imputado a cada um dos contitulares.

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelo titular dos rendimentos imputados nos termos dos arts. 19.º e 20.º
do CIRS ou por um seu representante ou gestor de negócios.

A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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ANEXO E

CATEGORIA E
RENDIMENTOS DE CAPITAIS

Definem-se rendimentos de capitais, como sendo os frutos e demais vantagens económicas,
qualquer que seja a sua natureza ou denominação, sejam pecuniárias ou em espécie, procedentes,
directa ou indirectamente, de elementos patrimoniais, bens, direitos, ou situações jurídicas, de
natureza mobiliária, bem como da respectiva modificação, transmissão ou cessação, com excepção
dos ganhos e outros rendimentos tributados noutras categorias.

No âmbito desta definição, integram a Categoria E os rendimentos de capitais, enumerados no artigo
5.º do CIRS.

Artigo 5.º
Rendimentos da categoria E

1 - Consideram-se rendimentos de capitais os frutos e demais vantagens económicas, qualquer que
seja a sua natureza ou denominação, sejam pecuniários ou em espécie, procedentes, directa ou
indirectamente, de elementos patrimoniais, bens, direitos ou situações jurídicas, de natureza
mobiliária, bem como da respectiva modificação, transmissão ou cessação, com excepção dos
ganhos e outros rendimentos tributados noutras categorias.

2 - Os frutos e vantagens económicas referidas no número anterior compreendem, designadamente:

a)    Os juros e outras formas de remuneração decorrentes de contratos de mútuo, abertura de
crédito, reporte e outros que proporcionem, a título oneroso, a disponibilidade temporária de
dinheiro ou outras coisas fungíveis;

b)    Os juros e outras formas de remuneração derivadas de depósitos à ordem ou a prazo em
instituições financeiras, bem como de certificados de depósitos;

c)    Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração
de títulos da dívida pública, obrigações, títulos de participação, certificados de consignação,
obrigações de caixa ou outros títulos análogos, emitidos por entidades públicas ou privadas,
e demais instrumentos de aplicação financeira, designadamente letras, livranças e outros
títulos de crédito negociáveis, enquanto utilizados como tais;

d)    Os juros e outras formas de remuneração de suprimentos, abonos ou adiantamentos de
capital feitos pelos sócios à sociedade;

e)    Os juros e outras formas de remuneração devidos pelo facto de os sócios não levantarem
os lucros ou remunerações colocados à sua disposição;

f)    O saldo dos juros apurado em contrato de conta corrente;
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g)    Os juros ou quaisquer acréscimos de crédito pecuniário resultantes da dilação do respectivo
vencimento ou de mora no seu pagamento, sejam legais sejam contratuais, com excepção
dos juros devidos ao Estado ou a outros entes públicos por atraso na liquidação ou mora no
pagamento de quaisquer contribuições, impostos ou taxas;

h)    Os lucros das entidades sujeitas a IRC colocados à disposição dos respectivos associados
ou titulares, incluindo adiantamentos por conta de lucros, com exclusão daqueles a que se
refere o artigo 20.º;

i)      O valor atribuído aos associados em resultado da partilha que, nos termos do artigo 75.º do
Código do IRC, seja considerado rendimento de aplicação de capitais, bem como o valor
atribuído aos associados na amortização de partes sociais sem redução de capital;

j)      Os rendimentos das unidades de participação em fundos de investimento;

l)      Os rendimentos auferidos pelo associado na associação em participação e na associação à
quota, bem como, nesta última, os rendimentos referidos nas alíneas h) e i) auferidos pelo
associante depois de descontada a prestação por si devida ao associado;

m)  Os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objecto a cessão ou utilização
temporária de direitos da propriedade intelectual ou industrial ou a prestação de
informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou
científico, quando não auferidos pelo respectivo autor ou titular originário, bem como os
derivados de assistência técnica;

n)    Os rendimentos decorrentes do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola e
industrial, comercial ou científico, quando não constituam rendimentos prediais, bem como
os provenientes da cedência, esporádica ou continuada, de equipamentos e redes
informáticas, incluindo transmissão de dados ou disponibilização de capacidade informática
instalada em qualquer das suas formas possíveis;

o)    Os juros que não se incluam em outras alíneas deste artigo lançados em quaisquer contas
correntes;

p)    Quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais;

q)    O ganho decorrente de operações de swaps cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de
taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo. (Redacção dada pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

r)    A remuneração decorrente de certificados que garantam ao titular o direito a receber um
valor mínimo superior ao valor de subscrição. (*)(10) (Aditada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30
de Dezembro - OE)

3 - Consideram-se ainda rendimentos de capitais a diferença positiva entre os montantes pagos a
título de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do ramo «Vida» e os
respectivos prémios pagos ou importâncias investidas, bem como a diferença positiva entre os
montantes pagos a título de resgate, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade por
fundos de pensões ou no âmbito de outros regimes complementares de segurança social e as
respectivas contribuições pagas, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes, quando o
montante dos prémios, importâncias ou contribuições pagos na primeira metade da vigência dos
contratos representar pelo menos 35% da totalidade daqueles: (*)(11)

a)    São excluídos da tributação, um quinto do rendimento, se o resgate, adiantamento, remição



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

237

ou outra forma de antecipação de disponibilidade, bem como o vencimento, ocorrerem após
cinco e antes de oito anos de vigência do contrato;

b)    São excluídos da tributação, três quintos do rendimento, se o resgate, adiantamento,
remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade, bem como o vencimento,
ocorrerem depois dos primeiros oito anos de vigência do contrato.

4 - Para efeitos da alínea b) do n.º 2, consideram-se remunerações derivadas de depósitos à ordem
ou a prazo os ganhos, seja qual for a designação que as partes lhe atribuam, resultantes de
contratos celebrados por instituições de crédito que titulam um depósito em numerário, a sua
absoluta ou relativa indisponibilidade durante o prazo contratual e a garantia de rentabilidade
assegurada, independentemente de esta se reportar ao câmbio da moeda.

5 - Para efeitos da alínea c) do n.º 2, compreendem-se nos rendimentos de capitais o quantitativo
dos juros contáveis desde a data do último vencimento ou da emissão, primeira colocação ou
endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à data em que ocorra alguma
transmissão dos respectivos títulos, bem como a diferença, pela parte correspondente àqueles
períodos, entre o valor de reembolso e o preço de emissão, no caso de títulos cuja remuneração seja
constituída, total ou parcialmente, por essa diferença.

6 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, nos casos previstos na alínea q) do n.º 2, o ganho
sujeito a imposto é constituído:

a)    Tratando-se de swaps cambiais ou de operações cambiais a prazo, pela diferença positiva
entre a taxa de câmbio acordada para a venda ou compra na data futura e a taxa de câmbio
à vista verificada no dia da celebração do contrato para o mesmo par de moedas;

b)    Tratando-se de swaps de taxa de juro ou de taxa de juro e divisas, pela diferença positiva
entre os juros e, bem assim, no segundo caso, pelos ganhos cambiais respeitantes aos
capitais trocados.

7 - Havendo lugar à cessão ou anulação de um swap ou de uma operação cambial a prazo, com
pagamento e recebimento de valores de regularização, os ganhos respectivos constituem
rendimento para efeitos da alínea q) do n.º 2, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o
disposto no artigo 79.º do Código do IRC.

8 - Estando em causa instrumentos financeiros derivados, o disposto no n.º 11 do artigo 78.º do
Código do IRC é aplicável, com as necessárias adaptações, para efeitos de IRS.

9 - No caso de cessões de crédito previstas na alínea a) do n.º 2, o rendimento sujeito a imposto é
constituído pela diferença positiva entre o valor da cessão e o valor nominal do crédito. (Aditado pela
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

A reforma introduzida pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, a introduziu nesta categoria de
rendimentos um conceito amplo do que se entende por rendimentos de capitais (n.º 1 do artigo 5.). 

Assim:

Passam a ser considerados rendimentos desta categoria e, portanto, sujeitos a IRS, todos os frutos e
demais vantagens económicas, qualquer que seja a sua natureza ou denominação, pecuniários ou
em espécie, procedentes, directa ou indirectamente, de elementos patrimoniais, bens, direitos ou
situações jurídicas, de natureza mobiliária (excluem-se, portanto, os rendimentos relativos a
imóveis). bem como da respectiva modificação, transmissão ou cessação com excepção dos ganhos
ou outros rendimentos tributados noutras categorias (por exemplo, Categoria A - ganhos de opções e
Categoria G - incrementos patrimoniais).
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A actual redacção do n.º 1 do artigo 5.º, representa um alargamento substancial da incidência. Na
verdade, nela é susceptível de ter enquadramento qualquer situação relacionada com valores
mobiliários não tributada noutra categoria.

Por outro lado, serão tributados nesta categoria os rendimentos derivados da aplicação de capitais
neles se compreendendo as situações previstas na incidência real das secções A e B do antigo
Código do Imposto de Capitais, agora incluídas, globalmente, nas diversas alíneas do art. 5.º do
CIRS.

O art. 5º do CIRS considera como rendimentos de capitais:

Os juros e outras formas de remuneração provenientes de:

•        CONTRATOS 

Código Civil
Art. 1142.º (noção)

Mútuo é o contrato pelo qual uma das partes empresta à outra dinheiro ou outra coisa fungível,
ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade.

Abertura de crédito

É um contrato que não corresponde a um tipo expressamente regulado pela lei (contrato atípico). No
nosso sistema fiscal esta figura encontra-se, contudo, prevista:

Tabela geral do Imposto do Selo (revogada pela lei 150/99 de 11/9).
Art. 1.º

(. ..)

Para os efeitos deste artigo, entende-se por abertura de crédito a obrigação que alguém assume, por
meio de instrumento público, escrito particular ou correspondência, de fornecer a outrem fundos,
mercadorias ou outros valores, quer seja para utilizar no País, quer no estrangeiro.

Consideram-se abrangidos por este artigo as cartas de crédito quando habilitem alguém perante o
destinatário a sacar as quantias que elas autorizarem e, bem assim, a abonação definida nos art.
627.º e art. 630.º do Código Civil, uma e outra quando os signatários forem comerciantes.

Abertura de crédito bancário

Operação em que o banco se obriga a pôr à disposição do cliente um certo crédito, por um tempo
determinado, que o beneficiário usará à sua vontade pela totalidade ou em parcelas, recebendo os
fundos ou sacando uma letra ou um cheque sobre o banqueiro.

Código Comercial
Art. 477º (Conceito de reporte)

O reporte é constituído pela compra, a dinheiro de contado, de títulos de crédito negociáveis e pela
revenda simultânea de títulos da mesma espécie, a termo, mas por preço determinado, sendo a
compra e a revenda feitas à mesma pessoa.

§único. É condição essencial à validade do reporte a entrega real dos títulos.

Contrato de associação em participação

Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho
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Art. 21: (Noção e regulamentação)

A associação de uma pessoa a uma actividade económica exercida por outra, ficando a primeira a
participar nos lucros ou nos lucros e perdas que desse exercício resultarem para a segunda,
regular-se-á pelo disposto nos artigos seguintes.

É elemento essencial do contrato a participação nos lucros; a participação nas perdas pode ser
dispensada. As matérias não reguladas nos artigos seguintes serão disciplinadas pelas convenções
das partes e pelas disposições reguladoras de outros contratos, conforme a analogia das situações.

O rendimento proveniente deste contrato, tributado na categoria E, consiste nos lucros auferidos pelo
associado em resultado na sua participação na actividade económica exercida pelo associante.

Associação à quota

Contrato celebrado entre um sócio duma sociedade (associante) e uma outra pessoa (associado)
pelo qual o primeiro se obriga a prestar ao segundo uma parte convencionada ou a totalidade dos
frutos futuros da quota de que é titular na sociedade, em contrapartida duma determinada prestação
do associado.

Contrato de consórcio - D.L. 231/81, de 28 de Julho

Art. 1.º (Noção)

O consórcio é o contrato pelo qual duas ou mais pessoas singulares ou colectivas que exerçam uma
actividade económica se obrigam entre si a, de forma concertada, realizar certa actividade ou
efectuar certa contribuição com o fim de prosseguir qualquer dos objectivos referidos no artigo
seguinte.

Art. 2.º (Objecto)

O consórcio terá um dos seguintes objectos:

Realização de actos materiais ou jurídicos, preparatórios quer de um determinado empreendimento,
quer de uma actividade contínua;

Execução de determinado empreendimento;

Fornecimento a terceiros de bens, iguais ou complementares entre si, produzidos por cada um dos
membros do consórcio;

Pesquisa ou exploração de recursos naturais;

Produção de bens que possam ser reparados, em espécie, entre os membros do consórcio.

Suprimento, incluindo abonos e adiantamentos de capital feitos pelos sócios à sociedade

Código das Sociedades Comerciais
Art. 243.º

1 - Considera-se contrato de suprimento o contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro
ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade,
ou pelo qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos seus
sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo carácter de permanência.

2 - Constitui índice do carácter de permanência a estipulação de um prazo de reembolso superior a
um ano, quer da estipulação seja contemporânea da constituição do crédito quer seja posterior a
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esta. No caso de diferimento do vencimento de um crédito, computa-se nesse prazo o tempo
decorrido desde a constituição do crédito até ao negócio de diferimento.

3 - É igualmente índice do carácter de permanência a não utilização da faculdade de exigir o
reembolso devido pela sociedade durante um ano, contado da constituição do crédito, quer não
tenha sido estipulado prazo, quer tenha sido convencionado prazo inferior; tratando-se de lucros
distribuídos e não levantados, o prazo de um ano conta-se da data da deliberação que aprovou a
distribuição.

4 - Os credores sociais podem provar o carácter de permanência, embora o reembolso tenha sido
efectuado antes de decorrido o prazo de um ano referido nos números anteriores. Os sócios
interessados podem ilidir a presunção de permanência estabelecida nos números anteriores,
demonstrando que o diferimento de créditos corresponde a circunstâncias relativas a negócios
celebrados com a sociedade, independentemente da qualidade de sócio.

5 - Fica sujeito ao regime de crédito de suprimento o crédito de terceiro contra a sociedade que o
sócio adquira por negócio entre vivos, desde que no momento da aquisição se verifique alguma das
circunstâncias previstas nos n.ºs 2 e 3.

6 - Não depende de forma especial a validade do contrato de suprimento ou de negócio sobre
adiantamento de fundos pelo sócio à sociedade ou de convenção de diferimento de créditos de
sócios.

Estão também previstos nesta alínea d) do art. 5.º, as prestações acessórias onerosas a que os
sócios estejam obrigados nos termos do art. 209.º do Código das Sociedades Comerciais.

As prestações suplementares (art. 210.º do citado Código) não podem ser fonte de rendimentos
tributáveis na categoria E porque não vencem juros (n.º 5 do mesmo artigo 210.º).

Conta corrente

Art. 344.º - Código Comercial

Dá-se contrato de conta corrente todas as vezes que duas pessoas tendo de entregar valores uma à
outra, se obrigam a transformar os seus créditos em artigos de «deve» e «há-de haver», de sorte
que só o saldo final resultante da sua liquidação seja exigível.

Art. 207.º Código Civil
(Coisas fungíveis)

São fungíveis as coisas que se determinam pelo seu género, qualidade e quantidade, quando
constituam objecto de relações jurídicas.

Exemplo: o dinheiro

•      DEPÓSITOS BANCÁRIOS À ORDEM OU A PRAZO

•      INSTRUMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Títulos de dívida pública

Documentos comprovativos de um empréstimo público contraído pelo Estado e que conferem aos
seus titulares o direito à restituição do capital e à sua remuneração por meio de juros, prémios de
amortização ou de reembolso.

Exemplos: Obrigações do Tesouro e Certificados de Aforro.
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Obrigações 

Títulos de crédito representativos de um empréstimo garantindo uma taxa de juro fixa e
pré-estabelecida pagável em datas pré-determinadas. Estes empréstimos determinam igualmente a
forma de reembolsos, nomeadamente o prazo máximo de amortização, fixando também
normalmente regras de reembolso antecipado através de sorteios.

Podem emitir obrigações, além das entidades públicas, as sociedades anónimas (nos termos do art.
348.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais) e as sociedades por quotas (nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.º 160/87, de 3 de Abril).

Títulos de participação

Títulos de crédito, nominativos ou ao portador representativos de empréstimos contraídos pelas
empresas públicas e sociedades anónimas que conferem o direito a uma remuneração anual
composta de duas partes: uma parte fixa - independente da actividade ou dos resultados - e uma
parte variável - que depende dos resultados, do volume de negócios ou de qualquer outro elemento
da actividade da empresa. O reembolso do capital emprestado pode ter lugar com a liquidação da
empresa pública ou da sociedade anónima, ou, dentro de certas condições, dez anos após a sua
emissão (Dec.-Lei n.º 321/85, de 5 de Agosto, alterado pelo Dec.-Lei n.º 229-A/88, de 4 de Julho)

Certificados de consignação

Títulos representativos da aplicação de capital num investimento específico mediante a constituição
dum fundo consignado nos bancos comerciais ou de investimento, instituições especiais de crédito
ou parabancárias e as sociedades de capital de risco (Decreto-Lei n.º 427/86, de 29 de Dezembro).

Certificados de depósito

Títulos de crédito, nominativos e transmissíveis por endosso, nos termos gerais, representativos de
depósitos em escudos constituídos para efeitos de emissão dos títulos nas instituições de crédito
legalmente autorizadas a receber depósitos (Decreto-Lei n.º 74/87, de 13 de Fevereiro).

Obrigações de caixa

Títulos de crédito, ao portador ou nominativos, emitidos por instituições especiais de crédito, bancos
de investimento, ou sociedades de investimento, em contrapartida de empréstimos por eles
contraídos. Estes títulos conferem o direito ao reembolso duma certa importância em prazo não
inferior a 2 anos e os correspondentes juros (Decreto-Lei n.º 117/83, de 25 de Fevereiro).

Unidades de participação em fundos de investimento 

Certificados representativos dum património constituído pelos valores resultantes de investimentos
de capitais recebidos do público com vista à aquisição de uma carteira de valores mobiliários ou
imobiliários em que o capital a investir naquela aquisição é, fixado no acto de constituição dos fundos
de investimento. (Decreto-Lei n.º 229-C/88, de 4 de Julho).

e

Outros títulos ou instrumentos análogos emitidos por entidades públicas ou privadas.

•      LUCROS OU REMUNERAÇÕES COLOCADAS PELA SOCIEDADE À DISPOSIÇÃO DOS
RESPECTIVOS SÓCIOS E POR ESTES NÃO LEVANTADOS.

•      DILAÇÃO OU DIFERIMENTO NO TEMPO DUMA PRESTAÇÃO DE CRÉDITO
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PECUNIÁRIO OU DE MORA (*)(12) NO SEU PAGAMENTO, com excepção dos juros
devidos ao Estado por atraso na liquidação ou mora no pagamento dos impostos.

Lucros e outros rendimentos

Os lucros ou adiantamentos por conta de lucros colocados à disposição dos respectivos titulares,
pelas entidades sujeitas a imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção das
referidas no art. 20.º do Código do IRS e no art. 5.º do Código do IRC entidades sujeitas ao regime
de imputação especial ou de transparência fiscal.

O valor que, nos termos do art. 75.º do Código do IRC tenha a natureza de rendimento da aplicação
de capitais, atribuído aos sócios ou titulares em resultado da partilha de sociedades e outras
entidades sujeitas a IRC, bem como o valor atribuído aos associados na amortização de partes
sociais sem redução de capital.

Os rendimentos obtidos pelo associado na associação em participação e na associação à quota e
ainda quanto a esta última, os rendimentos auferidos pelo associante e referidos na alínea h) - lucros
colocados à disposição dos sócios - e na alínea I) - valor atribuído na partilha e na amortização de
partes sociais - depois de abatida a prestação por si devida ao associado.

•      CESSÃO TEMPORÁRIA

Os rendimentos derivados da cessão temporária:

•      dos direitos da propriedade intelectual (direitos de autor e outros direitos conexos);

•      dos direitos da propriedade industrial (patente de invenção, marcas, modelos, firmas,
licenças, etc.) vulgarmente conhecidos por «royalties» ou «redevances»,

ou 

•      da prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector comercial,
industrial ou cientifico (conjunto de conhecimentos técnicos, sobretudo no campo da
inovação tecnológica, não divulgados nem patenteados, sem tutela jurídica ou em que o
interesse protegido reside no segredo do saber - Know How), mas, em qualquer dos casos,
apenas quando auferidos por pessoas diferentes do seu autor ou titular originário, v.g. no
caso de o direito ao rendimento ser exercido pelo herdeiro na sucessão por morte do autor
ou titular originário.

De salientar, que este conjunto de rendimentos estará sujeito a IRS, pela categoria B - trabalho
independente - se forem auferidos pelo respectivo autor ou titular originário. Por sua vez, os ganhos
obtidos com a alienação onerosa destes mesmos rendimentos constituirão mais-valias tributadas
pela categoria G, quando o transmitente não seja o autor ou titular originário dos direitos alienados.

Os rendimentos provenientes da assistência técnica e também da concessão do uso de
equipamento agrícola, industrial, comercial ou científico quando estes não tenham a natureza de
rendimentos prediais, nem devam ser atraídos pela categoria B - imputáveis a actividades
empresariais e profissionais por força do artigo 3.º n.º 2 alínea b)

Contratos de assistência técnica, são contratos de prestação de serviços, sobretudo no domínio da
inovação tecnológica, inseridos no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia entre
residentes em Portugal e residentes no estrangeiro e que têm por objecto a gestão de empresas e a
produção ou comercialização de bens e serviços.

Decreto-Lei n.º 348/77, de 24 de Agosto
(Código de Investimentos Estrangeiros)
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(...)

Art. 25.º - 1. A celebração, a alteração e a renovação de contratos de transferência de tecnologia
entre residentes em Portugal e residentes no estrangeiro, ainda quando a renovação se encontra já
prevista, por qualquer forma, no contrato inicial, dependem em todos os casos de autorização
especial e prévia da entidade competente.

Art. 26.º - 1. Sob a designação de contratos de transferência de tecnologia consideram-se abrangi
das todas as transacções que respeitem a:

a)    Contratos que tenham por objecto a cessão ou a licença de uso de patentes, marcas,
modelos, desenhos ou inventos, bem como a transferência de outros conhecimentos não
patenteados;

b)    Contratos de prestação de assistência técnica à gestão de empresas e à produção ou à
comercialização de quaisquer bens ou serviços que prevejam, nomeadamente, despesas
com consulta ou deslocação de peritos, elaboração de planos, «controle» de fabrico,
estudos de mercado ou formação de pessoal diverso.

c)    Contratos com empresas especializadas para a construção ou manutenção,
nomeadamente, de unidades industriais, estradas, pontes e portos;

d)    Quaisquer outros tipos de assistência técnica.

2. Ficam abrangidos pelas disposições do presente capítulo deste diploma as transferências de
tecnologia, ainda que se apresentem associadas a investimentos directos estrangeiros ou em que
intervenham como receptores sucursais de empresas estrangeiras.

E ainda

Quaisquer outros juros lançados em contas correntes.

Aqui não se tributa o saldo dos juros apurados em contrato de conta corrente mas sim todos os juros
escriturados ou contabilizados a crédito de cada um dos credores em qualquer conta corrente,
independentemente de contrato.

•      Quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais (alínea p)
do n.º 2 do art. 5.º).

Esta alínea, de carácter residual traduz bem as dificuldades e as cautelas sentidas pelo legislador no
tratamento deste tipo de rendimentos.

Na verdade, nesta área de tributação, os cuidados a observar por via legislativa na prevenção da
elisão fiscal constituem um encargo acrescido na descrição do tipo e na delimitação positiva do
âmbito da incidência real nesta espécie de rendimentos. Assim se justifica a inclusão dum preceito
desta natureza, com uma vocação suficientemente abrangente, capaz de eventualmente vir sujeitar
a tributação por esta categoria, quaisquer outros rendimentos provenientes de novas realidades
jurídico-económicas criadas pela constante evolução dos variados instrumentos financeiros ou
permitidas pelo princípio de autonomia da vontade ou de liberdade contratual, que, não obstante a
dificuldade assumida pelo legislador na sua tipificação, sejam susceptíveis de serem reconduzidos à
noção de aplicação de capitais.

De salientar, contudo que o legislador fiscal além de não tipificar, na alínea p), estes «quaisquer
outros rendimentos», também não define o que se deve entender por «aplicação de capitais»,
transferindo desta forma para o intérprete, a sua determinação em cada caso concreto.
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O ganho proveniente de operações de swaps cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro
e divisas e de operações cambiais a prazo. (alínea q) n.º 2 do art. 5.º)

Nestas operações, o ganho sujeito a imposto é apurado de harmonia com o disposto nas al. a) e b)
do n.º 6 do art. 5.º, sem prejuízo, no entanto, do que dispõe o seu n.º 7.

Estamos aqui perante «instrumentos financeiros derivados» que se distinguem das formas
tradicionais de instrumentos financeiros (empréstimos e capitais próprios) na medida em que eles
servem para repartir o risco, enquanto os meios tradicionais constituem meios de financiamento.

Um swap é uma transacção financeira pela qual duas partes acordam, durante um período de tempo
pré-determinado, a troca de pagamentos de juros, ou de capital e juros, de acordo com uma regra
pré-estabelecida. Origina-se assim, uma situação semelhante à realização simultânea de um
empréstimo e de uma aplicação de fundos, com montantes e durações equivalentes, mas com
condições diferentes em termos de moedas e/ou taxas de juro. Os objectivos prosseguidos pelos
dois intervenientes no swap podem ser a modificação do grau de exposição ao risco de taxas de
juro, e/ou a geração de liquidez numa moeda diferente da que se tem disponível, sem criação de
uma posição em aberto, ou seja, sem risco de câmbio.

Os swaps cambiais, consistem numa venda e compra simultânea, com uma só contraparte de uma
mesma divisa. É uma dupla operação cambial: uma operação à vista, a outra a prazo. O capital é
vendido inicialmente à contraparte à taxa de câmbio à vista e simultaneamente recomprado à taxa de
câmbio, desde logo fixada, para o prazo acordado. Não há pagamento de quaisquer rendimentos no
período intercalar. Os rendimentos obtidos resultantes da diferença das taxas de câmbio acordadas
(à vista e a prazo) reflectem os diferenciais de taxa de juro do par de moedas envolvido na operação.
São operações de curto prazo sem risco cambial.

Os swaps de taxa de juro são contratos pelos quais as duas partes decidem trocar as suas
condições de acesso ao mercado financeiro, trocando pagamentos de juros, na mesma moeda,
baseados em diferentes índices (ex.: taxa fixa vs. taxa variável) até um dado vencimento. Os juros
são calculados com base num capital que, geralmente, não é trocado e que serve apenas como
referência. Os pagamentos podem ser periódicos ou de prestação única; em dois sentidos ou
apenas num, pela diferença líquida.

Não pressupõem a existência de um capital nem, portanto, a sua troca. Do contrato resultarão,
portanto, fluxos de pagamentos, nas datas acordadas, pelos valores brutos ou líquidos
correspondentes que têm por base de cálculo a aplicação das taxas de juro acordadas a um capital
meramente teórico.

Os swaps de taxa de juro e de divisas são contratos pelos quais as duas partes acordam na troca
do serviço de duas dívidas (capital e juros) denominados em duas divisas diferentes. Os capitais
envolvidos são objecto de troca, obrigatoriamente no final da operação e habitual, mas não
necessariamente, no início.

Basicamente tudo se passa como se as partes efectuassem créditos cruzados substituindo-se uma à
outra em relação ao seu credor de origem.

As operações cambiais a prazo consistem na fixação, no momento da celebração do respectivo
contrato, de uma taxa de câmbio futura.

Rendimentos de aplicações em apólices de seguros de vida e rendimentos provenientes do
resgate, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidades no âmbito de regimes
complementares de segurança social.
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Constituem também rendimentos de capitais os que, no âmbito das operações a seguir
mencionadas, como tais são considerados nos termos do n.º 3 do art. 5.º:

•        resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do ramo «vida»;

•        resgate, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade por Fundos de Pensões ou
no âmbito de outros regimes complementares de segurança social

A expressão da componente «rendimento» é dada pela diferença positiva entre os montantes
pagos ao beneficiário aquando da ocorrência, daqueles eventos e os respectivos prémios pagos
ou contribuições pagas, sendo tributada à taxa liberatória de 20%, com opção pelo englobamento,
(alínea c) do n.º 3 e n.º 6 do art. 71.º).

Contudo, em ambos os casos, se o montante dos prémios, importâncias ou contribuições pagos na
primeira metade da vigência dos contratos representar 35% ou mais da totalidade daqueles, é
excluído 1/5 ou 3/5 do rendimento, consoante o adiantamento, resgate, remição, vencimento ou
outra forma de antecipação ocorra após o 5.º e até ao 8.º ano de vigência do contrato, ou após o 8.º
ano dessa vigência; Significa-se isto que, no 1.º caso apenas está sujeito a imposto 4/5 do
rendimento e no 2.º caso 2/5 do rendimento.

Tributação dos Seguros de Vida e Planos Poupança Acções
Entregas realizadas até 31.12.2000 Entregas realizadas e contratos prorrogados

após 31.12.2000
20% até 5 anos 20% até 5 anos

12% entre 5 e 8 anos 16% entre 5 e 8 anos
4% a partir de 8 anos 8% a partir de 8 anos

PRESUNÇÕES
A natureza específica destes rendimentos de capitais e o especial cuidado no seu tratamento
revelam-se sobretudo pela adopção de presunções no âmbito da incidência da Categoria E.

Elegendo esta reforma fiscal a tributação-regra dos rendimentos reais e efectivos, não foi, no
entanto, possível abandonar completamente o recurso a formas presumidas de rendimento.

Assim, mantêm-se algumas das presunções já existentes no domínio do anterior Código do Imposto
Capitais, mas agora reformuladas como presunções relativas ou “júris tantum” prevendo-se um
alargamento das formas que o contribuinte dispõe para ilidir a presunção.

Código Civil
Art. 349.º (Noção)

Presunções são as ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto
desconhecido.

As presunções podem ser:

- Absolutas, ou «juris et de jure», quando não admitem prova em contrário; ou

- Relativas, ou «juris tantum», quando podem ser ilididas mediante prova em contrário.

Artigo 6.º
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Presunções relativas a rendimentos da categoria E

1 - Presume-se que as letras e livranças resultam de contratos de mútuo quando não provenham de
transacções comerciais, entendendo-se que assim sucede quando o credor originário não for
comerciante.

Letras e Livranças

Desta forma, no art. 6.º n.º 1, presume-se que as letras e livranças, quando não provenham de
transacções comerciais resultam de contratos de mútuo.

Entende-se que não provêm de transacções comerciais, e por isso são havidos como títulos de
colocação de capitais mutuados as letras e livranças cujo credor originário não seja comerciante. Ou
seja, para a qualificação da letra ou livrança como titulo de colocação de capitais resultante de
contrato de mútuo, ou como mero titulo de pagamento quando provenha de transacção comercial, a
lei desinteressa-se da comercial idade substancial da relação jurídica subjacente à letra ou livrança
como título de crédito, e basta-se para a qualificação como comercial da transacção, com a
qualidade de comerciante de um dos intervenientes iniciais - o credor originário ou sacador -
abstraindo-se igualmente no domínio das relações mediatas da qualidade dos sucessivos
intervenientes no título por endosso.

credor originário          
é comerciante

transacção comercial 

(Art. 6.º n.º 1)

letra ou livrança como mero
título de pagamento

Não há sujeição pela Cat. E do
IRS

credor originário          
não é comerciante

transacção não            
comercial 

letra ou livrança como título de
colocação de capitais mutuados
Há sujeição pela Cat. E do IRS

Art. 5.º, n.º 2, a)
Art. 6.º, n.º 2
Art. 40.º, n.º 1

Artigo 40.º
Presunções e juros contáveis

1 - Presume-se que os mútuos e aberturas de crédito referidos no n.º 2 do artigo 6.º são
remunerados à taxa de juro legal, se outra mais elevada não constar do título constitutivo ou não
houver sido declarada.

Quando o credor originário for comerciante, as letras ou livranças só serão considerados resultantes
de contrato de mútuo, se não provierem de transacções comerciais.

Nos restantes casos, são considerados meros títulos de pagamento e nesta situação, o juro, se o
houver, é considerado um rendimento, não da Categoria E (porque não é proveniente da aplicação
de capitais) mas eventualmente da Categoria B, se resultar de um acto de comércio.

Mútuos e aberturas de crédito

O n.º 2 do art. 6.º vem consagrar a presunção de que os mútuos e as aberturas de crédito são
remunerados. Esta remuneração, de acordo com o art. 40.º n.º 1 é a taxa de juro legal se outra mais
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elevada não constar do título constitutivo ou não houver sido declarada. O juro começa a vencer-se a
partir da data do contrato de mútuo ou desde a data da utilização da abertura de crédito.

Artigo 6.º
Presunções relativas a rendimentos da categoria E

2 - Presume-se que os mútuos e as aberturas de crédito referidos na alínea a) do n.º 2 do artigo
anterior são remunerados, entendendo-se que o juro começa a vencer-se nos mútuos a partir da
data do contrato e nas aberturas de crédito desde a data da sua utilização.

A taxa de juro legal é fixada, ao abrigo do n.º 1 do art. 559.º do Código Civil, por portaria conjunta
dos Ministros da Justiça e das Finanças. A Portaria n.º291/2003 de 8 de Abril fixou a taxa de 4% a
partir de 1/5/2003.

Fórmula para cálculo dos juros:

J =
Capital x taxa x tempo

365 x 100

Capital = quantia

Taxa = a taxa de juro legal ou a contratual se for superior

Tempo = número de dias de duração do empréstimo ou da utilização da abertura de crédito 

O n.º 3 considera que, exceptuando os depósitos bancários, os capitais depositados cuja restituição
seja garantida por qualquer forma presumem-se mutuados e sujeitos como tal à incidência da alínea
a) do n.º 2 do art. 5.º.

Artigo 6.º
Presunções relativas a rendimentos da categoria E

3 - Até prova em contrário, presumem-se mutuados os capitais entregues em depósito não incluídos
na alínea b) do n.º 2 do artigo anterior e cuja restituição seja garantida por qualquer forma.

Código Civil

Art. 1185.º (Noção) - Depósito é o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa,
móvel ou imó-vel, para que a guarde, e a restitua quando for exigida.

Art. 1205.º (Noção) - Diz-se irregular o depósito que tem por objecto coisas fungíveis.

Art. 1206.º (Regime) - Consideram-se aplicáveis ao depósito irregular, na medida do possível, as
normas rela-tivas ao contrato de mútuo.

No n.º 4 do art. 6.º ainda se presume que os lançamentos a crédito dos sócios em quaisquer contas
correntes escrituradas nas respectivas sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, serão
havidos como realizados a título de lucros ou adiantamentos por conta de lucros se não provierem
de:

•      mútuos efectuados pelos sócios às sociedades

•      da prestação do seu trabalho

•      do exercício de cargos sociais
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Artigo 6.º
Presunções relativas a rendimentos da categoria E

4 - Os lançamentos em quaisquer contas correntes dos sócios, escrituradas nas sociedades
comerciais ou civis sob forma comercial, quando não resultem de mútuos, da prestação de trabalho
ou do exercício de cargos sociais, presumem-se feitos a título de lucros ou adiantamento dos lucros.

Mantendo-se embora a necessidade insuperável do recurso a presunções como método alternativo à
quantificação directa do rendimento na incidência real da categoria E, esta técnica legislativa revela
já algumas alterações face ao anteriormente disposto no Código do Imposto de Capitais e
consubstanciadas quer na natureza, agora relativa, de todas as presunções estabelecidas, quer nas
formas mais alargadas por meio das quais se permite agora a ilisão de qualquer das presunções
previstas.

Com efeito, todas as presunções estabelecidas no art. 6.º, podem ser ilididas (por força do n.º 5
daquele artigo) com base em:

•      Decisão judicial

•      Declaração do Banco de Portugal (quando se verifique a sua intervenção)

•      Acto administrativo (praticado por qualquer órgão ou agente da Administração Pública
interveniente) ou 

•      Reconhecimento pela Direcção-Geral dos Impostos em que se confirma ou prove, por
qualquer dos meios, o contrário dos factos a que conduzem as presunções, ou seja,
consoante o caso:

1.     A inexistência do facto presumido

2.     A taxa de juro efectivamente praticada

3.    O momento a partir do qual começou a vencer-se o juro.

Artigo 6.º
Presunções relativas a rendimentos da categoria E

5 - As presunções estabelecidas no presente artigo podem ser ilididas com base em decisão judicial,
acto administrativo, declaração do Banco de Portugal ou reconhecimento pela Direcção-Geral dos
Impostos.

O legislador consagrou no artigo 7.º o facto gerador de imposto como facto constitutivo da obrigação
tributária, a qual, nasce no momento da verificação dos pressupostos de facto abstractamente
previstos na lei.

Artigo 7.º
Momento a partir do qual ficam sujeitos a tributação os rendimentos da categoria E

1 - Os rendimentos referidos no artigo 5.º ficam sujeitos a tributação desde o momento em que se
vencem, se presume o vencimento, são colocados à disposição do seu titular, são liquidados ou
desde a data do apuramento do respectivo quantitativo, conforme os casos.

2 - Tratando-se de mútuos, de depósitos e de aberturas de crédito, considera-se que os juros,
incluindo os parcialmente presumidos, se vencem na data estipulada, ou, na sua ausência, na data
do reembolso do capital, salvo quanto aos juros totalmente presumidos, cujo vencimento se
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considera ter lugar em 31 de Dezembro de cada ano ou na data do reembolso, se anterior.

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, atende-se:

a) Quanto ao n.º 2 do artigo 5.º:

1) Ao vencimento, para os rendimentos referidos na alínea a), com excepção do reporte, na
alínea b), com excepção dos reembolsos antecipados dos depósitos ou de certificados de
depósitos, na alínea c), com excepção dos certificados de consignação, e nas alíneas d), e),
g) e q), neste último caso relativamente a juros vencidos durante o decurso da operação;

2) A colocação à disposição, para os rendimentos referidos nas alíneas h), i), j), l) e r),
assim como dos certificados de consignação; (*) (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de
30 de Dezembro - OE)

3) Ao apuramento do respectivo quantitativo, para os rendimentos do contrato de reporte,
dos juros, no caso de reembolso antecipado dos depósitos ou de certificados de depósitos,
e dos referidos nas alíneas f), m), n), o) e p);

4) Sem prejuízo do disposto no n.º 1) da presente alínea, ao momento da liquidação da
operação para os rendimentos previstos na alínea q);

b) Quanto ao n.º 3 do artigo 5.º, à colocação dos rendimentos à disposição dos seus titulares ou
ao apuramento do respectivo quantitativo quando o titular do direito aos rendimentos opte por
recebê-los sob a forma de renda;

c) Quanto ao n.º 5 do artigo 5.º, à data da transmissão, excepto quando esta se realizar entre
sujeitos passivos de IRS e não seja imputável ao exercício de uma actividade empresarial e
profissional;

d) Quanto ao n.º 7 do artigo 5.º, ao apuramento do respectivo quantitativo.

4 - As aberturas de crédito consideram-se utilizadas na totalidade sempre que, segundo as cláusulas
do contrato, os levantamentos possam fazer-se independentemente de escritura ou instrumento
notarial.

5 - Os juros são contados dia a dia.

Os rendimentos de capitais, referidos no art. 5.º, ficam sujeitos a tributação a partir do momento da
verificação do respectivo facto constitutivo da obrigação de imposto, ou seja, desde:

•      A colocação à disposição no caso dos rendimentos referidos nas alíneas h), i), j) e l) e r), do
n.º 2 do artigo 5.º (n.º 2, alínea a) do n.º 3 do art. 7.º) e dos certificados de consignação.

•      O apuramento do respectivo quantitativo no caso dos rendimentos dos contratos de reporte,
juros, no caso de reembolso antecipados de depósitos ou de certificados de depósito, e dos
referidos nas alíneas f), m), n), o) e p) do n.º 2 do art. 5.º, e do n.º 3 do artigo 5.º quando o
beneficiário do rendimento opte por recebe-los sob a forma de renda.

•      O momento em que se vencem ou se presume o vencimento, nos restantes casos.

•      O momento da liquidação da operação para os rendimentos previstos na alínea q), do n.º 2
do art. 5.º sem prejuízo, no entanto, do disposto na subalínea 1), da alínea a), n.º 3 do art.
7.º.

•      A data da transmissão, nos casos previstos no n.º 5 do art. 5.º, quando aquela não seja
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realizada entre sujeitos passivos de IRS e não seja imputável ao exercício de uma
actividade empresarial ou profissional.

Os juros de:

1. Mútuos

2. Depósitos;

e

3. Aberturas de crédito

consideram-se vencidos na data estipulada pelos respectivos contratos, ou na sua falta, na data do
reembolso do capital exceptuando os juros totalmente presumidos cujo vencimento se considera
ocorrido em 31 de Dezembro de cada ano, ou na data do reembolso, se anterior (art. 7.º n.º 2).

As aberturas de crédito consideram-se utilizadas na totalidade sempre que o contrato possibilite ao
creditado levantar o crédito posto à sua disposição sem necessidade de escritura ou instrumento
notarial (art. 7.º n.º 4).
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Resumo Categoria E
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RETENÇÕES NA FONTE
Momento em que a retenção deve ser efectuada

Incumbindo à entidade devedora dos rendimentos, ou às entidades registadoras ou depositárias, o
dever de proceder à retenção, importa identificar, face ao disposto no art.º 98.º do Código do IRS, os
diversos momentos da constituição da correspondente obrigação:

No pagamento ou colocação à disposição

•        Lucros, adiantamento de lucros ou por conta de lucros;

•        Resultado da partilha societária qualificável como rendimento de capitais;

•        Rendimentos de unidades de participação em fundos de investimento mobiliário e imobiliário;
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•        Rendimentos derivados de associação em participação e associação à quota;

•        Rendimentos derivados de certificados;

•        Rendimento de apólices de seguros e operações do ramo vida;

•        Rendimentos que integrem prestações pagas por fundos de pensões ou por outros regimes
complementares de segurança social, quando não devam considerar-se rendimentos da
categoria H.

No vencimento, ainda que presumido

•        Rendimentos de contratos de mútuo (empréstimo) e de outros que proporcionem, a título
oneroso, a disponibilidade de coisas fungíveis;

•        Juros e outras remunerações de depósitos à ordem ou a prazo;

•        Juros e outras formas de remuneração de títulos de crédito negociáveis, excepto certificados de
consignação;

•        Juros de suprimentos, abonos ou adiantamentos de capital feitos pelos sócios às sociedades;

•        Juros ou outras remunerações devidas pelo facto de os sócios não levantarem os lucros;

•        Juros ou outro tipo de compensação pela dilação do vencimento ou pela mora no pagamento de
créditos pecuniários.

No apuramento do quantitativo

•        Rendimentos de contratos de reporte e juros e outras formas de remuneração devidos no
reembolso antecipado de depósitos;

•        Rendimentos da propriedade intelectual, industrial ou do "know-how", auferidos por titulares não
originários;

•        Rendimentos derivados da assistência técnica;

•        Rendimentos decorrentes do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola, industrial,
comercial ou científico, quando não constituam rendimentos prediais;

•        Rendimentos decorrentes da cedência, esporádica ou continuada, de equipamentos e redes
informáticas incluindo transmissão de dados ou disponibilização de capacidade informática
instalada em qualquer uma das suas formas possíveis;

•        Juros não expressamente identificados, desde que lançados em quaisquer contas correntes;

•        Outros rendimentos derivados da simples aplicação de capitais não expressamente referidos.

Na transmissão ou liquidação das operações

Rendimento de títulos de crédito negociáveis em matéria de juros contáveis, distinguindo-se:

•        Retenção implícita, nas transacções, efectuadas segundo a regra do juro nominal líquido, fora
do mercado especial de dívida pública;

•        Retenção e reembolsos explícitos, nas transacções no mercado especial de dívida pública.
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De swaps cambiais, de swaps de taxas de juro, de swaps de taxas de juro e divisas e de operações
cambiais.
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ANEXO E
Destina-se a declarar os rendimentos de aplicação de capitais.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO E

Os sujeitos passivos quando estes ou os dependentes que integram o agregado familiar tenham
auferido rendimentos de aplicação de capitais, tal como são definidos no art. 5.º do CIRS.

Este anexo não é individual, pelo que deverá incluir os rendimentos de capitais auferidos por todos
os membros do agregado.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO E

Nos prazos e locais previstos para a apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 1

RENDIMENTOS DE CAPITAIS

Destina-se a declarar os rendimentos de aplicação de capitais.

QUADRO 2

ANO DOS RENDIMENTOS.

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

IDENTIFICAÇÃO DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S)
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A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.

QUADRO 4

RENDIMENTOS OBTIDOS EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS

Em cada um dos campos do quadro 4 deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos
pelos sujeitos passivos e seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das
respectivas retenções de IRS.

Quadro 4 A
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Rendimentos com englobamento obrigatório

Os rendimentos ilíquidos a inscrever neste quadro são os previstos no art. 5.º do CIRS não sujeitos a
taxa liberatória e, bem assim, as importâncias imputadas, nos termos do art. 60.º do CIRC, como
dispõe a parte final do n.º 4 do art. 20.º do CIRS.

São de indicar no quadro 4A (com englobamento obrigatório) os rendimentos que não estão
sujeitos às taxas liberatórias previstas no artigo 71.º do CIRS e ainda as importâncias imputadas nos
termos nos termos do art.º 60.º do CIRC tributados na categoria E, como dispõe a parte final do n.º 4
do artigo 20.º do CIRS.

CAMPO 401
JUROS DE MÚTUOS E DE ABERTURAS DE CRÉDITO

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

Devem ser declarados os juros e outras formas de remuneração de contratos de mútuo e de
aberturas de crédito, bem como a respectiva retenção, cujo vencimento tenha ocorrido no ano a que
respeita a declaração.

Estes rendimentos ficam sujeitos a imposto no momento em que ocorre o seu vencimento.

CAMPO 402
JUROS DE SUPRIMENTOS, DE ABONOS OU DE ADIANTAMENTOS DE CAPITAIS,
BEM COMO OS JUROS PELO NÃO LEVANTAMENTO DOS LUCROS OU OUTROS

RENDIMENTOS

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

Devem ser declarados os juros e outras formas de remuneração de suprimentos, juros de abonos de
ou adiantamentos capital feitos pelos sócios e os juros devidos pelo não levantamento de lucros ou
de remunerações, bem como a respectiva retenção, cujo vencimento tenha ocorrido no ano a que
respeita a declaração.

Estes rendimentos ficam sujeitos a imposto no momento em que ocorre o seu vencimento.

CAMPO 403
JUROS APURADOS EM CONTA CORRENTE

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

Devem ser declarado o saldo dos juros apurados em contrato de conta corrente, bem como a
respectiva retenção, cujo apuramento tenha sido feito no ano a que respeita a declaração.

Estes rendimentos ficam sujeitos a imposto no momento do apuramento do seu quantitativo.

CAMPO 404
JUROS DE DILAÇÃO DO VENCIMENTO OU MORA NO PAGAMENTO DE UMA

PRESTAÇÃO

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
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seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

Devem ser declarados os juros ou quaisquer acréscimos pecuniários resultantes da dilação do
vencimento ou mora no pagamento, excepto os devidos ao Estado ou outros entes públicos pela
mora no pagamento de contribuições, impostos ou taxas, bem como a respectiva retenção, cujo
vencimento tenha ocorrido no ano a que respeita a declaração.

Estes rendimentos ficam sujeitos a imposto no momento em que ocorre o seu vencimento.

CAMPOS 405
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

São de indicar neste campo os rendimentos ilíquidos auferidos por titular não originário, bem como
imposto retido, relativos a:

    cessão temporária de direitos da propriedade intelectual ou industrial;

    prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida.

São ainda de incluir os rendimentos obtidos com a cedência do uso ou da concessão do uso de
equipamentos, quando não constituam rendimentos prediais.

Estes rendimentos estão sujeitos a imposto aquando do apuramento do seu quantitativo.

CAMPOS 406
IMPUTAÇÃO DE LUCROS DE SOCIEDADES SEDIADAS EM PARAÍSOS FISCAIS

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

É de indicar neste campo, o valor imputado aos sócios, residentes em território português, de acordo
com o disposto no art.60.º do CIRC

Nos termos deste preceito legal são imputados aos sócios, na proporção da participação social, os
lucros obtidos por sociedades residentes em paraísos fiscais, independentemente da sua
distribuição, desde que o sócio detenha directa ou indirectamente, pelo menos, 25% ou, a sociedade
não residente, seja detida em mais de 50% por sócios residentes e a participação do sócio seja, pelo
menos, de 10%.

CAMPOS 407
OUTROS RENDIMENTOS DERIVADOS DA APLICAÇÃO DE CAPITAIS

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

Quadro 4 B
Opção de englobamento de rendimentos

Os rendimentos identificados neste quadro são os que foram sujeitos a retenção na fonte a taxas
liberatórias, o que desobriga os titulares da sua declaração.

Porém, nos termos do n.º 6 do art. 71.º do CIRS pode o titular, que seja residente, optar pelo seu
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englobamento. Esta opção obriga a que seja declarada a totalidade dos rendimentos referidos
no n.º 6 do art. 71.º (rendimentos de capitais) e no n.º 4 do art. 72.º (mais-valias respeitantes a
valores mobiliários), como dispõe o n.º 5 do art. 22.º do CIRS, bem como as respectivas retenções
de IRS.

Os rendimentos sujeitos às taxas liberatórias liberam o sujeito passivo de obrigações acessórias,
salvo se este for RESIDENTE EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS e optar pelo englobamento,
faculdade que poderá ser exercida relativamente a:

•        Lucros e adiantamentos sobre lucros, rendimentos de acções e títulos de divida nominativo ou
ao portador;

•        Operações de reporte;

•        De cessões de crédito e operações similares;

•        Juros de depósitos;

•        Rendimentos de seguros de vida tal como são definidos no CIRS

•        Ganhos resultantes de contrato de venda de moeda

Assumindo a retenção a natureza de imposto por conta.

Neste caso, o sujeito passivo deverá juntar à declaração periódica de rendimentos uma declaração
permitindo que a DGCI possa averiguar junto das respectivas entidades se em seu nome ou em
nome dos membros que constituem o seu agregado familiar existem, relativamente ao mesmo
período de tributação, outros rendimentos da mesma natureza (n.º 3 do artigo 119º do CIRS).

A não junção dos referidos documentos ou a sua junção sem a respectiva autorização inviabiliza a
opção de englobamento efectuada.

CAMPO 408
LUCROS E ADIANTAMENTOS POR CONTA DE LUCROS

Os lucros e adiantamentos por conta de lucros, incluindo dividendos [art. 5.º, n.º 2, alínea h), do
CIRS], são considerados em 50% do seu valor ilíquido se a entidade devedora dos rendimentos tiver
a sua sede ou direcção efectiva em território português, for sujeita e não isenta de IRC e os
respectivos beneficiários residirem neste território, nos termos do art. 40.º-A do CIRS.

Os dividendos de acções adquiridas na sequência de processo de privatização, que beneficiem da
isenção prevista no art. 59.º do EBF (50%) e da redução referida no art. 40.º-A do CIRS (50%),
devem ser incluídos por 25 % do seu valor.

Se a entidade devedora dos lucros (incluindo dividendos) for sujeita e não isenta de IRC e tiver a
sede, ou direcção efectiva, em território português, o titular residente, deve incluir neste campo
apenas 50% do lucro ilíquido de retenção, como dispõe o artigo 40.º-A do CIRS.

Tratando-se de dividendos de acções que tenham resultado de privatização e que beneficiem da
isenção prevista no art. 59.º do EBF, deverão os mesmos ser incluí-dos por 25% do valor ilíquido de
retenção.

Estes rendimentos estão sujeitos a imposto no ano em que forem pagos ou colocados à disposição.

A retenção a que estão sujeitos tem natureza de entrega por conta, pelo que são de englobamento
obrigatório, nos anos de 2002 a 2005, estando a partir de 2006 sujeitos a taxas liberatórias, pelo que
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as retenções na fonte apenas têm a natureza de entrega por no caso de englobamento.

Se a declaração respeitar aos anos de 2002 a 2005 os rendimentos a considerar nos campos
408 e 409 são de englobamento obrigatório, pelo que na liquidação serão assumidos como tal.

EXEMPLO

Um sujeito passivo em 2006, auferiu dividendos no montante de 5 000,00, e decidiu optar pelo
englobamento. Como deverá preencher o Anexo E, considerando que se trata de dividendos de
acções adquiridas no âmbito de privatização?

O Quadro 4 A do anexo E deverá ser preenchido tendo em atenção o disposto no art. 40-A do IRS e
no artigo 59.º do EBF.

Assim:  € 5 000 X 50%= € 2 500 (redução art. 40 A do CIRS)
€ 2 500 X 50%= € 1 250 (isenção art. 59.º do EBF)

Valor a englobar = € 1 250

Artigo 40.º-A CIRS
Dupla tributação económica

1 - Os lucros devidos por pessoas colectivas sujeitas e não isentas de IRC bem como os
rendimentos resultantes da partilha em consequência da liquidação dessas entidades que sejam
qualificados como rendimentos de capitais são, no caso de opção pelo englobamento, apenas
considerados em 50% do seu valor. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de
Novembro)

2 - O disposto no número anterior é aplicável se a entidade devedora dos lucros ou que é liquidada
tiver a sua sede ou direcção efectiva em território português e os respectivos beneficiários residirem
neste território. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

3 - Aplica-se o disposto no n.º 1, nas condições do número anterior e com as necessárias
adaptações, relativamente aos rendimentos que o associado aufira da associação à quota e da
associação em participação, tendo os rendimentos distribuídos sido efectivamente tributados, bem
como o valor atribuído aos associados na amortização de partes sociais sem redução de capital.

4 - O disposto no n.º 1 é igualmente aplicável aos lucros distribuídos por entidade residente noutro
Estado membro da União Europeia que preencha os requisitos e condições estabelecidos no artigo
2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho. (Aditado pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro
- OE)

5 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo deve dispor de prova de que a
entidade cumpre os requisitos e condições estabelecidos no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE,
de 23 de Julho, efectuada através de declaração confirmada e autenticada pelas autoridades fiscais
competentes do Estado membro da União Europeia de que é residente. (Aditado pela Lei n.º
55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

Artigo 59.º do EBF
Acções adquiridas no âmbito das privatizações

Os dividendos de acções adquiridas na sequência de processo de privatização realizado até ao final
do ano 2002, ainda que resultantes de aumentos de capital, contam desde a data de início do
processo até decorridos os cinco primeiros exercícios encerrados após a sua data de finalização,
apenas por 50% do seu quantitativo, líquido de outros benefícios para fins de IRS ou de IRC.
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_________

Artigo 39.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (OE):

Dividendos de acções de empresas sujeitas a processos de privatização ainda que não adquiridas
nesse âmbito

1 - Os dividendos de acções de empresas sujeitas a processos de privatização, ainda que não
adquiridas no âmbito desses processos, podem, por despacho do Ministro das Finanças, mediante
requerimento dos interessados, ser tributados por apenas 50% do montante bruto distribuído desde
que:

a) Sejam demonstradas as vantagens sectoriais e gerais resultantes da cotação das acções em
causa;

b) Seja efectuado, até ao final do mês seguinte ao da comunicação do referido despacho, o
pagamento do imposto correspondente à taxa de 25% sobre 50% dos dividendos a distribuir até ao
final do período em que os dividendos das acções objecto de privatização beneficiem do disposto no
artigo 59.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

c) O imposto referido na alínea anterior seja apurado em função do montante de dividendos objecto
da última distribuição efectuada;

d) Os interessados se obriguem ao pagamento do diferencial do imposto calculado à taxa de 25%
entre o valor apurado nos termos da alínea anterior e o valor sobre os dividendos efectivamente
distribuídos, caso venham a ser de montante superior ao que serviu de base ao cálculo previsional.

2 - O imposto pago nos termos do número anterior tem a natureza de pagamento definitivo, sendo
aplicável o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º do Código do IRC.

RENDIMENTOS DE 2001

Se a declaração respeitar ao ano de 2001, deverá acrescer aos rendimentos referidos nos campos
408 e 409 o crédito de imposto correspondente a 28,2352% do valor ilíquido dos rendimentos,
nos termos do art. 80.º do CIRS, então em vigor.

No ano de 2001 os dividendos estavam sujeitos a taxa liberatória (25%) com possibilidade de
englobamento por opção do titular.

Naquele ano dispunha o artigo 22.º do CIRS, que os dividendos ainda que não fossem englobados
deveriam ser declarados, por serem relevantes na determinação da taxa a aplicar aos restantes
rendimentos, sendo, por isso, obrigatória a sua declaração.

Artigo 22.º do CIRS
Englobamento

4 - Ainda que não englobados para efeito da sua tributação, são sempre incluídos para efeito de
determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos:

a)   Os rendimentos de acções nominativas ou ao portador auferidos por residentes em território
português;

Se a declaração respeitar ao ano de 2001 deve ter-se em atenção o seguinte ao seguinte:

  os lucros e os dividendos devem ser indicados neste campo acrescidos do crédito de
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imposto, visto que o mecanismo que vigorava no ano de 2001 para atenuar a dupla
tributação económica era o do crédito de imposto (art. 80.º do CIRS, correspondendo a
28,2352% do valor ilíquido dos lucros colocados à disposição).

Circular 4, de 08/02/2002
IRS - Tributação de dividendos

Razão das Instruções

Tendo-se tomado conhecimento de que a interpretação das normas relativas à tributação em IRS e
IRC dos dividendos, pagos ou colocados à disposição por sociedades residentes, quer em 2001,
quer em 2002, tem sido diversa, importa esclarecer o seguinte:

1. Dividendos colocados à disposição em 2001

1.1 - Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 22.º do Código do IRS, na redacção dada pela Lei n.º
30-G/2000, de 29 de Dezembro, os dividendos colocados à disposição de pessoas singulares
residentes, no ano de 2001, devem ser declarados no Anexo E da declaração modelo 3, a entregar
em 2002, para efeitos de determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos, mesmo quando
não se haja optado pelo englobamento.

Entidades devedoras de rendimentos

1.2 - Face ao disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS, as entidades emitentes de acções
devem entregar, para efeitos do referido no número anterior, aos respectivos titulares, documento
comprovativo dos dividendos colocados à sua disposição em 2001, bem como do imposto retido na
fonte.

As mesmas entidades devem, ainda, nos termos do mesmo artigo, declarar no Anexo J da
declaração anual a que se refere o artigo 113.º do Código do IRC, os dividendos colocados à
disposição de quaisquer entidades residentes em território português e na declaração modelo 130 a
que se refere o n.º 6 do artigo 119.º do Código do IRS, os dividendos que tenham sido colocados à
disposição de quaisquer entidades não residentes.

2. Dividendos colocados à disposição em 2002

2.1 - Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 101.º do Código do IRS e do artigo 88.º do Código do
IRC, na redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro e sem prejuízo do disposto na
alínea c) do n.º 1 do art.º 90.º deste último Código, os dividendos colocados à disposição no ano de
2002, encontram-se sujeitos a retenção na fonte à taxa de 15% sobre o valor ilíquido, com a
natureza de pagamento por conta, quando os titulares sejam entidades residentes em território
português.

- A referida taxa de 15% será reduzida a 7,5% apenas nas situações previstas no artigo 59.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, ou seja, quando se trate de dividendos de acções adquiridas na
sequência de processo de privatização.

- Quando se trate de quaisquer titulares não residentes, a taxa de retenção é de 25%, nos termos da
alínea d) do n.º 2 do artigo 71.º do Código do IRS e nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do Código de
IRC, sendo reduzida a 12.5% tratando-se de dividendos de acções adquiridas na sequência de
processo de privatização.

2.2 - Os titulares, pessoas singulares residentes em território português, que aufiram dividendos em
2002, estão legalmente obrigados a declarar aqueles rendimentos no anexo E da declaração modelo
3 de IRS, a entregar em 2003, para efeitos da sua tributação por englobamento, face ao que dispõe
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o n.º 3 do artigo 22.º do Código do IRS, com a redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de
Dezembro, por nele não serem excluídos.

O englobamento antes referido conta, apenas, em 50% do seu montante, nos termos previstos no
artigo 40.º-A do Código do IRS, aditado pela lei antes referida, não relevando tal facto para efeitos
de retenção na fonte.

Entidades devedoras de rendimentos

2.3 - As entidades emitentes, mencionadas no n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS devem
proceder, nos termos referidos no ponto 1.2, ao cumprimento das respectivas obrigações
declarativas previstas no referido artigo 119.º do Código do IRS e no artigo 120.º do Código do IRC.

CAMPO 409
RENDIMENTOS RESULTANTES DA PARTILHA

AMORTIZAÇÃO DE PARTES SOCIAIS SEM REDUÇÃO DE CAPITAL
ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO E À QUOTA

Os rendimentos resultantes de partilha ou amortização de partes sociais sem redução de capital [art.
5.º, n.º 2, alínea i), do CIRS] são considerados em 50 % do seu valor ilíquido se a entidade que é
liquidada tiver a sua sede ou direcção efectiva em território português, for sujeita e não isenta de IRC
e os respectivos beneficiários residirem neste território, nos termos do art. 40.º-A do CIRS.

Os rendimentos que o associado aufira da associação à quota e da associação em participação,
tendo os rendimentos distribuídos sido efectivamente tributados, são considerados em 50 % do seu
valor ilíquido, nos termos e condições referidos no n.º 3 do art. 40.º-A do CIRS.

Nos termos do artigo 75º do Código do IRC é englobado, para efeitos da tributação dos sócios ou
titulares das participações, o quantitativo resultante da diferença entre o valor atribuído em resultado
da partilha e o preço de aquisição das correspondentes partes sociais.

Embora o quantitativo apurado, nos moldes enunciados, consubstancie o valor global sujeito a
imposto, determina o n.º 2 do art. 75º CIRC que, para efeitos da sua tributação, sejam consideradas
duas partes ou componentes distintas, qualificáveis como rendimentos de Capitais e como
Mais-Valias.

Nestes termos:

- É tributada, a título de rendimentos de Capitais, a diferença entre o valor atribuído em resultado da
partilha e o valor das correspondentes entradas, efectivamente realizadas - valor da fracção do
capital correspondente a cada sócio (art. 25º e 156º do CSC);

- A parcela restante, atento o valor global sujeito a imposto, é tributada enquanto mais-valia, visto
consubstanciar um ganho decorrente do facto do preço de aquisição ou de subscrição, despendido
pelo sócio, se mostrar inferior ao valor das entradas efectuadas para a realização do capital. 

O rendimento líquido a tributar atribuído aos sócios na Partilha de Sociedades após liquidação
determina-se do seguinte modo:

A = (valor atribuído a cada sócio) - (valor de aquisição da quota)

B = (valor atribuído a cada sócio) - (valor nominal da quota)

Se o valor (A) for POSITIVO, considera-se que é rendimento de aplicação de capitais até ao valor
(B), sendo o excesso MAIS-VALIA.
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Se o valor (A) for NEGATIVO, esse valor será tido como uma MENOS-VALIA dedutível.

EXEMPLO I

Valor atribuído na partilha a um sócio = 20 0000

Valor de aquisição da quota = 13 0000

Valor das entradas para realização do capital face à contabilidade da sociedade = 14 000

Rendimento da categoria E = 6 0000 (20 000 - 14 000)

Rendimento da categoria G = 1 0000 [6 000 - (20 000 - 13 000)] = mais-valia 

EXEMPLO II

Valor atribuído na partilha a um sócio = 20 0000

Valor de aquisição da quota = 14 0000

Valor das entradas para realização do capital face à contabilidade da sociedade = 14 0000

Rendimento da categoria E = 6 0000 (20 000 - 14 000)

Rendimento da categoria G = 0 [6000 - (10 000 - 4000)]

EXEMPLO III

Valor atribuído na partilha a um sócio = 10 000

Valor de aquisição da quota = 14 0000

Valor das entradas para realização do capital face à contabilidade da sociedade = 8 0000

Rendimento da categoria G = - 4 000 (10 000 - 14 000) = menos-valias

Artigo 75.º do CIRC
Resultado da partilha

1 - É englobado para efeitos de tributação dos sócios, no exercício em que for posto à sua
disposição, o valor que for atribuído a cada um deles em resultado da partilha, abatido do preço de
aquisição das correspondentes partes sociais.

2 - No englobamento, para efeitos de tributação da diferença referida no número anterior, deve
observar-se o seguinte:

a)    Essa diferença, quando positiva, é considerada como rendimento de aplicação de capitais
até ao limite da diferença entre o valor que for atribuído e o que, face à contabilidade da
sociedade liquidada, corresponda a entradas efectivamente verificadas para realização do
capital, tendo o eventual excesso a natureza de mais-valia tributável;

b)    Essa diferença, quando negativa, é considerada como menos-valias, sendo dedutível
apenas quando as partes sociais tenham permanecido na titularidade do sujeito passivo
durante os três anos imediatamente anteriores à data da dissolução.

3 - À diferença considerada como rendimento de aplicação de capitais nos termos da alínea a) do
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número anterior, é aplicável, consoante o caso, o disposto nos nºs 1 ou 7 do artigo 46.º (Redacção
dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

4 - Relativamente aos sócios de sociedades abrangidas pelo regime de transparência fiscal, nos
termos do artigo 6.º, ao valor que lhes for atribuído em virtude da partilha é ainda abatida a parte do
resultado de liquidação que, para efeitos de tributação, lhes tenha sido já imputada, assim como a
parte que lhes corresponder nos lucros retidos na sociedade nos exercícios em que esta tenha
estado sujeita àquele regime.

Se a declaração respeitar aos anos de 2002 a 2005 os rendimentos a considerar nos campos
408 e 409 são de englobamento obrigatório, pelo que na liquidação serão assumidos como tal.

CAMPO 410
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA DE OPERAÇÕES DE REPORTE,

CESSÕES DE CRÉDITO, CONTAS DE TÍTULOS COM GARANTIA DE PREÇO E
OPERAÇÕES SIMILARES

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 5º do CIRS constituem rendimentos de capitais os juros,
os prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração de títulos da dívida
pública, obrigações, títulos de participação, certificados de consignação, obrigações de caixa ou
outros títulos análogos, emitidos por entidades públicas ou privadas, e demais instrumentos de
aplicação financeira, designadamente letras, livranças e outros títulos de crédito negociáveis,
enquanto utilizados como tais. 

São de indicar os seguintes rendimentos e respectivas retenções:

    de títulos de dívida (*)(13) (obrigações e outros), nominativos ou ao portador;

    de operações de reporte;

    de cessões de crédito (diferença positiva entre o valor da cessão e o valor do crédito);

    contas de títulos com garantia de preço ou de operações similares ou afins.

CAMPO 411
JUROS DERIVADOS DE DEPÓSITO À ORDEM OU A PRAZO E DE CERTIFICADOS DE

DEPÓSITO

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS

São de indicar os juros de depósitos à ordem ou a prazo, bem como os rendimentos de certificados
de depósitos e as respectivas retenções.

CAMPO 412
RENDIMENTOS DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em FIM e FII são inscritos pelo valor ilíquido
de imposto. Os lucros eventualmente incluídos nesses rendimentos que cumpram os requisitos
referidos no art. 40.º-A do CIRS são considerados em 50 %.
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São de indicar os rendimentos de unidades de participação em fundos de investimento mobiliário e
imobiliário (FIM e FI!) e as respectivas retenções. O englobamento é feito por 50% do seu valor,
como dispõe o n.º 10 do art.º 22 do EBF, nos termos e condições previstas no artigo 40.º-A do CIRS.

n.º 10 do Artigo 22.º do EBF

Os titulares de rendimentos respeitantes a unidades de participação em FIM e FII, quando englobem
esses rendimentos, têm direito a deduzir 50% dos rendimentos previstos no artigo 40.º-A do Código
do IRS e no n.º 7 do artigo 46.º do Código do IRC que lhe forem distribuídos, nas condições aí
descritas. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

CAMPO 413
RENDIMENTOS DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS CAPITAL DE RISCO

Os rendimentos de unidades de participação em fundos de capital de risco (FCR) são inscritos pelo
valor ilíquido de retenção de IRS. Os lucros eventualmente incluídos nesses rendimentos que
cumpram os requisitos referidos no art. 40.º-A do CIRS são considerados em 50%.

São de indicar neste campo os rendimentos de unidades de participação em fundos de capital de
risco (FCR), os quais nos termos do n.º 3 do artigo 22.º A do EBF são englobados em 50% do seu
valor, nas condições previstas no artigo 40-A do CIRS

Artigo 22.º-A do EBF
Fundos de capital de risco

1 - Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza, obtidos pelos fundos de capital de
risco (FCR), que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional.

2 - Aos rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de capital de risco (FCR)
aplica-se o regime geral de tributação previsto nos Códigos do IRS e IRC.

3 - Os titulares de rendimentos respeitantes a unidades de participação em fundos de capital de risco
(FCR), quando englobem esses rendimentos, têm direito a deduzir 50% dos rendimentos previstos
no artigo 40.º-A do Código do IRS e no n.º 7 do artigo 46.º do Código do IRC que lhe forem
distribuídos, nas condições aí descritas.

Artigo 40.º-A CIRS
Dupla tributação económica

1 - Os lucros devidos por pessoas colectivas sujeitas e não isentas de IRC bem como os
rendimentos resultantes da partilha em consequência da liquidação dessas entidades que sejam
qualificados como rendimentos de capitais são, no caso de opção pelo englobamento, apenas
considerados em 50% do seu valor. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 192/2005, de 7 de
Novembro)

2 - O disposto no número anterior é aplicável se a entidade devedora dos lucros ou que é liquidada
tiver a sua sede ou direcção efectiva em território português e os respectivos beneficiários residirem
neste território. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

3 - Aplica-se o disposto no n.º 1, nas condições do número anterior e com as necessárias
adaptações, relativamente aos rendimentos que o associado aufira da associação à quota e da
associação em participação, tendo os rendimentos distribuídos sido efectivamente tributados, bem
como o valor atribuído aos associados na amortização de partes sociais sem redução de capital.



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

267

4 - O disposto no n.º 1 é igualmente aplicável aos lucros distribuídos por entidade residente noutro
Estado membro da União Europeia que preencha os requisitos e condições estabelecidos no artigo
2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho. (Aditado pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro
- OE)

5 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo deve dispor de prova de que a
entidade cumpre os requisitos e condições estabelecidos no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE,
de 23 de Julho, efectuada através de declaração confirmada e autenticada pelas autoridades fiscais
competentes do Estado membro da União Europeia de que é residente. (Aditado pela Lei n.º
55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

CAMPO 414
GANHOS DE OPERAÇÕES DE SWAPS E DE OPERAÇÕES CAMBIAIS A PRAZO

Neste campo deve ser inscrito o total de rendimentos ilíquidos auferidos pelos sujeitos passivos e
seus dependentes, segundo a sua natureza, bem como o valor das respectivas retenções de IRS.

São de indicar os ganhos decorrentes de operações de swaps cambiais, swaps de taxas de juro,
swaps de taxas de juro e de divisas e de operações cambiais a prazo, bem como as respectivas
retenções.

Os swap são contratos relativos a empréstimos contraídos que podem ser trocados por outros com
condições mais vantajosas.

Na prática, os contratos de swap, consistem normalmente numa troca de fluxos de tesouraria
correspondentes aos juros dos dois empréstimos, podendo haver uma troca do seu capital no início
e no fim da vigência do swap.

Nos swaps cambiais e nas operações cambiais a prazo, o ganho sujeito a imposto é constituído pela
diferença positiva entre a taxa de câmbio acordada para a venda ou compra na data futura e a taxa
de câmbio à vista verificada no dia da celebração do contrato para a mesma moeda.

Nos swaps de taxa de juro ou de taxa de juro e divisas, pela diferença positiva entre os juros bem
assim, no segundo caso, pelos ganhos cambiais respeitantes aos capitais trocados.

CAMPO 415
Diferença positiva a que se refere o n.º 3 do artigo 5.º do CIRS

Neste campo será apenas indicado o montante que corresponder à fracção do rendimento sujeito a
imposto de acordo com o disposto nas alíneas a) ou b) do n.º 3 do artigo 5.º do CIRS.

É de indicar a diferença positiva entre os montantes pagos a título de resgate, adiantamento ou
vencimento de seguros e de operações do ramo "vida" e os respectivos prémios pagos ou
importâncias investidas, bem como a diferença positiva entre as importâncias pagas a título de
resgate, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade dos fundos de pensões ou no
âmbito de outros regimes complementares de segurança social e as contribuições pagas (n.º 3 do
art.º 5.º do CIRS), bem como as respectivas retenções.

São tributados parte dos rendimentos se os prémios ou contribuições pagos na primeira metade do
contrato totalizarem pelo menos 35%:

Contratos celebrados entre 1/1/91 a 31/12/1994, englobamento por:

    1/2 se o resgate ou vencimento ocorrer entre 5 e 8 anos
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 Não é tributado o rendimento se o resgate ou vencimento ocorrer depois dos primeiros 8
anos

Contratos celebrados entre 1/1/95 a 31/12/2000, englobamento por:

    3/5 se o resgate ou vencimento ocorrer entre 5 e 8 anos

    1/5 se o resgate ou vencimento ocorrer depois dos primeiros 8 anos

Contratos celebrados a partir de 1/1/2001 englobamento por:

    4/5 se o resgate ou vencimento ocorrer entre 5 e 8 anos

    2/5 se o resgate ou vencimento ocorrer depois dos primeiros 8 anos

n.º 3 do artigo 5º do CIRS

3 - Consideram-se ainda rendimentos de capitais a diferença positiva entre os montantes pagos a
título de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operações do ramo «Vida» e os
respectivos prémios pagos ou importâncias investidas, bem como a diferença positiva entre os
montantes pagos a título de resgate, remição ou outra forma de antecipação de disponibilidade por
fundos de pensões ou no âmbito de outros regimes complementares de segurança social e as
respectivas contribuições pagas, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes, quando o
montante dos prémios, importâncias ou contribuições pagos na primeira metade da vigência dos
contratos representar pelo menos 35% da totalidade daqueles: (*)(14)

a)São excluídos da tributação um quinto do rendimento, se o resgate, adiantamento, remição ou
outra forma de antecipação de disponibilidade, bem como o vencimento, ocorrerem após cinco e
antes de oito anos de vigência do contrato;

b)São excluídos da tributação três quintos do rendimento, se o resgate, adiantamento, remição ou
outra forma de antecipação de disponibilidade, bem como o vencimento, ocorrerem depois dos
primeiros oito anos de vigência do contrato.

ESQUEMA PRÁTICO

REGIME FISCAL DA CAPITALIZAÇÃO EM SEGUROS DE VIDA E REGIMES
COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA SOCIAL
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Contratos de seguros de
vida celebrados entre

01/01/1991 e 31/12/1994

Contratos de seguros de
vida celebrados a partir de

01/01/1995

Contratos de seguros de
vida ou no âmbito de

regimes complementares de
segurança social celebrados

a partir de 01/01/2001
1.    É excluído de tributação o

montante de ½ do
rendimento se o aspecto
temporal se verificar após
cinco e antes de sete anos
de vigência do contrato;

2.    É excluído de tributação
todo o rendimento se o
aspecto temporal ocorrer
após sete anos de vigência
do contrato.

1.    É excluído de tributação o
montante de 2/5 do
rendimento se o aspecto
temporal se verificar após
cinco e antes de oito anos
de vigência do contrato;

2.    É excluído de tributação o
montante de 4/5 do
rendimento se o aspecto
temporal se verificar após
oito anos de vigência do
contrato

1.    É excluído de tributação o
montante de 1/5 do
rendimento se o aspecto
temporal se verificar após
cinco e antes de oito anos
de vigência do contrato.

2.    É excluído de tributação o
montante de 3/5 do
rendimento se o aspecto
temporal se verificar após
oito anos de vigência do
contrato

A opção pelo englobamento obriga à junção do documento comprovativo dos rendimentos e do
imposto retido, emitido pela entidade competente, o qual deve conter declaração expressa dos
sujeitos passivos autorizando a Direcção-Geral dos Impostos a averiguar, junto das respectivas
entidades, se em seu nome ou em nome dos membros do seu agregado familiar existem,
relativamente ao mesmo período, outros rendimentos da mesma natureza (art. 119.º, nºs 3 e 4), sob
pena de não ser considerada a opção.

Se a declaração for entregue via Internet, estes documentos devem ser remetidos ao serviço
de finanças da área do domicílio fiscal.

QUADRO 5

DISCRIMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS E RETENÇÕES POR TITULAR

Os valores totais dos rendimentos declarados e respectivas retenções de IRS mencionados na soma
de controlo do quadro 4 devem ser discriminados por cada um dos titulares (sujeitos passivos A e B),
excepto em relação aos titulares que sejam dependentes, os quais devem ser agrupados e indicados
na coluna correspondente (Dependentes).
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CAMPOS 503 a 518

Nestes campos, deve proceder-se à identificação das entidades que efectuaram retenções na fonte
de IRS e à indicação dos respectivos valores de IRS retidos.

Na identificação dos titulares dos rendimentos devem utilizar-se os códigos predefinidos na
declaração modelo 3 de IRS (rosto), conforme se indica:

A = Sujeito passivo A

B = Sujeito passivo B

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 (rosto):

D1 = Dependente não deficiente    DD1 = Dependente deficiente

D2 = Dependente não deficiente    DD2 = Dependente deficiente

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

271

ANEXO F

CATEGORIA F
RENDIMENTOS PREDIAIS

Integram a Categoria F os rendimentos prediais, ou seja, as rendas e outras prestações devidas pelo
uso ou concessão do uso de prédios. 

Assim, consideram-se rendimentos prediais as rendas dos prédios rústicos, urbanos ou mistos,
pagas ou colocadas à disposição dos respectivos titulares.

Artigo 8.º
Rendimentos da categoria F

1 - Consideram-se rendimentos prediais as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos pagas ou
colocadas à disposição dos respectivos titulares.

2 - São havidas como rendas:

a)    As importâncias relativas à cedência do uso do prédio ou de parte dele e aos serviços
relacionados com aquela cedência;

b)    As importâncias relativas ao aluguer de maquinismos e mobiliários instalados no imóvel
locado;

c)    A diferença, auferida pelo sublocador, entre a renda recebida do subarrendatário e a paga
ao senhorio;

d)    As importâncias relativas à cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis, para
quaisquer fins especiais, designadamente publicidade;

e)    As importâncias relativas à cedência do uso de partes comuns de prédios em regime de
propriedade horizontal;

f)    As importâncias relativas à constituição, a título oneroso, de direitos reais de gozo
temporários, ainda que vitalícios, sobre prédios rústicos, urbanos ou mistos.

3 - Para efeitos de IRS, considera-se prédio rústico uma parte delimitada do solo e as construções
nele existentes que não tenham autonomia económica, prédio urbano qualquer edifício incorporado
no solo e os terrenos que lhe sirvam de logradouro e prédio misto o que comporte parte rústica e
parte urbana.

4 - Para efeitos do número anterior, considera-se ainda construção, todo o bem móvel assente no
mesmo local por um período superior a 12 meses.
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Em concordância com o princípio da adopção do rendimento real, enquanto base de tributação do
Imposto sobre o Rendimento apenas os prédios arrendados são considerados na incidência do IRS.

Assim, serão tributadas em IRS pela Categoria F, as rendas dos prédios Rústicos, Urbanos e Mistos.

Todavia, o conceito de renda acolhido pela lei fiscal, é um amplo conceito, pelo que abrange:

•      Qualquer importância recebida ou colocada à disposição, relativa à cedência do uso dos
prédios e os serviços relacionados com aquela cedência;

•      As importâncias relativas ao aluguer de mecanismos e mobiliário instalados no prédio
arrendado;

•      No subarrendamento, a diferença entre o montante recebido pelo sublocador e a que ele
paga ao senhorio;

•      As importâncias recebidas pela cedência do uso dos bens imóveis para publicidade e outros
fins especiais;

•      As importâncias relativas à cedência de uso de partes comuns de prédios em regime de
propriedade horizontal;

•      A constituição a titulo onerosa, de direitos reais de gozo temporários, ainda que vitalícios,
sobre prédios rústicos, urbanos ou mistos.

Para efeitos de IRS, considera-se prédio rústico uma parte delimitada do solo e as construções nele
existentes que não tenham autonomia económica, prédio urbano qualquer edifício incorporado no
solo e os terrenos que lhe sirvam de logradouro e prédio misto o que comporte parte rústica e parte
urbana. Considera-se ainda construção, portanto prédio, todo o bem assente no mesmo local por um
período superior a 12 meses.

CIRCULAR 13/93
1993-Mai-19

EXPLORAÇÕES SILVÍCOLAS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS FUTUROS

Mostrando-se conveniente dissipar eventuais dúvidas quanto ao correcto enquadramento
jurídico-tributário dos rendimentos emergentes dos contratos que têm por objecto a alienação de
bens móveis futuros, no âmbito de uma exploração silvícola, ficando a cargo do adquirente todas as
despesas de exploração, nomeadamente o desbravamento de matos, abate de árvores, abertura e
conservação de caminhos, com direito à utilização dos existentes à data da celebração do contrato,
defesa de fogos e seguro contra incêndios, foi, por meu despacho de 18 de Abril de 1993,
sancionado o seguinte entendimento:

1. Nos termos do disposto no nº 1 e alínea a) do nº 2 do artigo 9º do Código do IRS, os rendimentos
provenientes dos referidos contratos são qualificados como rendimentos prediais (categoria F).

2. Desta qualificação decorrem, para o adquirente, a obrigatoriedade de proceder à retenção na
fonte, sobre as importâncias pagas ou colocadas à disposição do alienante, nos termos do nº 1 do
artigo 94º, bem como os deveres acessórios impostos pelo artigo 114º.

3. Da mesma qualificação emergem, para o alienante, pessoa singular, as seguintes decorrências:

a) Se os rendimentos forem obtidos fora do âmbito do exercício de uma actividade comercial ou
industrial ou agrícola, silvícola ou pecuária, integram a categoria F, constituindo rendimentos do ano
em que são pagos ou colocados à disposição, nos termos do nº 1 do artigo 90º, podendo ser-lhes
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deduzidas as despesas de manutenção e conservação documentalmente provadas de harmonia
com o disposto no nº 3 do artigo 40º;

b) Se os rendimentos forem obtidos no âmbito do exercício de uma actividade comercial ou industrial
ou agrícola, silvícola ou pecuária, integrarão os proveitos das categoria C ou D do ano em que são
obtidos.

OFICIO CIRCULADO 12/90
1990-Abr-12

PROPRIEDADE HORIZONTAL - PARTES COMUNS

Nos termos do artigo 9º nº 1 e nº 2, alínea f) do Código do IRS, consideram-se rendimentos prediais,
enquadrados na categoria F, as importâncias pagas ou postas à disposição, decorrentes da
cedência do uso de partes comuns de prédios em regime de propriedade horizontal, como sejam
telhados ou terraços de cobertura para fins publicitários ou outros, pátios e jardins anexos ao edifício,
garagens comuns, a casa do porteiro, etc.

Porque aos Serviços têm vindo a ser colocadas dúvidas sobre o modo como se opera a tributação
daqueles rendimentos, foi, por despacho de 27 de Março de 1990, sancionado o seguinte
entendimento:

1 – CONTITULARIDADE DOS RENDIMENTOS

Sendo os diversos condóminos do edifício co-proprietários das partes comuns do mesmo, como
resulta do estatuído no nº 1 do artigo 1420º, do Código Civil, deverão tais rendimentos ser-lhes
imputados na proporção do valor relativo das respectivas fracções autónomas (percentagem ou
permilagem), em consonância com o regime estabelecido no artigo 18º do CIRS.

Nestes termos, ainda que destinando-se estes rendimentos à realização de despesas da
responsabilidade do condomínio, deverão os mesmos ser imputados a cada um dos condóminos.

Igual tratamento deverá ser conferido às despesas de manutenção e conservação, deduções
específicas contempladas no artigo 40º do CIRS, efectuadas com as referidas partes comuns, sendo
imputadas a cada condómino na proporção dos rendimentos.

Quando as rendas tenham sido objecto de retenção na fonte, nos termos do artigo 94º do CIRS,
deverá considerar-se imputável a cada condómino, e assim mencionada nas respectivas
declarações de rendimentos, a quota parte nas retenções efectuadas, determinada de acordo com o
critério acima indicado.

Competirá ao administrador do prédio entregar a cada condómino documento em que indique a
quota parte da renda e imposto retido na fonte que lhes são imputáveis, bem como das despesas de
manutenção e conservação efectuadas com a parte cedida susceptíveis de dedução nos termos do
artigo 40º do CIRS.

3. ARQUIVO DE DOCUMENTOS

Competirá ainda ao administrador manter na sua posse, nos termos do artigo 119º, do Código do
IRS, os documentos comprovativos dos rendimentos auferidos pela cedência do uso das partes
comuns do prédio, do imposto retido, das despesas efectuadas com as mesmas e das deliberações
tomadas pela assembleia de condóminos relativas às partes comuns e à aprovação de contas.

Oficio circular X-06/91 de 1991-Out-30
CONTRATOS DE HOSPEDAGEM
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1. São rendimentos da categoria C, nos termos do disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 4º do CIRS,
os emergentes:

a)    Da exploração de hospedagem, enquanto objecto de actividade hoteleira ou similar, ainda
que limitada ao alojamento mediante remuneração e outros serviços acessórios, seja qual
for o número de hóspedes;

b)    Da prestação de serviços a mais que três hóspedes.

2. Consideram-se rendimentos da categoria F) ao abrigo do disposto no nº 1 e nº 2 alínea a) do
artigo 9º do CIRS, os resultantes de contratos de hospedagem não abrangidos pelo número anterior.

3. Faz-se o enquadramento jurídico – fiscal exposto independentemente de o hospedeiro ser
proprietário ou arrendatário do prédio urbano.

INF. Nº 272, DO SAIR, DESP. DE 90.02.23
INDEMNIZACOES - CIRS - MUDANCA DE RAMO COMERCIAL

A importância a pagar pelo inquilino ao senhorio a título de retribuição pela autorização para alterar o
ramo comercial ou industrial a que o estabelecimento estava afecto, deve ser considerada como
rendimento predial, categoria F, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 9º, do CIRS. Assim, tal
rendimento fica sujeito a IRS, sendo considerado como sujeito passivo deste imposto o senhorio a
quem é paga a indemnização.
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ANEXO F
Destina-se a declarar os rendimentos prediais, tal como são definidos no art. 8.º do CIRS.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO F

Os sujeitos passivos quando estes ou os dependentes que integram o agregado familiar tenham
auferido rendimentos prediais.

Este anexo não é individual, pelo que deverá ser apresentado apenas um anexo por agregado, no
qual são de incluir todos os rendimentos prediais sujeitos a imposto.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO F

Nos prazos e locais previstos para a apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 1

CATEGORIA F

QUADRO 2

ANO DOS RENDIMENTOS

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS

A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.
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QUADRO 4

RENDIMENTOS ENGLOBADOS

Destina-se este quadro a inscrever os rendimentos prediais obtidos, independentemente da área
fiscal (continente ou Regiões Autónomas) em que os prédios se situem. Não devem ser
referenciados prédios ou fracções que não produziram rendimentos.

Em cada linha será inscrito apenas um prédio ou fracção, observando-se o seguinte quanto à sua
identificação matricial:

Freguesia (Código)

A identificação da freguesia deve ser efectuada através da inscrição do respectivo código composto
por seis dígitos. 
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Este código consta nos Documentos de Cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis, podendo
também ser obtido em qualquer Serviço de Finanças ou através da Internet na consulta à
identificação do património, para a qual terá que dispor de senha pessoal de acesso à consulta de
qualquer informação tributária, podendo ser solicitada no endereço www.e-financas.gov.pt.

Este código poderá ser obtido através da Internet na página da DGCI, sem que para isso necessite
de dispor de senha de acesso.

Tipo

A identificação do tipo de prédio deverá efectuar-se através da inscrição dos seguintes códigos:

U - urbano

R - rústico

O - omisso

Artigo

A identificação do artigo deve efectuar-se através da inscrição do respectivo código, devendo ter-se
em atenção que a aposição dos respectivos algarismos se deve efectuar da esquerda para a direita,
de modo que existindo casas vazias estas estarão colocadas sempre à direita do número inscrito.

Fracção/Secção

Na coluna destinada à identificação da fracção/secção não pode ser indicado, por cada campo, mais
do que uma fracção ou secção, mesmo que respeitem ao mesmo contrato e ao mesmo artigo
matricial, devendo nesse caso, proceder-se à sua discriminação, indicando-se por cada
fracção/secção o valor de renda que lhe é imputável. O seu preenchimento, deverá ser feito da
esquerda para a direita, de modo que, existindo casas vazias, estas fiquem situadas sempre à direita
dos caracteres inscritos.

Exemplo:

Titular

Na coluna destinada à indicação do titular dos rendimentos devem utilizar-se os códigos abaixo
definidos, conforme se indica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem arrendado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):
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D1 = Dependente não deficiente    DD1 = Dependente deficiente

D2 = Dependente não deficiente    DD2 = Dependente deficiente

Contitularidade

Na coluna destinada à indicação da contitularidade (art. 19.º do Código do IRS) será indicada a
percentagem que, na propriedade, pertence ao titular dos rendimentos.

Renda recebida

Na coluna das rendas recebidas serão indicados os montantes que, tendo a natureza de
rendimentos prediais, foram pagos ou colocados à disposição, durante o ano a que o imposto
respeita, exceptuando-se os rendimentos resultantes da sublocação, os quais serão exclusivamente
declarados no quadro 6. 

Consideram-se colocadas à disposição dos titulares dos rendimentos as rendas depositadas nos
termos legais.

Tratando-se de rendimentos de prédios em contitularidade, apenas será indicada a parte da renda
que pertença ao sujeito passivo.

São havidas como rendas:

•        As importâncias relativas à cedência do uso do prédio ou parte dele e aos serviços relacionados
com aquela cedência;

•        As importâncias relativas ao aluguer de maquinismos e mobiliários instalados no imóvel locado;

•        A diferença, auferida pelo sublocador, entre a renda recebida do subarrendamento e a paga ao
senhorio, respeitante à parte sublocada; 

•        As importâncias relativas à cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis, para quaisquer
fins especiais, designadamente publicidade;

•        As importâncias relativas à cedência do uso de partes comuns de prédios em regime de
propriedade horizontal;

•        As importâncias relativas à constituição, a título oneroso, de direitos reais de gozo temporário,
ainda que vitalício, sobre prédios rústicos urbanos ou mistos.

Retenções na Fonte

Na coluna das retenções na fonte serão indicados os valores correspondentes às retenções
efectuadas sobre os rendimentos prediais, excepto as respeitantes às sublocações, que serão de
indicar no quadro 6 (campo 604).

As retenções na fonte são obrigatórias sempre que as entidades devedoras de rendimentos desta
categoria, disponham ou devam dispor de contabilidade organizada. A retenção será efectuada
mediante a aplicação da taxa prevista (15%) no artigo 8º, do DL n.º 42/91, e no artigo 101º, do CIRS.

A retenção será sempre considerada como um pagamento por conta do imposto devido no final do
ano.

Haverá dispensa de retenção na fonte:
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Quando, os sujeitos passivos não prevejam auferir rendimentos anuais desta Categoria, superiores
ao do artigo 53ª do CIVA, (2 000 000$00), e mencionem a dispensa da retenção no respectivo
recibo.

A dispensa cessa no mês imediato aquele em que tenha sido atingido o referido limite. 

Essa faculdade não pode ser exercida se, no ano anterior, o total destes rendimentos foi igual ou
superior aquele montante. 

Momento em que a retenção deve ser efectuada

Incumbindo à entidade devedora dos rendimentos, o dever de proceder à retenção, importa
identificar, face ao disposto no art.º 98.º do Código do IRS, os diversos momentos da constituição da
correspondente obrigação:

No pagamento ou colocação à disposição

•        Rendas ou quaisquer prestações derivadas do uso ou da concessão do uso de prédios rústicos
e urbanos;

•        Importâncias recebidas pela sublocação, deduzidas das rendas pagas ao senhorio.

Entidade Retentora

Na coluna respeitante à entidade retentora devem indicar-se os números de identificação fiscal (NIF
ou NIPC) pertencentes às entidades que efectuaram retenções na fonte de IRS sobre os valores das
rendas pagas aos sujeitos passivos.

Total ou a transportar

Se os campos 401 a 416 do quadro 4 for suficiente para a descrição de todos os prédios, o total das
rendas será apurado na linha “TOTAL (ou a transportar)” para o verso do anexo.

Se ainda assim este for insuficiente para a inscrição de todos os prédios, pode ser reproduzido por
fotocópia, devendo ser junto ao anexo F, do qual fica a fazer parte integrante. Nesta situação, a linha
correspondente ao “TOTAL” será tida como valor a “a transportar”, apurando-se o total das rendas
no último exemplar.

Despacho Subdirector-Geral do IR de 14/03/2006 - Proc.: 3313/2005
Rendimentos prediais relativos a imóvel sob posse administrativa.

1 - As rendas depositadas pelos inquilinos de um imóvel, de que é proprietária uma empresa de
administração de bens imóveis, à ordem da respectiva Câmara Municipal (CM) na sequência de um
processo de posse administrativa para a realização de obras coercivas (artigo 91.º do Regime
jurídico da urbanização e da edificação, D.L. n.º 555/99, de 16/12, na redacção do D.L. n.º 177/2001,
de 04/06 e art.º 15.º do R.A.U.) constituem proveitos da empresa proprietária, tendo a natureza de
rendimentos prediais (categoria F, cfr. artigo 8.º do Código do IRS).

2 - Com efeito, apesar das rendas serem depositadas a favor da CM, o objectivo é pagar as obras
executadas no imóvel, cabendo à CM a sua execução coerciva, não resultando daí qualquer
interferência na titularidade dos rendimentos da proprietária do imóvel.

3 - O IRC respectivo é objecto de retenção na fonte (art.º 88.º/n.º 1/c) do CIRC), desde que os
inquilinos do imóvel sejam sujeitos passivos de IRC ou quando os rendimentos prediais constituam
encargo relativo à actividade empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS que possuam
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ou devam possuir contabilidade organizada. 

5 - A matéria colectável da sociedade transparente, onde se incluem os proveitos constituídos pelas
rendas, deve ser imputada aos respectivos sócios (art.º 6.º do CIRC), sendo a retenção na fonte
deduzida à respectiva colecta de cada sócio na parte proporcional.

QUADRO 5

DESPESAS DOCUMENTADAS

Destina-se à indicação das despesas suportadas durante o ano com a manutenção e conservação
dos prédios, impostos e taxas autárquicas, bem como as despesas de condomínio dos prédios ou
parte de prédios cujo rendimento tenha sido englobado, quando devidamente documentadas.

O sublocador não deve incluir neste quadro quaisquer despesas suportadas com prédios
sublocados.

CAMPO 501
Despesas de manutenção

• a energia e manutenção dos elevadores, escadas rolantes e monta-cargas;

• porteiros;

• a energia para iluminação, aquecimento ou climatizar central;

• a administração da propriedade horizontal;

• a limpeza;

• os prémios de seguros dos prédios;

Os encargos referidos em último lugar - a limpeza, os prémios de seguro e as taxas autárquicas -
representam uma novidade relativamente ao art. 115.º do C. C. Predial, que não os consagrava
explicitamente como encargos a ter em conta. 

CAMPO 502
Despesas de conservação

Quanto às despesas de conservação muito embora o art.41.º não as especifique, deverão ser
consideradas como tal, todas aquelas despesas que for necessário efectuar e suportar, para manter
o estado do prédio e que não sejam enquadráveis na alínea a) daquele artigo, ou seja no conceito de
despesas de manutenção.

Assim, podemos considerar como obras de conservação, a cargo do senhorio, as obras de
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reparação e limpeza geral do prédio e suas dependências e todas as intervenções que se destinem
a manter ou repor o prédio com um nível de habitabilidade idêntico ao existente à data da celebração
do contrato e as impostas pela Administração, face aos regulamentos gerais ou locais aplicáveis,
para lhe conferir as características habitacionais existentes ao tempo da concessão da licença de
utilização.

O art. 11º do Regime do Arrendamento Urbano estabelecia que são obras de conservação ordinária:

•      A reparação do prédio e suas dependências;

•      As obras impostas pela Administração Pública, nos termos da lei geral ou local aplicável, e
que visem conferir ao prédio as características apresentadas aquando da concessão da
licença de utilização; 

Em geral, as obras destinadas a manter o prédio nas condições requeridas pelo fim do contrato e
existentes à data da sua celebração.

CAMPO 503
Despesas de Condomínio

No caso de arrendamento de fracções autónomas de um prédio em regime de propriedade
horizontal, poderão ser deduzidos todos os encargos que, nos termos da lei civil, o condómino deva
suportar e se encontrem documentalmente comprovados (ex. o seguro de incêndio e as quotas
anuais para o condomínio).

CAMPO 504
Taxas autárquicas

São exemplo deste tipo de despesa a taxa de esgotos, taxa de saneamento (lixo).

CAMPO 505
Imposto Municipal s/ Imóveis

O imposto a declarar é apenas o que incidiu sobre o valor do prédio ou parte do prédio arrendado.

O IMI é um imposto, em vigor desde 1 de Dezembro de 2003, que incide sobre o valor patrimonial
tributário dos prédios situados em território português, substituto da Contribuição Autárquica,
continuando a C.A a ser aplicada aos factos anteriores a essa data.

O IMI que incide sobre os prédios arrendados é dedutível para apuramento do rendimento líquido
desta categoria, nos termos do artigo 41.º do CIRS

Pelo contrário, não serão dedutíveis:

• Obras de construção que alterem a estrutura do imóvel 

• Aquisição de mobiliário para o imóvel arrendado

• Instalação de equipamento de ar condicionado

• Obras de valorização do imóvel (ex.: instalação de sistema de rega automática num terreno
arrendado)

Na sublocação não haverá lugar a qualquer dedução, conforme disposto no n.º 3 do mesmo artigo.

Artigo 41.º
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Deduções

1 - Aos rendimentos brutos referidos no artigo 8.º deduzem-se as despesas de manutenção e de
conservação que incumbam ao sujeito passivo, por ele sejam suportadas e se encontrem
documentalmente provadas, bem como a contribuição autárquica que incide sobre o valor dos
prédios ou parte de prédios cujo rendimento tenha sido englobado.

2 - No caso de fracção autónoma de prédio em regime de propriedade horizontal, deduzem-se
também os encargos de conservação, fruição e outros que, nos termos da lei civil, o condómino deva
obrigatoriamente suportar, por ele sejam suportados, e se encontrem documentalmente provados.

3 - Na sublocação, a diferença entre a renda recebida pelo sublocador e a renda paga por este não
beneficia de qualquer dedução.

DESP DE 20/4/92
DESPESAS DE CONSERVAÇÃO - ARRENDATÁRIO

A indemnização paga pelo arrendatário ao locador pelos danos ou deteriorações a que deu causa,
como na situação em que advêm danos pela falta de obras de conservação e limpeza a que estava
contratualmente obrigado, não se enquadra em qualquer categoria de rendimentos.

Por outro lado, o artigo 40º CIRS afasta a possibilidade de dedução de despesas de conservação
que não incumbam ao locador, por serem da responsabilidade do locatário nos termos contratuais, e
que efectivamente não são por ele suportadas, uma vez que, embora não efectuadas pelo locatário,
este indemnizou o locador pelo valor das obras a realizar.

INF. Nº 211, DO NIR, DESP. DE 92.02.28
INDEMNIZAÇÕES - LIMPEZA - CIRS - CONSERVAÇÃO

Relativamente ao assunto exposto pela Administração Regional de Saúde do Porto e remetida a esta
Direcção de Serviços pela Direcção Distrital de Finanças do Porto, cumpre-nos prestar a seguinte
informação:

1 – A consulente (...) foi até 1 de Agosto de 1991 arrendatária de um imóvel da propriedade de (...),
cujo contrato de arrendamento obrigava, pelas suas cláusulas 6ª e 7ª, a que a arrendatária
procedesse, por sua conta e encargo, a todas as obras de conservação e limpeza necessárias no
imóvel em causa.

2 – Tais cláusulas, absolutamente legais e legítimas, vão, aliás, de encontro ao estipulado na alínea
d) do artigo 1038º do Código Civil, que impõe ao locatário não fazer uma utilização imprudente da
coisa locada.

3 – A utilização prudente, que, juridicamente, corresponde à diligência de um bom pai de família,
implica que o arrendatário indemnize o locador pelos danos ou deteriorações a que deu causa,
acrescendo que a falta de obras de conservação e limpeza a que estava obrigado pelo contrato
implica igualmente a indemnização pelos danos.

4 – Esta indemnização paga ao locador não tem enquadramento na Categoria F do IRS, não
revestindo a natureza de rendimento predial. Corroboramos, assim, nesta questão, o parecer anexo
ao ofício da DDF do Porto.

5 – De resto, o artigo 13º do CIRS, tratando-se de uma norma de delimitação negativa, exclui da
sujeição a imposto as indemnizações devidas a qualquer título, excepto, entre outras situações,
quando neste Código se preveja expressamente a sua sujeição.
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6 – Conclui-se, portanto, que as indemnizações que revistam a natureza desta agora em apreço não
são consideradas rendimento da Categoria F ou de qualquer outra Categoria, não estando sujeitas a
tributação.

7 – Outra questão é a de analisar o enquadramento da situação exposta face à possibilidade de
dedução de despesas prevista no artigo 40º do CIRS, questão esta suscitada no parecer referido e
no despacho do Exmo. Sr. Director de Finanças que sobre o mesmo recaiu.

8 – Com efeito, evoca-se a possibilidade de controlo no caso do locador pretender aproveitar-se das
deduções previstas naquele artigo no que respeita às obras de conservação levadas a cabo com o
montante da indemnização.

9 – Neste aspecto, salienta-se que nos termos do artigo 40º do CIRS apenas são dedutíveis as
despesas efectuadas com obras de conservação que não incumbem ao sujeito passivo (locador) e
que por este sejam suportadas.

10 – Assim sendo, o normativo em causa afasta expressamente a possibilidade e dedução de
despesas de conservação que não incumbem ao locador, por serem da responsabilidade do
locatário nos termos contratuais, e que efectivamente não são por aquele suportadas, uma vez que,
embora não efectuadas pelo locatário, este indemnizou o locador pelo valor das obras a realizar.

QUADRO 6

SUBLOCAÇÃO

QUADRO 6 A

APURAMENTO DO RENDIMENTO

CAMPO 601
Renda recebida

Neste campo deverá ser inscrito o montante da renda recebida pelo sublocador.

CAMPO 602
Renda paga

Neste campo deverá ser inscrito o montante da renda paga ao senhorio correspondente ao imóvel
(ou parte) sublocado.
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CAMPO 603
Diferença

A diferença entre a renda recebida pelo sublocador e aquela que foi paga ao senhorio
correspondente ao imóvel (ou parte) sublocado constitui o valor do rendimento a inscrever neste
campo.

CAMPO 604
Retenção na Fonte

O valor da retenção que, eventualmente, tenha sido efectuada pelo sublocatário deverá ser inscrito
no campo 604.

Estes valores não serão indicados em mais nenhum quadro do anexo F.

QUADRO 6 B

ENTIDADES RETENTORAS/ IRS RETIDO

CAMPOS 605 a 609

Destinam-se estes campos a identificar a entidade que efectuou a retenção e o respectivo valor de
imposto retido, bem como os respectivos titulares dos rendimentos os quais devem ser identificados
através dos códigos já mencionados para o quadro 4.

O rendimento a indicar neste quadro é o que serviu de base à retenção na fonte respeitante a cada
titular.

DESP DE 16/2/89
RETENÇÃO NO CASO DE SUBLOCAÇÃO

Na sublocação, só a diferença entre a renda recebida do sublocatário e a paga ao senhorio é sujeita
a IRS como rendimentos prediais, nos termos do nº 2 da alínea c) do artigo 9º.

Consequentemente, a retenção determinada no artigo 94º do CIRS e na alínea c) do nº 1 do artigo
75º do CIRC incidirá apenas sobre aquela diferença. Por isso deverá ser evidenciada no recibo de
renda a diferença entre o quantitativo pago ao senhorio e o recebido do subarrendatário.

Quando houver pluralidade de subarrendatários, o total da renda paga ao senhorio deverá ser
parcelada proporcionalmente a cada uma das rendas recebidas daqueles, por forma a evidenciar-se
a diferença, quando a haja, sobre que deve incidir.

INF.263/89 DE SBDG
1989-Fev-08

SUBLOCAÇÕES - RETENÇÃO NA FONTE

A sublocação integra o conceito de renda, com a extensão que ao mesmo é dado pela redacção da
alínea c) do nº 2 do artigo 9º do Código do IRS e, como tal, sujeita a tributação na categoria de
rendimentos prediais.

Estará sujeita a retenção na fonte, sempre que o sublocatário possua ou deva possuir contabilidade
organizada e poderá incidir sobre a diferença entre o que o sublocador paga ao senhorio e o que
recebe do sublocatário, nos casos em que o primeiro evidencie, perante este, aquela diferença.
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Quando a diferença não seja evidenciada, a retenção deverá incidir sobre o total pago pelo
sublocatário.

Assinaturas 

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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ANEXO G

CATEGORIA G
INCREMENTOS PATRIMONIAIS E MAIS-VALIAS 

A categoria dos incrementos patrimoniais consubstancia um dos aspectos da extensão da base
tributável proclamada pela reforma de 2001 e inicia um processo de compreensividade de
rendimentos que nela poderão vir a ser incluídos, se noutras categorias não couberem. Na génese
desta categoria está, e de forma particularizada, o conceito de rendimento acréscimo que, como já
era conhecido, informava a tributação do rendimento pessoal desde 1989, mas que, intencional ou
involuntariamente, deixava de fora realidades perfeitamente subsumíveis naquele conceito. De facto,
a unicidade do imposto, num modelo de tributação baseado no rendimento acréscimo, não se
poderá, em rigor, reconduzir à existência de uma única tabela de taxas. Necessariamente terá de
integrar, numa base tão ampla quanto possível, todos os rendimentos auferidos pelos contribuintes,
sejam explícitos ou implícitos, conduzam a um aumento da capacidade contributiva ou evitem a sua
diminuição. Na verdade, os rendimentos implícitos estão “espalhados” pelas diferentes categorias e
a despesa “rendimento negativo” que, ao não ser realizada e, sobretudo, quando suportada por
terceiros, evita a diminuição da capacidade contributiva ainda não tinha, nem passou a ter, entre nós,
um tratamento fiscal aprofundado.

De harmonia com o artigo 9.º do CIRS, constituem;

INCREMENTOS PATRIMONIAIS:
•        As mais-valias, como tal definidas no artigo 10.º;

•        As indemnizações que visem a reparação de danos emergentes não comprovados e de lucros
cessantes, considerando-se como tais apenas as que se destinem a ressarcir os benefícios
líquidos deixados de obter em consequência da lesão;

•        As indemnizações que visem reparar danos não patrimoniais, excepto as fixadas por decisão
judicial ou arbitral;

•        As importâncias atribuídas em virtude da assunção de obrigações de não concorrência,
independentemente da respectiva fonte ou título;

•        Os acréscimos patrimoniais não justificados, determinados nos termos dos artigos 87.º, 88.º ou
89.º A da Lei Geral Tributária;

•        Os prémios de quaisquer lotarias, rifas e apostas mútuas, totoloto, jogo do loto e bingo, e
quaisquer sorteios ou concurso, com excepção dos prémios do “EUROMILHÕES” da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa (*)(15).

Artigo 9.º
Rendimentos da categoria G
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1 - Constituem incrementos patrimoniais, desde que não considerados rendimentos de outras
categorias:

a)    As mais-valias, tal como definidas no artigo seguinte;

b)    As indemnizações que visem a reparação de danos não patrimoniais, exceptuadas as
fixadas por decisão judicial ou arbitral ou resultantes de transacção, de danos emergentes
não comprovados e de lucros cessantes, considerando-se neste último caso como tais
apenas as que se destinem a ressarcir os benefícios líquidos deixados de obter em
consequência da lesão; (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

c)    Importâncias auferidas em virtude da assunção de obrigações de não concorrência,
independentemente da respectiva fonte ou título;

d)    Acréscimos patrimoniais não justificados, determinados nos termos dos artigos 87.º, 88.º ou
89.º-A da lei geral tributária.

2 - São também considerados incrementos patrimoniais os prémios de quaisquer lotarias, rifas e
apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bingo, bem como as importâncias ou prémios atribuídos em
quaisquer sorteios ou concursos, efectivamente pagos ou postos à disposição, com excepção dos
prémios provenientes dos jogos sociais do Estado denominados «Euromilhões» e «Liga dos
Milhões», explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. [Redacção dada pela Lei n.º
60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

3 - São igualmente considerados incrementos patrimoniais aqueles a que se refere o n.º 5 do artigo
89.º-A da Lei Geral Tributária. 

Integram, a nova categoria dos Incrementos Patrimoniais os rendimentos que até à entrada em vigor
da Lei n.º 30-G/2000, eram tributados pela categoria I. 

Isto é, os prémios provenientes de quaisquer lotarias, rifas, apostas mútuas, e os provenientes de
jogos do loto e do bingo. São também tributados nesta cédula, as importâncias ou prémios atribuídos
em quaisquer sorteios ou concursos.

Estes rendimentos ficam sujeitos desde que pagos ou postos à disposição.

Estes rendimentos estão globalmente sujeitos a tributação especial com carácter liberatório, nos
termos do art. 71.º, n.º 2, alíneas b) e f):

    35% - Prémios de rifas, totoloto, jogo de loto, sorteios e concursos;

    25%- nos prémios de lotarias, apostas mútuas desportivas e bingo.

Tendo a retenção na fonte carácter definitivo, o sujeito passivo não têm quaisquer obrigações a
cumprir.

Artigo 71.º
Taxas liberatórias

2 - São tributados à taxa de 25%, com excepção dos rendimentos previstos na alínea b), que são
tributados à taxa de 35%:

b) Os prémios de rifas, totoloto e jogo do loto, bem como de sorteios ou concursos;

f) Os prémios de lotarias, as apostas mútuas desportivas e o bingo.
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Oficio Circulado 020 067 - Direcção de Serviços do IRS
2002-Abr-09

IRS - Tributação de prémios atribuídos em sorteios ou concursos

Mostrando-se desactualizado o conteúdo do ofício-circulado n.º 8/92, de 16 de Abril, em
conformidade com o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais n.º 332/2002, foi
sancionado o seguinte entendimento:

1. Os prémios a atribuir em sorteios ou concursos, seja qual for a sua natureza ou a intenção
subjacente, estão sujeitos a imposto, nos termos do art.º 9.º, n.º 2, do Código do IRS.

2. A tributação dos prémios atribuídos em sorteios ou concursos é efectuada, mediante retenção na
fonte, à taxa liberatória prevista no art.º 71.º, n.º 2, alínea b), do Código do IRS, em vigor à data da
obrigação de efectuar a correspondente retenção na fonte.

3. A obrigação de retenção e entrega do imposto retido incumbe sempre à entidade promotora do
sorteio ou do concurso, sendo o valor do imposto determinado, em todos os casos, pela aplicação da
taxa referida no número anterior ao valor ilíquido do prémio.

4. Se o prémio for atribuído em espécie, o respectivo valor ilíquido nunca poderá ser inferior ao que
resultaria da aplicação das regras de equivalência estabelecidas no artigo 24.º do Código do IRS.

5. Quer o prémio seja atribuído em dinheiro ou em espécie, decorre das regras gerais de direito que
os prémios atribuir em sorteios ou concursos devem ser publicamente anunciados pelo seu valor
líquido. Assim, o valor ilíquido do prémio será igual ao quociente do valor líquido por (1 - taxa de
retenção aplicável), excepto se o valor resultante da aplicação das regras de equivalência lhe for
superior.

6. É revogado o ofício-circulado n.º 8/92, de 16 de Abril.

Despacho do SDGCI, de 18.10.04
Recusa de prémio atribuído em sorteio ou concurso, sua tributação.

CIRS – Artigo: 9.º, n.º 2 - Informação vinculativa

O prémio atribuído ao vencedor de um Sorteio Publicitário, o qual, por ter sido objecto de recusa pelo
mesmo, acabou por reverter a favor de Instituição de Solidariedade Social é passível de tributação
em IRS.

O nº 2 do artigo 9.º do CIRS qualifica como incrementos patrimoniais, os prémios de quaisquer
lotarias, rifas e apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bingo, bem como as importâncias ou
prémios atribuídos em quaisquer sorteios ou concursos, efectivamente pagos ou postos à
disposição.

A mera circunstância de o premiado se ter recusado a usufruir do prémio, não poderá querer
significar que o mesmo não lhe foi colocado à sua disposição.

De facto, embora o referido prémio, não tenha chegado a ser efectivamente pago, foi
«efectivamente» posto à disposição do respectivo beneficiário, tanto mais que dele renunciou, e,
segundo entendemos, só se poderá abrir mão de um direito, quando este se encontre constituído.

Em síntese:

    O prémio atribuído por sorteio Publicitário a «X» encontra-se sujeito a tributação, não
obstante o respectivo beneficiário a ele renunciar;
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    O momento relevante para efeitos de retenção, por parte do substituto tributário, no caso a
entidade promotora do sorteio ou concurso, é o da colocação à disposição do premiado;

    Para efeitos de tributação deverá ser tido em atenção o entendimento divulgado pelo
ofício-circulado n.º 20037, de 02-04-06 (Proc. n.º 1309/2002; despacho do
Subdirector-Geral, de 18.10.04).

Acréscimos patrimoniais não justificados

Os incrementos patrimoniais que não constituem mais-valias não são feitas quaisquer deduções (art.
42.º).

Porém o modo de determinação dos acréscimos patrimoniais não justificados previstos na alínea d)
do n.º 1 do art. 9.º exige uma atenção especial.

Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando:

    Não tenha sido apresentada a declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as
manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 do artigo 89.º A da LGT; 

ou

    Sejam declarados rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para
menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela.

Cabe ao sujeito passivo provar que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é
outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas (Exemplo: herança ou doação, recurso ao
crédito, etc.).

Quando o contribuinte não faça a necessária prova, considera-se como rendimento tributável em
sede de IRS (excepto se existirem indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no art. 90.º
da LGT, que permitam a fixação de rendimento superior), o rendimento padrão apurado nos termos
seguintes:

Imóveis de valor de aquisição igual ou superior
a € 249 398,95

20% do valor de aquisição

Automóveis ligeiros de passageiros de valor
igual ou superior a € 49 879,79

50% do valor no ano de matrícula com o
abatimento de 10% por cada um dos anos
seguintes.

Motociclos de valor igual ou superior a € 9
975,96

50% do valor no ano de matrícula com o
abatimento de 10% por cada um dos anos
seguintes.

Barcos de recreio de valor igual ou superior a €
24 939,89

Valor no ano de registo com o abatimento de
20% por cada um dos anos seguintes

Aeronaves de turismo Valor no ano de registo com o abatimento de
20% por cada um dos anos seguintes.

Suprimentos e empréstimos feitos no ano de
valor igual ou superior a € 50 000,00

50% do valor anual

Para aplicação da tabela serão considerados os bens:

    Adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer
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elemento do seu agregado familiar;

    que o sujeito passivo ou qualquer membro do seu agregado familiar usufrua, adquiridos por
sociedade na qual detenha, directa ou indirectamente, participação maioritária, ou
adquiridos por sociedade situada em território de fiscalidade privilegiada ou cujo regime não
permita identificar o titular respectivo.

Verificados os pressupostos da aplicação deste método de tributação indirecta inverte-se o ónus da
prova. Isto é, competirá ao contribuinte provar que os rendimentos declarados correspondem à
verdade e que as manifestações de fortuna tiveram outra fonte.

Não sendo feita a prova acima referida, o contribuinte será tributado pelo rendimento padrão (tal
como a tabela o define) ou por valor superior se a administração tiver elementos para isso. O
rendimento será integrado na Categoria G - Incrementos Patrimoniais (Artigo 9.º do CIRS, na alínea
referente aos acréscimos patrimoniais não justificados).

A competência para a decisão de avaliação da matéria colectável por este método indirecto é
exclusiva do Director-Geral dos Impostos, sem possibilidade de delegação.

Desta decisão cabe recurso para o tribunal tributário, com efeito suspensivo. Neste método indirecto
de tributação não há lugar ao procedimento de revisão previsto no artigo 91.º.

EXEMPLO N.º 4 ART. 89-A

Um sujeito passivo adquiriu no ano de 2006, um automóvel ligeiro de passageiros no valor de €
80.500. A sua declaração de rendimentos evidenciava € 17.500 de rendimento.

De acordo com a tabela do art. 89-A, o rendimento padrão é de € 40.250,00

Uma vez que existe uma desproporção superior a 50% entre o rendimento padrão e o rendimento
declarado, é aplicado este método de avaliação.

Assim, a imputação na categoria G far-se-á pelo valor de € 40 250,00

ARTIGO 89.º-A
Manifestações de fortuna

1 - Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendimentos e o
contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 ou quando
declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao
rendimento padrão resultante da referida tabela.

2 - Na aplicação da tabela prevista no n.º 4 tomam-se em consideração:

a)    Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou
qualquer elemento do respectivo agregado familiar;

b)    Os bens de que frua no ano em causa o sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo
agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou nos três anos anteriores, por sociedade na qual
detenham, directa ou indirectamente, participação maioritária, ou por entidade sediada em
território de fiscalidade privilegiada ou cujo regime não permita identificar o titular respectivo.

c)    Os suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por
qualquer elemento do seu agregado familiar. (Redacção dada pela Lei n.º 107-B/2003, de
31 de Dezembro - OE)
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3 - Verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f) do artigo 87.º,
cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos
declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou o
consumo evidenciados. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

4 - Quando o sujeito passivo não faça a prova referida no número anterior relativamente às situações
previstas no n.º 1 deste artigo, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a
enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios
previstos no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, o
rendimento padrão apurado nos termos da tabela seguinte: (Redacção dada pela Lei n.º
55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

Manifestações de fortuna Rendimento padrão
Imóveis de valor de aquisição igual ou superior
a € 249 398,95

20% do valor de aquisição

Automóveis ligeiros de passageiros de valor
igual ou superior a € 49 879,79

50% do valor no ano de matrícula com o
abatimento de 10% por cada um dos anos
seguintes.

Motociclos de valor igual ou superior a € 9
975,96

50% do valor no ano de matrícula com o
abatimento de 10% por cada um dos anos
seguintes.

Barcos de recreio de valor igual ou superior a €
24 939,89

Valor no ano de registo com o abatimento de
20% por cada um dos anos seguintes.

Aeronaves de turismo Valor no ano de registo com o abatimento de
20% por cada um dos anos seguintes.

Suprimentos e empréstimos feitos no ano de
valor igual ou superior a € 50 000.

50 % do valor anual.

5 - No caso da alínea f) do artigo 87.º, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS,
a enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios
previstos no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, a
diferença entre o acréscimo de património ou o consumo evidenciados e os rendimentos
declarados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação. (Redacção dada pela Lei n.º
55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

6 - A decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo é da
exclusiva competência do director-geral dos Impostos, ou seu substituto legal, sem possibilidade de
delegação. (Anterior n.º 5; Passou a n.º 6 pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

7 - Da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo cabe
recurso para o tribunal tributário, com efeito suspensivo, a tramitar como processo urgente, não
sendo aplicável o procedimento constante dos artigos 91.º e seguintes. (Anterior n.º 6; Passou a n.º 7
pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

8 - Ao recurso referido no número anterior aplica-se, com as necessárias adaptações, a tramitação
prevista no artigo 146.º-B do Código de Procedimento e de Processo Tributário. (Anterior n.º 7;
Passou a n.º 8 pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

9 - Para a aplicação dos n.ºs 3 a 4 da tabela, atende-se ao valor médio de mercado, considerando,
sempre que exista, o indicado pelas associações dos sectores em causa. (Anterior n.º 8; Passou a



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

292

n.º 9 pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

AVALIAÇÃO INDIRECTA NOS TERMOS DO N.º 5 DO ARTIGO 89-A DA LGT

Quando exista uma divergência não justificada de, pelo menos, 1/3 entre os rendimentos declarados
e quaisquer acréscimos de património ou consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo
período de tributação, considera-se rendimento da Categoria G a diferença entre o acréscimo do
património ou consumo evidenciados e os rendimentos declarados para o mesmo período. Não fica,
no entanto prejudicada a possibilidade de fixação de rendimento superior, nos termos gerais, nos
termos do artigo 90.º da LGT.

EXEMPLO N.º 5 ART. 89-A

Exemplo 1
IMOVEL 1/3 Rendimento declarado Rendimento Cat. G
250 000 83 333 45 000 205 000

Exemplo 2
IMOVEL 1/3 Rendimento declarado Rendimento Cat. G
300 000 100 000 50 000 250 000

Cabe ao sujeito passivo fazer a prova de que os rendimentos declarados são os reais e de que é
outra a fonte dos acréscimos de património ou consumo evidenciados.

Nestas situações, dever-se-á atender ao valor médio de mercado, considerando-se, sempre que
possível, o indicado pelas associações dos sectores em causa (cf. n.º 8 do art. 89.º-A da LGT).

De harmonia com o artigo 10.º do CIRS, constituem

MAIS -VALIAS
Nesta designação incluem-se aqueles ganhos ou rendimentos ocasionais ou fortuitos, que não
resultam portanto de uma actividade do respectivo titular pré-ordenada ou dirigida à sua obtenção.

Considera-se pois como mais-valias, quaisquer valorizações ocorridas em quaisquer bens ou
direitos, alheias à actividade ou vontade da entidade em cujo património tal valorização se irá afinal
repercutir, fácil é constatar o alcance virtualmente inesgotável do conceito.

Artigo 10.º de CIRS
Mais-valias

1 - Constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos
empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de:

a)    Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis e afectação de quaisquer bens do
património particular a actividade empresarial e profissional exercida em nome individual
pelo seu proprietário;

b)    Alienação onerosa de partes sociais, incluindo a sua remição e amortização com redução
de capital, e de outros valores mobiliários e, bem assim, o valor atribuído aos associados
em resultado da partilha que, nos termos do artigo 75.º do Código do IRC, seja considerado
como mais-valia; (*) (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)
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c)    Alienação onerosa da propriedade intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no
sector comercial, industrial ou científico, quando o transmitente não seja o seu titular
originário;

d)    Cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos inerentes a contratos relativos a
bens imóveis;

e)    Operações relativas a instrumentos financeiros derivados, com excepção dos ganhos
previstos na alínea q) do n.º 2 do artigo 5.º.

f)    Operações relativas a warrants autónomos, quer o warrant seja objecto de negócio de
disposição anteriormente ao exercício ou quer seja exercido, neste último caso
independentemente da forma de liquidação. (Aditada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de
Dezembro - OE)

g)    Operações relativas a certificados que atribuam ao titular o direito a receber um valor de
determinado activo subjacente, com excepção das remunerações previstas na alínea r) do
n.º 2 do artigo 5.º. (**) (Aditada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

2 - Excluem-se do disposto no número anterior as mais-valias provenientes da alienação de:
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

a)    Acções detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses; (Redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

b)    Obrigações e outros títulos de dívida. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31
de Outubro)

3 - Os ganhos consideram-se obtidos no momento da prática dos actos previstos no n.º 1, sem
prejuízo do disposto nas alíneas seguintes:

a)    Nos casos de promessa de compra e venda ou de troca, presume-se que o ganho é obtido
logo que verificada a tradição ou posse dos bens ou direitos objecto do contrato;

b)    Nos casos de afectação de quaisquer bens do património particular a actividade empresarial
e profissional exercida pelo seu proprietário, o ganho só se considera obtido no momento da
ulterior alienação onerosa dos bens em causa ou da ocorrência de outro facto que
determine o apuramento de resultados em condições análogas.

4 - O ganho sujeito a IRS é constituído:

a)    Pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição, líquidos da parte
qualificada como rendimento de capitais, sendo caso disso, nos casos previstos nas alíneas
a), b) e c) do n.º 1;

b)    Pela importância recebida pelo cedente, deduzida do preço por que eventualmente tenha
obtido os direitos e bens objecto de cessão, no caso previsto na alínea d) do n.º 1;

c)    Pelos rendimentos líquidos, apurados em cada ano, provenientes das operações referidas
nas alíneas e) e g) do n.º 1; (**) (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro
- OE)

d)    Pelos rendimentos líquidos, apurados em cada ano, provenientes das operações referidas
na alínea f) do n.º 1, os quais correspondem, no momento do exercício, à diferença positiva
entre o preço de mercado do activo subjacente e o preço de exercício acrescido do prémio
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do warrant autónomo ou à diferença positiva entre o preço de exercício deduzido do prémio
do warrant autónomo e o preço de mercado do activo subjacente, consoante se trate de
warrant de compra ou warrant de venda. (Aditada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de
Dezembro - OE)

5 - São excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, nas
seguintes condições:

a)    Se, no prazo de vinte e quatro meses contados da data de realização, o valor da realização,
deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, for
reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para a construção de
imóvel, ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com
o mesmo destino, e desde que esteja situado em território português; (Redacção dada pela
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

b)    Se o valor da realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a
aquisição do imóvel, for utilizado no pagamento da aquisição a que se refere a alínea
anterior, desde que efectuada nos doze meses anteriores; (Redacção dada pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

c)    Para os efeitos do disposto na alínea a), o sujeito passivo deverá manifestar a intenção de
proceder ao reinvestimento, ainda que parcial, mencionando, na declaração de rendimentos
respeitante ao ano da alienação, o valor que tenciona reinvestir;

6 - Não haverá lugar ao benefício referido no número anterior quando:

a)    Tratando-se de reinvestimento na aquisição de outro imóvel, o adquirente o não afecte à
sua habitação ou do seu agregado familiar até decorridos seis meses após o termo do
prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado;

b)    Tratando-se de reinvestimento na aquisição de terreno para construção, o adquirente não
inicie, excepto por motivo imputável a entidades públicas, a construção até decorridos seis
meses após o termo do prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado ou não requeira
a inscrição do imóvel na matriz até decorridos 24 meses sobre a data de início das obras,
devendo, em qualquer caso, afectar o imóvel à sua habitação ou do seu agregado familiar
até ao fim do quinto ano seguinte ao da realização;

c)    Tratando-se de reinvestimento na construção, ampliação ou melhoramento de imóvel, não
sejam iniciadas as obras até decorridos seis meses após o termo do prazo em que o
reinvestimento deva ser efectuado ou não seja requerida a inscrição do imóvel ou das
alterações na matriz até decorridos 24 meses sobre a data do início das obras, devendo, em
qualquer caso, afectar o imóvel à sua habitação ou do seu agregado familiar até ao fim do
quinto ano seguinte ao da realização.

7 - No caso de reinvestimento parcial do valor de realização e verificadas as condições estabelecidas
no número anterior, o benefício a que se refere o n.º 5 respeitará apenas à parte proporcional dos
ganhos correspondente ao valor reinvestido.

8 - No caso de se verificar uma permuta de partes sociais nas condições mencionadas no n.º 5 do
artigo 67.º e n.º 2 do artigo 71.º do Código do IRC, a atribuição, em resultado dessa permuta, dos
títulos representativos do capital social da sociedade adquirente aos sócios da sociedade adquirida
não dá lugar a qualquer tributação destes últimos se os mesmos continuarem a valorizar, para
efeitos fiscais, as novas partes sociais pelo valor das antigas, determinado de acordo com o
estabelecido neste Código, sem prejuízo da tributação relativa às importâncias em dinheiro que lhes
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sejam eventualmente atribuídas. (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

9 - No caso referido no número anterior, observa-se o seguinte:

a)    Perdendo o sócio a qualidade de residente em território português, há lugar à consideração
na categoria de mais-valias, para efeitos da tributação respeitante ao ano em que se
verificar aquela perda da qualidade de residente, do valor que, por virtude do disposto no n.º
8, não foi tributado aquando da permuta de acções, o qual corresponde à diferença entre o
valor real das acções recebidas e o valor de aquisição das antigas, determinado de acordo
com o estabelecido neste Código; (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 221/2001, de 7 de
Agosto)

b)    É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 10 do artigo 67.º do Código
do IRC. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 221/2001, de 7 de Agosto)

10 - O estabelecido nos nºs 8 e 9 é também aplicável, com as necessárias adaptações,
relativamente à atribuição de partes, quotas ou acções, nos casos de fusão ou cisão a que seja
aplicável o artigo 68.º do Código do IRC. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 221/2001, de 7 de
Agosto)

11 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os sujeitos passivos devem declarar a alienação onerosa das
acções, ainda que detidas durante mais de 12 meses, bem como a data da respectiva aquisição.
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

12 - A exclusão estabelecida no n.º 2 não abrange as mais-valias provenientes de acções de
sociedades cujo activo seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por bens
imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português. (Aditado pela Lei n.º
39-A/2005, de 29 de Julho).

Em comparação com a previsão anterior do artigo 10.º importa sublinhar as seguintes diferenças
que, em regra, configuram extensão efectiva da base tributável:

•        Passam a ficar sujeitos a tributação os actos de afectação de quaisquer bens do património
particular ao património profissional, quando anteriormente a previsão apenas abrangia a
afectação de bens imóveis;

•        Deixam de figurar na previsão os actos de alienação onerosa ou afectação a fim diferente de
bens ou direitos afectos a uma actividade profissional, agora integrados na Categoria B;

•        Acrescem as cedências de posições contratuais ou outros direitos inerentes a contratos
relativos a bens imóveis;

•        São requalificados como mais-valias, quando anteriormente eram qualificados como comerciais,
industriais ou agrícolas, os rendimentos derivados de operações praticadas com instrumentos
financeiros derivados que não estejam expressamente previstos no artigo 5.º como sendo
rendimentos de capitais.

A exigibilidade do IRS correspondente às mais-valias ocorre sempre por via declarativa, com a
concomitante liquidação pelos Serviços Centrais da Administração Fiscal.

Os factos geradores de mais-valia tributável encontram-se descritos nas várias alíneas do n.º 1 do
artigo 10.º:



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

296

Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis;
e

Afectação de quaisquer bens do património particular a actividade empresarial e
profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário;

Relativamente à mais-valia imobiliária, a tributação abrange a alienação onerosa de direitos reais
sobre quaisquer bens imóveis, bem como a afectação de quaisquer bens do património particular a
actividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário.

A previsão normativa do art. 10.º, n.º 1, a), vem fechar o circulo dos efeitos fiscais das
movimentações de bens entre os vários patrimónios de afectação de uma pessoa singular.

Para melhor percepção do regime aplicável, convém aprofundar alguns conceitos e noções a fim de
aferirmos do seu alcance prático. 

Na análise deste regime há que considerar, porém, que após a entrada em vigor da Lei n.º
30-G/2000, de 29 de Dezembro, e decorrente da unificação das Categorias C e D, deixou de haver
distinção entre activos afectos a actividades comerciais e industriais e activos afectos a actividades
agrícolas. Nesta medida, deixou de se prever como facto fiscalmente relevante a afectação de bens
imóveis do activo agrícola para o activo comercial/industrial e deste para aquele, bem como a
transferência dos bens do activo agrícola para o património geral. Por outro lado, deixam também os
prédios rústicos de estar submetidos a um regime fiscal próprio.

Por fim, refira-se que, nos termos da nova redacção da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º, dada pela
referida Lei, passam a ser relevantes para efeitos fiscais os actos de afectação de quaisquer bens do
património particular a actividade empresarial e profissional. Isto é, ao contrário da norma anterior,
que apenas previa os bens imóveis, também a afectação de bens móveis constitui um facto
susceptível de gerar mais-valias tributáveis.

Os ganhos resultantes desta afectação têm a particularidade de se considerarem obtidos apenas no
momento da ulterior alienação onerosa dos bens em causa, ou da ocorrência de outro facto que
determine o apuramento de resultados em condições análogas (ex.: destruição por sinistro ou
transferência para o património individual), conforme dispõe a alínea b) do n.º 3 do art. 10.º.

Uma vez que a exigibilidade do imposto está subordinada ao «princípio da realização», só pode
ocorrer com a posterior alienação onerosa do bem ou com a verificação de outro facto de efeito
equivalente.

A tributação, nos dois casos em causa, envolve dois momentos distintos: 

1.      a sujeição ocorre com a afectação dos bens; 

2.      a exigibilidade do imposto só ocorre com a sua posterior alienação onerosa ou facto
equivalente.

Como da «afectação» (1ª transmissão) não resultou a realização efectiva de ganhos, a tributação é
diferida para o momento da alienação do bem. É neste momento que o contribuinte é devedor de
uma prestação de imposto igual ao somatório da «Mais-Valia privada» (Categoria G) com a «
Mais-Valia empresarial» (Cat. B).

Assim:
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O «valor de realização» para determinação do ganho verificado na 1ª transmissão e o «valor de
aquisição» na determinação do ganho verificado na 2.ªtransmissão é o «Valor de Mercado»à data da
afectação - art. 29.º, n.º 2 e art. 44.º, n.º 1, alínea c).

Artigo 29.º
Imputação

2 - No caso de afectação de quaisquer bens do património particular do sujeito passivo à sua
actividade empresarial e profissional, o valor de aquisição pelo qual esses bens são considerados
corresponde ao valor de mercado à data da afectação.

3 - No caso de transferência para o património particular do sujeito passivo de bens afectos à sua
actividade empresarial e profissional, o valor dos bens corresponde ao valor de mercado dos
mesmos à data da transferência.

Artigo 44.º
Valor de realização

1 - Para a determinação dos ganhos sujeitos a IRS, considera-se valor de realização:

c) No caso de afectação de quaisquer bens do património particular do titular de rendimentos da
categoria B a actividade empresarial e profissional, o valor de mercado à data da afectação;

EXEMPLO:

Jorge, afectou um imóvel do seu património particular à sua actividade empresarial.

O imóvel adquirido em 1989 por 25.000,00, foi afecto em 1996 à sua actividade e contabilizado no
imobilizado pelo valor mercado de 50.000,00.

Em 2006 faz a alienação onerosa por 190.000,00.

RESOLUÇÃO:

Em 2006 far-se-á a tributação da mais-valia das duas transmissões, ou seja:

1ª Transmissão ⇒ Categoria G (mais-valia privada)
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2ª Transmissão ⇒ Categoria B (mais-valia empresarial ou profissional)

De acordo com o artigo 50º, do CIRS os direitos reais sobre bens imóveis e dos bens e direitos a que
se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 10º, do CIRS, o valor de aquisição deve ser corrigido mediante
a aplicação de um coeficiente de correcção monetária, constante na Portaria n.º 429/2006 de 3 de
Maio
Portaria 429/2006 de 3 de Maio
Quadro de actualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a que se referem os artigos
44.º do CIRC e 50.ºCIRS

Anos Coeficientes Anos Coeficientes
Até 1903 3 987,22 1975 25,31

De 1904 a 1910 3 711,62 1976 21,19
De 1911 a 1914 3 559,86 1977 16,27

1915 3 167,19 1978 12,73
1916 2 592,37 1979 10,04
1917 2 069,49 1980 9,05
1918 1 476,52 1981 7,4
1919 1 131,59 1982 6,15
1920 747,7 1983 4,91
1921 487,84 1984 3,81
1922 361,29 1985 3,18
1923 221,12 1986 2,88
1924 186,13 1987 2,64

De 1925 a 1936 160,43 1988 2,39
De 1937 a 1939 155,79 1989 2,14

1940 131,1 1990 1,91
1941 116,43 1991 1,7
1942 100,52 1992 1,56
1943 85,6 1993 1,45

De 1944 a 1950 72,68 1994 1,38
De 1951 a 1957 66,65 1995 1,33
De 1958 a 1963 62,68 1996 1,29

1964 59,9 1997 1,27
1965 57,71 1998 1,23
1966 55,13 1999 1,21

De 1967 a 1969 51,56 2000 1,18
1970 47,75 2001 1,11
1971 45,45 2002 1,07
1972 42,48 2003 1,04
1973 38,62 2004 1,02
1974 29,62 2005 1
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O coeficiente acima citado só é aplicado se o sujeito passivo deteve a posse do bem por mais de 24
meses.

A MAIS-VALIA da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma:

MV/mV =VR - (VA x coef +EV + DAL)

MV = mais valia VR = valor realização coef = coeficiente desvalorização da moeda
mV = menos valia VA = valor de aquisição EV = encargos com a valorização

DAL = despesas de alienação

Circular 8/92
1992-Jun-03

PROPRIEDADE HORIZONTAL - OBRAS DE CONSERVACAO E AMPLIACAO

Tendo surgido dúvidas sobre a tributação em sede de IRS dos ganhos resultantes da alienação
onerosa de fracções autónomas de prédio adquirido antes da entra em vigor do Código do IRS (1 de
Janeiro de 1989) e que foi objecto depois desta data da constituição em regime de propriedade
horizontal e de obras de beneficiação e ampliação foi, por despacho de 15 de Abril de 1992, de Sua
Excelência o Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento
sancionado o seguinte entendimento:

1 – A constituição do regime de propriedade horizontal sobre um prédio não determina modificação
na titularidade do direito de propriedade pelo que se este se constituiu antes da entrada em vigor do
Código do IRS a alienação onerosa de qualquer fracção não está sujeita a tributação no âmbito da
Categoria G.

2 – As obras de reparação e as benfeitorias efectuadas no imóvel pelo seu proprietário não alteram o
conteúdo do seu direito de propriedade nem modificam a respectiva titularidade. Nestes termos a
posterior alienação onerosa do prédio reparado ou beneficiado não integra a previsão normativa da
alínea a) do nº 1 do artigo 10º do Código do IRS desde que a sua aquisição se tenha verificado antes
da entrada em vigor deste Código e a sua alienação não estivesse já sujeita a tributação em
Mais-Valias, atento o disposto no nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de Novembro.

3. Apenas as obras de ampliação ou outras que originem uma parte de prédio susceptível de
utilização independente e de inscrição matricial separada nos termos do nº 2 do artigo 13º do Código
da Contribuição Autárquica, deverão ser consideradas como factos modificativos, não apenas do
conteúdo originário do direito, como também da titularidade da parte ampliada susceptível de
utilização independente, a qual se reportará à data relevante, para efeitos de inscrição matricial e de
sujeição a tributação.

4. Em consequência, sempre que a data relevante para efeitos de inscrição matricial e de sujeição a
tributação na parte ampliada de um prédio, susceptível de utilização independente, tenha ocorrido
após a entrada em vigor do Código do IRS, a posterior alienação onerosa daquela parte, separada
ou conjuntamente com o prédio em que se integra, é abrangida pela previsão normativa da alínea a)
do nº 1 do artigo 10º do Código do IRS, não lhe podendo aproveitar a exclusão tributária prevista no
artigo 5º do Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de Novembro.

5. O presente entendimento é de aplicação exclusiva às situações em que a alienação onerosa de
bens imóveis não gere rendimentos fiscalmente qualificáveis como comerciais ou industriais.

Circular 21/92
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1992-Out-19
MAIS-VALIAS - CIRS - DIVISOES E PARTILHAS

Tornando-se necessário esclarecer o alcance do artigo 2119º do Código Civil e fixar doutrina
uniforme sobre o enquadramento jurídico-tributário da sujeição a IRS dos rendimentos obtidos com a
alienação de bens adquiridos por partilha, quando nesta são adjudicados bens de valor superior à
quota ideal e a sentença adjudicatária tenha transitado em julgado após a vigência do Código do
IRS, foi o assunto submetido à apreciação de Sua Excelência o Subsecretário de Estado Adjunto da
Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento que, por despacho de 22 de Setembro de 1992,
sancionou o seguinte entendimento:

O momento de aquisição dos bens por sucessão «mortis causa» é o da abertura da herança, ainda
que na partilha sejam adjudicados aos herdeiros bens de valor superior aos da sua quota ideal.

Alienação onerosa de partes sociais

Os ganhos derivados da alienação onerosa de quotas ou acções, o rendimento eventualmente
emergente da sua remição ou amortização, bem como quaisquer ganhos genericamente
provenientes da alienação de quaisquer valores mobiliários.

A amortização de partes sociais é matéria contida no Código das Sociedades Comerciais: quando
referida a quotas, nos artigos 232.º a 238.º e no que diz respeito a acções nos artigos 346.º e 347.º

O Decreto-lei 228/2002 repôs o regime que vigorava anteriormente à Lei 30-G/2000, assim:

O n.º 2 do artigo 10.º contém um conjunto de exclusões tributárias relativamente às mais-valias que
resultem da alienação de:

a)      Obrigações e outros títulos de dívida;

b)      Acções detidas pelo titular durante mais de 12 meses. Inscreve-se este preceito numa óptica de
protecção à mais-valia imputável a transacções não especulativas, penalizando
comparativamente aquelas operações não directamente motivadas pela fruição dos direitos
inerentes à titularidade das acções mas, tão somente pela realização imediata de um ganho.

Na verdade, os ganhos obtidos mediante operações que tenham por objecto acções, apenas são
tributados se entre a data de aquisição e de alienação tiver decorrido período inferior a um ano.

Esta exclusão não abrange as mais valias provenientes de acções de sociedade cujo activo seja
constituído, em mais de 50% por bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em
território português.

Por outro lado, os ganhos não abrangidos por esta exclusão tributária obtidos com a transmissão
onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, são tributados, nos termos do n.º 4 do artigo
72.º, à taxa autónoma de 10%, se o titular não optar pelo seu englobamento.

Artigo 72.º
Taxas especiais

4 - O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias, resultante das operações previstas nas
alíneas b), e) e f) do n.º 1 do artigo 10.º, é tributado à taxa de 10%, sem prejuízo do seu
englobamento por opção dos respectivos titulares residentes em território português. (Aditado pelo
Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

Estes rendimentos são de englobamento facultativo, nos termos do n.º 3 do artigo 22º, do CIRS.
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Artigo 24.º

3 - Não são englobados para efeitos da sua tributação os rendimentos referidos no artigo 71.º e nos
n.ºs 3 e 4 do artigo 72.º, sem prejuízo da opção pelo englobamento prevista na lei. (Redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

A MAIS-VALIA da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma:

MV/mV =VR - (VA + DAL)

MV = mais valia VR = valor realização DAL = despesas de alienação
mV = menos valia VA = valor de aquisição

Alienação onerosa da propriedade intelectual ou industrial ou de experiência
adquirida no sector comercial, industrial ou científico, quando o transmitente não

seja o seu titular originário;

A tributação em sede de mais-valia dos ganhos emergentes da alienação onerosa de propriedade
intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no sector comercial, industrial ou científico (Know
How), quando o alienante não seja o respectivo titular originário, encerra o enquadramento que o
IRS dispensa a estas realidades, cujo tratamento se encontra disperso pelas categorias B, E e G.

A primeira concentra a tributação dos rendimentos imputáveis aos titulares originários desses bens,
ignorando a natureza do facto gerador desse rendimento.

Por seu turno as categorias E e G dividem entre si o tratamento dos ganhos obtidos por pessoas
diversas daquelas que foram os titulares originários em função da natureza do facto gerador do
rendimento.

Assim, se esse facto gerador consistir num qualquer acto de fruição ou exploração desses bens (não
importando pois a sua alienação definitiva), estaremos em matéria de rendimentos de aplicação de
capitais, logo na categoria E.

Se o ganho derivar da alienação pura e simples de tais direitos ou «Know How»,será de qualificar
como mais-valia e logicamente subsumível nesta categoria de rendimentos.

A MAIS-VALIA da alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma:

MV/mV =VR - (VA + DAL)

MV = mais valia VR = valor realização DAL = despesas de alienação
mV = menos valia VA = valor de aquisição

Cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos inerentes a contratos
relativos a bens imóveis;

A sujeição a IRS dos ganhos obtidos com a alienação de posições contratuais encontra-se
genericamente prevista no n.º 1 do artigo 5.º. Com efeito, com a redacção dada a este artigo pela Lei
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, rendimentos desta natureza são considerados rendimentos de
capitais. Contudo, daquela norma excluem-se os rendimentos tributados noutras categorias. 
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É este o caso dos rendimentos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º

O ganho sujeito a IRS consiste na diferença entre a importância recebida pelo cedente, deduzida do
preço, documentalmente provado, por que tenha adquirido os direitos ou bens objectos da cessão

A MAIS-VALIA da alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma:

MV /mv = VR -VA

MV = mais valia VR = valor realização
mV = menos valia VA = valor de aquisição

Operações relativas a instrumentos financeiros derivados, com excepção dos ganhos
previstos na alínea q) do n.º 2 do artigo 5.º;

A mais-valia é o rendimento líquido resultante das referidas operações que não seja rendimentos de
capitais, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 5.º.

Excluem-se da alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º os ganhos decorrente de operações de swaps
cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo,
desde que, neste último caso, tenham subjacente um elemento, designadamente depósitos ou
valores mobiliários, que assegure a cobertura do risco.

A MAIS-VALIA da alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma:

MV = Ganhos que não sejam abrangidos pela categoria E.

Operações relativas a warrants

Os warrants autónomos são valores mobiliários que conferem ao seu detentor um direito sobre
determinado activo financeiro (activo subjacente) e podem ser objecto de negócio de disposição
anteriormente ao exercício - dado que são negociáveis - ou, então, ser detidos até à maturidade,
podendo, nesta altura, ser exercido ou não o direito que lhes está subjacente.

Nas situações em que os warrants autónomos são objecto de negócio jurídico anteriormente ao
exercício era já pacífica a qualificação dos rendimentos daí decorrentes como mais-valias, dado
tratar-se de transmissões de valores mobiliários.

O mesmo não sucedia no caso em que os warrants autónomos eram objecto de exercício, por
liquidação física (compra ou venda do activo subjacente) ou financeira (pela diferença entre o preço
de exercício e o preço de mercado do activo subjacente), em que se suscitavam dúvidas quanto à
qualificação dos rendimentos (alguns operadores qualificavam-nos como rendimentos de capitais e,
outros, como mais-valias».

A alteração introduzida pela Lei n.º 109-B/01, de 27/12, pretende esclarecer em definitivo essas
dúvidas, «qualificando os rendimentos como mais-valias, quer nas situações que os warrants sejam
objecto de negócio de disposição anteriormente ao exercício, quer naquelas em que sejam exercidos
e, portanto, se verifique a respectiva liquidação, física ou financeira»

A MAIS-VALIA da alínea f) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma:

MV = Pm – (Pex + Pw), sendo «warrant» de compra; mv = (Pex – Pw) – Pm, sendo «warrant»
de venda.
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MV = mais valia Pex = Preço de exercício;
mV = menos valia Pm = Preço de mercado do activo subjacente

Pw = Prémio de warrant

Operações relativas a certificados que atribuam o direito a receber um valor de
determinado activo subjacente, com excepção das remunerações qualificadas como

rendimentos de capitais.

A mais-valia é o rendimento líquido resultante das referidas operações que não seja rendimentos de
capitais, nos termos da alínea r) do n.º 2 do artigo 5.º.

RETENÇÃO NA FONTE

Estão sujeitos a retenção na fonte, no momento do no pagamento ou colocação à disposição os
seguintes incrementos patrimoniais

    Prémios de quaisquer jogos, sorteios ou concursos;

    Operações de alienação onerosa de partes sociais, valores mobiliários e warrants
autónomos, realizadas com a intervenção de intermediários financeiros (com início em 1 de
Janeiro de 2003).

DEDUÇÃO DE PERDAS

O IRS admite a compensação de perdas com rendimentos positivos mas o respectivo regime
comporta duas especificidades: 

1.      Numas categorias, comunicabilidade integral, que consiste em as perdas de uma categoria
poderem ser compensadas em rendimentos positivos de quaisquer outras categorias, dentro do
mesmo período de tributação; 

2.      Noutras categorias apenas a comunicabilidade restrita ou reporte para a frente, e consiste em
as perdas de uma categoria só poderem ser compensadas em rendimentos positivos da mesma
categoria em anos subsequentes.

A compensação integral é admitida nas categorias A, E, H. 

A compensação restrita (reporte) está prevista para as categorias B, F e G.

Na categoria G volta a ter que distinguir-se entre:

a)    O saldo das menos-valias fiscalmente relevante (50 %) resultantes da alienação onerosa de
direitos reais sobre bens imóveis ou de actos de afectação, da alienação onerosa de
propriedade intelectual, industrial ou de know-how e da cessão onerosa de posições
contratuais ou outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis, são reportáveis
a rendimentos líquidos positivos da mesma categoria, nos cinco anos posteriores ao do seu
apuramento;

b)    As restantes menos valias só podem ser dedutíveis a mais-valias da mesma natureza e nos
dois anos posteriores àquele em que foram apuradas.
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ANEXO G
Este anexo destina-se a declarar os incrementos patrimoniais, tal como são definidos nos arts. 9.º e
10.º do CIRS.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO G

Os sujeitos passivos quando, estes ou os dependentes que integram o agregado familiar, tenham
obtido mais-valias ou outros incrementos patrimoniais sujeitos a imposto. As mais-valias não sujeitas
a imposto relativas à alienação de direitos reais sobre bens imóveis (art. 5.º do Decreto-Lei n.º
442-A/88) e de acções por mais de 12 meses [alínea a) do n.º 2 do art. 10.º do CIRS] devem ser
declaradas no anexo G1.

Este anexo não é individual, pelo que deverá incluir os incrementos patrimoniais auferidos por todos
os membros do agregado.

Este anexo não é individual pelo que deve integrar a totalidade dos rendimentos, obtidos em território
português, pelos membros do agregado familiar, tributados na categoria G, nos termos do artigo 9.º
do Código do IRS, incluindo os sujeitos a tributação autónoma.

Não devem, porém, ser incluídos neste anexo os rendimentos sujeitos a retenção com natureza
definitiva, em relação aos quais não está prevista a possibilidade de englobamento, como é o caso
dos prémios de quaisquer lotarias, rifas e apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bingo, bem como
as importâncias ou prémios atribuídos em quaisquer sorteios ou concursos.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO G

Nos prazos e locais previstos para a apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 1

Categoria G

QUADRO 2

Ano dos rendimentos
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Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

Identificação dos Sujeitos Passivos

CAMPOS 02 e 03

A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.

QUADRO 4

Alienação Onerosa de Direitos Reais sobre Bens Imóveis e Afectação de quaisquer
bens a actividade empresarial e profissional

Destina-se a declarar:

    A alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis (direito de propriedade e direitos
reais menores, como o usufruto, de superfície, de uso e habitação); 

    A afectação de quaisquer bens à actividade empresarial e profissional prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRS.
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São de declarar, neste quadro, as alienações onerosas de direitos reais sobre bens imóveis, ou seja
o direito de propriedade de raiz e os direitos reais menores.

Em relação aos rendimentos obtidos com os direitos reais menores, como é o caso do usufruto,
direito de superfície, uso e habitação, há que considerar o seguinte:

    quando se trate da sua constituição por tempo determinado (ainda que vitalício), os
rendimentos são integrados na categoria F devendo ser declarados no quadro 4 do anexo
F;

    nos restantes casos os rendimentos obtidos com a transmissão daqueles direitos são
qualificados como mais-valias tributadas na categoria G e que, por isso, devem ser
declarados no anexo G.

Excluem-se da tributação os ganhos obtidos com a alienação onerosa de direitos reais sobre bens
imóveis, adquiridos antes de 1/1/89, que não eram sujeitos a Imposto de Mais-Valias (artigo 5.º do
DL 442-A/88, de 30/11), os quais deverão ser declarados no anexo G1.

VALORES DE REALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO - DESPESAS E
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ENCARGOS

Não pode ser referenciada na mesma linha mais de uma fracção autónoma do mesmo prédio, ou
seja, as que correspondam ao mesmo artigo matricial, ainda que façam parte do mesmo contrato de
compra e venda.

Titular

Na coluna «Titular» deve ser identificado o titular ou titulares do direito, com a utilização dos códigos
abaixo definidos conforme se exemplifica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem alienado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Realização

Na coluna “Realização” deve ter-se em conta:

•        que a data de realização é a do acto ou contrato de alienação, tendo a mesma natureza, para
este efeito, o contrato promessa de compra e venda com tradição do imóvel. 

•        No caso da afectação de quaisquer bens prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Código
do IRS a declaração deve ser efectuada no ano em que ocorrer a alienação onerosa dos bens
em causa ou outro facto que determine o apuramento de resultados em condições análogas. 

Na determinação do valor de realização, sempre que os valores por que os bens imóveis houverem
sido considerados para efeitos de liquidação do IMT, ou devessem ser considerados no caso de não
haver lugar a liquidação, forem superiores aos valores declarados de venda, consideram-se aqueles
como os valores de realização para efeitos de tributação (n.º 2 do art. 44.º do CIRS). 

Este caso pode implicar a alteração de rendimentos já declarados ou a obrigação de os declarar,
devendo, para esse efeito, os sujeitos passivos apresentar a respectiva declaração nos termos do n.º
2 do art. 60.º do CIRS.

Aquisição

Na coluna “Aquisição”, deve também ter-se em conta que:

•        A data de aquisição corresponde àquela em que for realizado o acto ou contrato de aquisição. 

O valor de aquisição é determinado de harmonia com as regras previstas nos art.s 45.º a 47.º do
CIRS.

Despesas e Encargos
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Na coluna «Despesas e encargos» serão inscritos os encargos com a valorização dos bens
comprovadamente realizados nos últimos cinco anos e as despesas necessárias e efectivamente
praticadas, inerentes à aquisição e à alienação do bem transmitido (art. 51.º do CIRS).

Quando a alienação onerosa de direito real sobre bens imóveis tenha por objecto parte de um
prédio, a respectiva declaração deve apenas conter os valores que correspondam à parte de que o
declarante é titular.

A liquidação automática assegura a consideração de apenas 50% do saldo entre as
mais-valias e as menos - valias realizadas, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Código do IRS,
bem como a aplicação do coeficiente de correcção monetária aplicável ao valor de aquisição. Assim,
todos os valores devem ser inscritos neste quadro pela totalidade, dentro das regras
anteriormente referidas.

Informação Vinculativa

Assunto: Indemnização paga a inquilino. Mais-valias - Despesas e Encargos, determinação do
rendimento líquido da categoria. 

Proc. N.º 2483/2004, com despacho concordante da Senhora Directora de Serviços de 2005-03-04

Conteúdo: Nos termos do artigo 51º do Código do IRS (CIRS), para determinação das mais – valias
sujeitas a imposto, ao valor de aquisição acrescem os encargos com a valorização dos bens,
comprovadamente realizados nos últimos 5 anos, e as despesas necessárias e efectivamente
praticadas, inerentes à aquisição e alienação de direitos reais sobre bens imóveis. 

Os encargos dizem respeito à valorização do próprio bem imóvel, isto é, são as despesas que,
por natureza, trazem ao imóvel um valor adicional, como por exemplo as obras de beneficiação. 

O pagamento de uma indemnização ao inquilino, possibilita que se disponha do imóvel em melhores
condições, mas não faz aumentar o seu valor intrínseco, embora o valor de mercado possa vir a ser
superior. 

A Administração Fiscal tem vindo a considerar, como despesas necessárias e inerentes à
aquisição e alienação, o Imposto Municipal sobre Transmissões e os encargos notariais e de
registo predial, por, sem elas, a operação não se poder vir a realizar. 

Este assunto foi analisado pela Direcção de Serviços Jurídicos e do Contencioso nas Informações
n/s 173/0304 e 8/04, sobre as quais foi exarado o despacho do Exmº Senhor Director-Geral de
2003-11-03 e 2004-03-04, respectivamente, no sentido de que, os encargos com o processo judicial
de despejo de ocupantes de um imóvel não são dedutíveis na determinação do rendimento
colectável (mais-valias) em IRS a título de despesas necessárias inerentes à aquisição e alienação,
bem, como não o são, a título de encargos com a valorização nos termos do artigo 51º do CIRS. 

IDENTIFICAÇÃO MATRICIAL DOS BENS

A identificação matricial dos bens alienados, que se efectuará em correspondência com os
respectivos campos do quadro 4A, devendo ter-se em atenção as seguintes regras de
preenchimento:

    A identificação da freguesia deve ser efectuada através da inscrição do respectivo código,
composto por seis dígitos. Este código consta nos Documentos de Cobrança do Imposto
Municipal sobre Imóveis, podendo também ser obtido em qualquer serviço de finanças ou
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através da Internet, na consulta à identificação do património, para a qual terá que dispor de
senha pessoal de acesso à consulta de qualquer informação tributária, podendo ser
solicitada no endereço www.e-financas.gov.pt;

    A identificação do tipo de prédio deverá efectuar-se através da inscrição dos seguintes
códigos;

U - urbano;

R - rústico;

O - omisso;

    A identificação do artigo deve efectuar-se através da inscrição do respectivo código,
devendo ter-se em atenção que a aposição dos respectivos algarismos se deve efectuar da
esquerda para a direita, de modo que existindo casas vazias estas estarão colocadas
sempre à direita do número inscrito;

    Na coluna destinada à identificação da fracção/secção deverá ter-se em atenção que a
aposição das letras e números (alfanuméricos) que identificam a fracção ou secção deverá
efectuar-se da esquerda para a direita, de modo que, existindo casas vazias estas fiquem
situadas sempre à direita dos caracteres inscritos;

    A coluna destinada à identificação da árvore/colonia, constituída por elementos
exclusivamente respeitantes a prédios rústicos, só deve ser preenchida quando os referidos
elementos façam parte integrante da respectiva identificação matricial, devendo, neste caso,
ser seguidas as regras indicadas para as colunas anteriormente referidas.

Exemplo:

    Na coluna destinada à indicação da contitularidade (artigo 19.º CIRS) será indicada a
quota-parte (percentagem) que, na propriedade, pertence ao titular dos rendimentos.

Em cada linha deverá ser inscrito apenas um prédio ou fracção autónoma, o qual deverá ser
identificado conforme a sua inscrição matricial que consta no documento de cobrança do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI).

QUADRO 5

REINVESTIMENTO DO VALOR DE REALIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A
HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE

São excluídas da tributação as mais-valias provenientes da alienação onerosa de imóveis destinados
a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar se o produto da
alienação (valor de realização) for utilizado na aquisição de outro imóvel, de terreno para construção
de imóvel ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o
mesmo destino, situado em território português, desde que cumpridas as condições estabelecidas
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nos nºs 5 e 6 do art. 10.º do CIRS.

Assim, os sujeitos passivos que pretendam beneficiar desta exclusão devem indicar:

a)    No campo 501, o ano em que ocorreu a alienação;

b)    No campo 502, o campo do quadro 4 correspondente ao imóvel alienado cujo valor de
realização se pretende reinvestir;

c)    No campo 503, o valor do capital em dívida do empréstimo contraído para a aquisição do
bem alienado (excluem-se os juros e outros encargos, bem como os empréstimos para
obras) à data da alienação do imóvel (só tem aplicação para as alienações efectuadas nos
anos de 2002 e seguintes);

d)    No campo 504, o valor de realização que o sujeito passivo pretende reinvestir na aquisição
de habitação própria e permanente, excluindo a parte do valor de aquisição efectuada com
recurso ao crédito; 

e)    Nos campos 505 e 506, respectivamente, o valor que foi reinvestido nos 12 meses
anteriores e o que foi efectuado no ano da alienação, excluindo a parte do valor de
aquisição efectuada com recurso ao crédito;

f)    No campo 507 deve ser indicado o valor reinvestido no primeiro ano seguinte ao da
alienação do bem imóvel, excluindo a parte do valor de aquisição efectuada com recurso ao
crédito;

g)    No campo 508 deve ser indicado o valor reinvestido no segundo ano seguinte, mas dentro
dos 24 meses contados da data da alienação, excluindo a parte do valor de aquisição
efectuada com recurso ao crédito.

De notar que, no ano da alienação, só podem ser preenchidos os campos 501 a 504 e 505 ou 506.

No ano seguinte só devem ser preenchidos os campos 501, 502 e 507 (reinvestimento feito
nesse ano).

No segundo ano seguinte só devem ser preenchidos os campos 501, 502 e 508 (reinvestimento
feito nesse ano, mas dentro dos 24 meses a contar da data da alienação do imóvel).

Nos dois anos seguintes ao da alienação, o anexo G não deve ser apresentado se não tiver havido
qualquer reinvestimento.

Excepcionalmente poderá haver necessidade de fornecer, no mesmo ano, informação sobre o
reinvestimento de imóveis diferentes, estando os campos 509 a 516 preparados para receber, de
forma semelhante, a informação que se encontra especificada nas alíneas anteriores, relativamente
a imóvel susceptível de beneficiar daquela exclusão.

Não sendo cumpridos os requisitos previstos no n.º 6 do art. 10.º do CIRS, a exclusão por
reinvestimento em habitação própria e permanente fica sem efeito, devendo os sujeitos passivos
apresentar, no prazo de 30 dias estabelecido no n.º 2 do art. 60.º do mesmo Código, uma
declaração de substituição referente ao ano da alienação, retirando os valores declarados no
quadro 5 deste anexo.

Na parte final do quadro 5 existe um espaço reservado à identificação do imóvel objecto de
reinvestimento, devendo o seu preenchimento seguir as mesmas regras já indicadas no quadro 4,
quer para a identificação matricial dos bens alienados, quer no que se refere à forma como devem
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ser identificados os respectivos titulares.

Artigo 10.º do CIRS (*)(16)

5 - São excluídos da tributação, os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, nas
seguintes condições:

a)    Se, no prazo de vinte e quatro meses contados da data de realização, o valor da realização,
deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, for
reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para a construção de
imóvel, ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com
o mesmo destino, e desde que esteja situado em território português; (Redacção dada pela
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

b)    Se o valor da realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a
aquisição do imóvel, for utilizado no pagamento da aquisição a que se refere a alínea
anterior, desde que efectuada nos doze meses anteriores; (Redacção dada pela Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

c)    Para os efeitos do disposto na alínea a), o sujeito passivo deverá manifestar a intenção de
proceder ao reinvestimento, ainda que parcial, mencionando, na declaração de rendimentos
respeitante ao ano da alienação, o valor que tenciona reinvestir;

6 - Não haverá lugar ao benefício referido no número anterior quando:

a)    Tratando-se de reinvestimento na aquisição de outro imóvel, o adquirente o não afecte à
sua habitação ou do seu agregado familiar até decorridos seis meses após o termo do
prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado;

b)    Tratando-se de reinvestimento na aquisição de terreno para construção, o adquirente não
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inicie, excepto por motivo imputável a entidades públicas, a construção até decorridos seis
meses após o termo do prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado ou não requeira
a inscrição do imóvel na matriz até decorridos 24 meses sobre a data de início das obras,
devendo, em qualquer caso, afectar o imóvel à sua habitação ou do seu agregado familiar
até ao fim do quinto ano seguinte ao da realização;

c)    Tratando-se de reinvestimento na construção, ampliação ou melhoramento de imóvel, não
sejam iniciadas as obras até decorridos seis meses após o termo do prazo em que o
reinvestimento deva ser efectuado ou não seja requerida a inscrição do imóvel ou das
alterações na matriz até decorridos 24 meses sobre a data do início das obras, devendo, em
qualquer caso, afectar o imóvel à sua habitação ou do seu agregado familiar até ao fim do
quinto ano seguinte ao da realização.

7 - No caso de reinvestimento parcial do valor de realização e verificadas as condições estabelecidas
no número anterior, o benefício a que se refere o n.º 5 respeitará apenas à parte proporcional dos
ganhos correspondente ao valor reinvestido.

Relativamente aos ganhos provenientes de transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação
própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, não são considerados como
rendimento se, no prazo de 24 meses, o valor de realização deduzido da amortização de eventual
empréstimo contraído para aquisição do imóvel ( vendido) , for reinvestido na aquisição da
propriedade de outro imóvel, de terreno para a construção ou na construção, ampliação ou
melhoramento de imóvel, exclusivamente com o mesmo destino (habitação própria e permanente)
desde que esteja situado no território português.

Refira-se, contudo, que este regime de exclusão de tributação só se torna relevante se o imóvel
destinado a habitação que foi objecto de transmissão tiver sido adquirido após 1 de Janeiro de 1989,
pois caso o tenha sido anteriormente a esta data, a exclusão de tributação ocorrerá pelo preceituado
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro.

O reinvestimento considera-se ainda concretizado se o valor de realização, deduzido da amortização
nos mesmos termos, for utilizado no pagamento de aquisição efectuada nos 12 meses anteriores ao
da alienação.

A lei condiciona, no entanto, aquela exclusão tributária aos seguintes factos:

a) No reinvestimento por aquisição de outro imóvel para habitação - que o imóvel adquirido seja
afecto a habitação do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, até seis meses após o termo do
prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado (24 meses).

b) No reinvestimento por aquisição de terreno para construção - que inicie a construção até seis
meses após o prazo de reinvestimento (excepto se o atraso for imputável a entidades públicas) e
requeira a inscrição do imóvel na matriz até 24 meses após o início das obras. Em qualquer caso, a
habitação deve estar afecta à habitação do sujeito passivo ou agregado familiar, até ao fim do 5.º
ano seguinte ao da realização.

c) No reinvestimento por construção, ampliação ou melhoramento de imóvel - que se verifiquem as
condições da alínea anterior.

Ocorrendo apenas reinvestimento parcial do valor de realização, a mais-valia não tributável será
proporcional ao reinvestimento efectuado.

No caso de pretender reinvestir o valor de realização, ou parte, deverá o contribuinte mencionar o
valor que tenciona reinvestir na declaração do ano da alienação, comprovando nessa e nas
declarações dos dois anos seguintes, os reinvestimentos efectuados.
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Artigo 57.º
Declaração de rendimentos

3 - Para efeitos do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo 10.º, os sujeitos passivos devem mencionar a
intenção de efectuar o reinvestimento na declaração do ano de realização, comprovando na mesma
e nas declarações dos dois anos seguintes, os investimentos efectuados.

Assim, os sujeitos passivos que pretendam beneficiar desta exclusão devem indicar:

CAMPOS 501 e 509
Ano da alienação

O ano em que ocorreu a alienação.

CAMPOS 502 e 510
Campos do quadro 4

Nestes campos serão inscritos os respectivos campos do quadro 4 do anexo G do mesmo ano em
que foram declaradas as alienações.

Exemplo: Supondo que o sujeito passivo alienou durante o ano um imóvel destinado à habitação e
reinvestiu, ou tem intenção de reinvestir o produto dessa alienação, então deve colocar nestes
campos o número do campo do quadro 4 no qual está identificado o bem alienado.

CAMPOS 503 e 511
Valor em divida do empréstimo à data de alienação do bem referido no quadro 4

Nestes campos serão indicados o valor em dívida de empréstimo contraído para a aquisição do bem
alienado (excluem-se os empréstimos para obras e juros) e que se encontra em dívida à data da
alienação do imóvel (só tem aplicação para as alienações efectuadas nos anos de 2002 e seguintes)

CAMPOS 504 e 512
Valor de realização que pretende reinvestir

Deve colocar neste campo o valor de realização que o sujeito passivo pretende reinvestir, excluindo
a parte do valor de aquisição efectuada com recurso ao crédito.

CAMPOS 505 e 513
Valor reinvestido nos 12 meses anteriores

Deve colocar neste campo o valor reinvestido nos 12 meses anteriores à data de alienação,
excluindo a parte do valor de aquisição efectuada com recurso ao crédito.

CAMPOS 506 e 514
Valor reinvestido no ano de alienação

Deve indicar aqui o valor que foi reinvestido no ano em que ocorreu a alienação, excluindo a parte do
valor de aquisição efectuada com recurso ao crédito.

CAMPOS 507 e 515
Valor reinvestido no primeiro ano seguinte

Nestes campos será indicado o valor reinvestido no primeiro ano seguinte ao da alienação do bem
imóvel, excluindo a parte do valor de aquisição efectuada com recurso ao crédito
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Estes campos só serão preenchidos se o reinvestimento não tiver sido concluído em anos anteriores.

CAMPOS 508 e 516
Valor reinvestido dentro dos 24 meses

Neste campo deve ser indicado o valor reinvestido no prazo de 24 meses contados da data da
alienação, excluindo a parte do valor de aquisição efectuada com recurso ao crédito.

Neste campo deve ser indicado o valor reinvestido no segundo ano seguinte, mas dentro do prazo
de 24 meses contados da data da alienação

Sendo o reinvestimento parcial então a exclusão da tributação cingir-se-á apenas à parte da
mais-valia tributável proporcional ao reinvestimento efectuado (n.º 7), bastando para tanto, efectuar
uma proporção.

Note-se que esse reinvestimento se refere obviamente ao valor da realização.

Exemplo de Calculo de Mais - Valia tributada no caso de reinvestimento parcial

EXEMPLO 1

Valor de realização de 50 000,00 e a mais-valia nele incluída de 10 000,00 e verificando-se o
reinvestimento parcial de apenas 30 000,00, a exclusão ficar-se-á pela parte da mais-valia
proporcional ao valor efectivamente reinvestido ou sejam 6 000,00, tributando-se pois o
remanescente, tendo sempre presente a regra contida no n.º 2 do artigo 43.º.

30 000,00 : 50 000,00 = 0,60

Isto é, do total do valor de realização foi reinvestido 60%. Deste modo, apenas 40% da mais-valia
não será objecto de tributação. Assim:

10 000,00 x 40% = 4 000,00

Reinvestindo valor diferente do declarado, o sujeito passivo fica obrigado a entregar declaração de
substituição com os valores efectivamente reinvestidos.

EXEMPLO 2

Valor de Realização – 135 000,00

Valor de Aquisição – 100 000,00

Empréstimo ainda em dívida à data da alienação - 75 000,00

Aquisição nova casa no montante de 200 000,00, com recurso ao crédito de 180 000,00.

Ocorrendo apenas reinvestimento parcial do valor de realização, como é o caso apresentado, a
mais-valia não tributável será proporcional ao reinvestimento efectuado.

Assim:

Realização Aquisição
Ano Mês Valor Ano Mês Valor
2003 1 135 000 2002 7 100 000
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Mais valia = 135 000,00 - 100 000,00 = 35 000,00

Para que houvesse exclusão total da Mais valia o sujeito passivo teria que reinvestir a totalidade do
valor de realização deduzido do valor do empréstimo contraído para aquisição do imóvel, ou seja
neste caso teria que ter reinvestido um total de 60.000,00, uma vez que reinvestiu 20.000,00,
torna-se necessário calcular a percentagem de reinvestimento.

Valor reinvestido Valor a reinvestir % de reinvestimento
20 000,00 : 60 000,00 33,333

Desta forma aplicando a percentagem do valor de reinvestimento encontraremos a mais valia
excluída de tributação:

Mais valia a excluir 35 000,00 X 0,33333 = 11 666,55

Mais valia a tributar = 23 333,45

Valor a englobar 50% nos termos do n.º 2 do art. 43.º do CIRS = 11 666,72

OFICIO CIRCULADO 28361
2000/11/23

INVESTIMENTOS EM IMÓVEL PARA HABITAÇÃO-EXCLUSÃO TRIBUTARIA

Em resposta à consulta formulada sobre o assunto através do oficio supra referenciado, cumpre-nos
informar que estes serviços têm entendido que, para efeitos de exclusão tributária prevista no n.º 5
do art. 10.º do CIRS, desde que na aquisição do novo imóvel destinado a habitação do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar seja utilizado o produto de empréstimo para esse fim, apenas a
diferença entre o montante do empréstimo e o valor de aquisição da nova habitação poderá
ser considerada como valor da realização reinvestido.

QUESTÃO

Um sujeito passivo alienou em Janeiro de 2000, pelo valor de 15 000c, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria, e adquiriu em Fevereiro fracção autónoma com o mesmo fim,
pelo valor de 17 000c, consubstanciando esta nova aquisição numa escritura notarial de Compra e
Venda, Empréstimo com Hipoteca e Fiança, no valor de 13 000c. Nestas circunstâncias, a nova
aquisição pode ou não ser considerada reinvestimento para efeitos de IRS?

RESPOSTA

A Direcção de Serviços do IRS, pronunciou-se através do Ofício-circulado 28 361, de 23/11/2000, no
sentido de que só se considera reinvestido o valor de realização efectivamente despendido na
aquisição de nova habitação.

Assim, para um valor de realização de 15 000c e para uma aquisição no valor de 17 000c com
recurso ao crédito de 13 000, só se considera reinvestido o valor de 4 000c.

Oficio Circulado 020 054 de 2001-Out-11
Reinvestimento de Mais-Valias, nos termos do n.º 5 do Art.10.º do Código do IRS

Existindo dúvidas quanto ao momento em que é devida a liquidação do imposto pelas mais-valias
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que resultem da alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, quando ocorra o
reinvestimento parcial do produto da alienação nas condições previstas no n.º 5 do artigo 10.º do
Código do IRS, sancionei, por despacho de 07.02.2001, o seguinte entendimento:

Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 5 do artigo 10.º, os sujeitos passivos que pretendam
beneficiar da exclusão de tributação das mais-valias obtidas com a alienação onerosa de direitos
reais sobre bens imóveis, deverão manifestar a intenção de efectuar o reinvestimento, total ou
parcial, do produto da alienação, na declaração de rendimentos correspondente ao ano em que
ocorreu a alienação.

Quando a intenção de reinvestir respeite, apenas, a parte do produto da alienação, será de imediato
liquidado o imposto relativo à parte do produto da alienação que exceda o valor manifestado para
reinvestimento. Não se verificando suspensão da liquidação, não são devidos juros compensatórios.

Findo o prazo estabelecido na alínea a) do n.º 5 do artigo 10.º, para a suspensão da liquidação do
imposto sobre o produto da alienação ou a parte dele, de acordo com o manifesto da intenção de
reinvestimento, proceder-se-á à liquidação do imposto, com juros compensatórios, sobre a parte não
reinvestida do que foi declarado nos termos da alínea c).

Verificando-se, pelo contrário, que no fim do mesmo prazo, o sujeito passivo reinvestiu mais do que
aquilo que havia declarado como intenção, deverá requerer a revisão da liquidação através dos
procedimentos próprios.

Fica, deste modo, prejudicado o entendimento expresso no ponto 4 do Ofício-Circulado n.º 9/93, de
1993.07.12.

IDENTIFICAÇÃO MATRICIAL DO IMÓVEL OBJECTO DE REINVESTIMENTO

Na parte final do quadro 5 existe um espaço reservado à identificação do imóvel objecto de
reinvestimento, devendo o seu preenchimento seguir as mesmas regras já indicadas no quadro 4,
quer para a identificação matricial dos bens alienados, quer no que se refere à forma como devem
ser identificados os respectivos titulares.

O quadro 5 foi objecto de ampliação de forma a comportar mais dois campos destinados à
identificação matricial do imóvel em que foi concretizado o reinvestimento.

Neste quadro deve ser identificado o imóvel no qual foi utilizado o valor de realização excluído de
tributação por reinvestimento.

Considerando que o reinvestimento se trata de uma matéria controversa e de não muito fácil
“aceitação” abaixo se colocam várias situações para uma mais fácil apreensão. 

Situação 1

Um sujeito passivo alienou em Março de 2005, pelo valor de € 125 000, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria e permanente, e adquiriu em Abril fracção autónoma com o
mesmo fim, pelo valor de € 100 000, consubstanciando esta nova aquisição numa escritura notarial
de Compra e Venda, Empréstimo com Hipoteca e Fiança, no valor de € 80 000. 

RESPOSTA
Valores relevantes para efeitos de reinvestimento

Valor de realização - € 125 000

Valor que deveria reinvestir para a exclusão da Mais Valia - € 125 000
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Valor de realização efectivamente despendido na aquisição de nova habitação =
Valor da nova casa (€ 100000) – Valor do empréstimo contraído (€ 80000) = € 20 000

Valor que se considera reinvestido = € 20 000 (valor a declarar no campo 504)

Será calculada a Mais valia proporcional pelo valor não reinvestido - € 105 000 

Situação 2

Um sujeito passivo alienou em Março de 2005, pelo valor de € 125 000, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria e permanente, e adquiriu em Abril fracção autónoma com o
mesmo fim, pelo valor de € 100 000, consubstanciando esta nova aquisição numa escritura notarial
de Compra e Venda, Empréstimo com Hipoteca e Fiança, no valor de € 100 000. 

RESPOSTA
Valores relevantes para efeitos de reinvestimento

Valor de realização - € 125 000

Valor que deveria reinvestir para a exclusão da Mais Valia - € 125 000

Valor de realização efectivamente despendido na aquisição de nova habitação =
Valor da nova casa (€ 100 000) – Valor do empréstimo contraído ( € 100 000) = 0

Não há qualquer reinvestimento, porquanto o sujeito passivo não despendeu qualquer valor de
realização, havendo assim um “incremento” em termos monetários e um maior endividamento,
situação que o legislador pretendia evitar, daí o benefício da exclusão da mais valia no caso de
alienação de imóveis destinados á habitação, pelo que não deve ser preenchido o quadro 5.

Situação 3

Um sujeito passivo alienou em Março de 2005, pelo valor de € 225 000, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria e permanente. 

Aquando da venda pagou à Instituição bancária o montante de € 25 000 de empréstimo à habitação
que havia contraído.

Adquiriu em Abril fracção autónoma com o mesmo fim, pelo valor de € 200 000, consubstanciando
esta nova aquisição numa escritura notarial de Compra e Venda, Empréstimo com Hipoteca e
Fiança, no valor de € 100 000. 

RESPOSTA
Valores relevantes para efeitos de reinvestimento

Valor de realização -                    € 225 000

Valor de empréstimo pago -      € 25 000 (campo 503)

Valor que deveria reinvestir para a exclusão da Mais Valia - € 200 000

Valor de realização efectivamente despendido na aquisição de nova habitação =
Valor da nova casa (€ 200 000) – Valor do empréstimo contraído ( € 100 000) = € 100 000

Valor que se considera reinvestido = € 100 000 (valor a declarar no campo 504)

Será calculada a Mais valia proporcional pelo valor não reinvestido - € 100 000 
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Situação 4

Um sujeito passivo alienou em Março de 2005, pelo valor de € 175 000, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria e permanente.

Aquando da venda pagou à Instituição bancária o montante de € 75 000 de empréstimo à habitação
que havia contraído.

Em Setembro, foi notificado pela DGCI, de que o valor resultante da avaliação efectuada ao imóvel
foi alterado para € 200 000.

Adquiriu em Abril fracção autónoma com o mesmo fim, pelo valor de € 250 000, consubstanciando
esta nova aquisição numa escritura notarial de Compra e Venda, Empréstimo com Hipoteca e
Fiança, no valor de € 200 000. 

RESPOSTA
Valores relevantes para efeitos de reinvestimento

Valor de realização - € 200 000

Valor de empréstimo pago - € 75 000 (campo 503) 

Valor que deveria reinvestir para a exclusão da Mais Valia - € 125 000

Valor de realização efectivamente despendido na aquisição de nova habitação =
Valor da nova casa (€ 250 000) – Valor do empréstimo contraído (€ 200 000) = € 50 000

Valor que se considera reinvestido = € 50 000 (valor a declarar no campo 504)

Será calculada a Mais valia proporcional pelo valor não reinvestido - € 75 000

EXEMPLOS PREENCHIMENTO

REINVESTIMENTO NO ANO DA ALIENAÇÃO:

Um sujeito passivo alienou em Março de 2005, pelo valor de € 175 000, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria e permanente.

O imóvel vendido, havia sido adquirido em Março de 1991, por € 75 000.

Aquando da venda pagou à Instituição bancária o montante de € 75 000 de empréstimo à habitação
que havia contraído,

Em Setembro, foi notificado pela DGCI, de que o valor resultante da avaliação efectuada ao
imóvel foi alterado para € 200 000.

Adquiriu em Outubro fracção autónoma com o mesmo fim, pelo valor de € 250 000,
consubstanciando esta nova aquisição numa escritura notarial de Compra e Venda, Empréstimo com
Hipoteca e Fiança, no valor de € 200 000. 

Valores relevantes para efeitos de reinvestimento

Valor de realização - € 200 000

Valor de empréstimo pago - € 75 000 ( campo 503) 
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Valor que deveria reinvestir para a exclusão da Mais Valia - € 125 000

Valor de realização efectivamente despendido na aquisição de nova habitação =
Valor da nova casa (€ 250 000) – Valor do empréstimo contraído (€ 200 000) = € 50 000

Valor que se considera reinvestido = € 50 000 (valor a declarar no campo 504)

Será calculada a Mais valia proporcional pelo valor não reinvestido - € 75 000
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Exemplo II

Um sujeito passivo alienou em Março de 2005, pelo valor de € 225 000, fracção autónoma que se
destinava à sua habitação própria e permanente. 

O imóvel vendido, havia sido adquirido em Março de 1991, por € 75 000.

Aquando da venda pagou à Instituição bancária o montante de € 25 000 de empréstimo à habitação
que havia contraído.

Adquiriu em Janeiro de 2005, fracção autónoma com o mesmo fim, pelo valor de € 200 000,
consubstanciando esta nova aquisição numa escritura notarial de Compra e Venda, Empréstimo com
Hipoteca e Fiança, no valor de € 100 000. 

Valores relevantes para efeitos de reinvestimento

Valor de realização -                    € 225 000

Valor de empréstimo pago -      € 25 000 ( campo 503) 

Valor que deveria reinvestir para a exclusão da Mais Valia - € 200 000

Valor de realização efectivamente despendido na aquisição de nova habitação =
Valor da nova casa (€ 200 000) – Valor do empréstimo contraído ( € 100 000) = € 100 000

Valor que se considera reinvestido = € 100 000 (valor a declarar no campo 504)

Será calculada a Mais valia proporcional pelo valor não reinvestido - € 100 000 

REINVESTIMENTO NO ANO SEGUINTE AO DA ALIENAÇÂO:

ANEXO G DA DECLARAÇÃO DO ANO DA ALIENAÇÃO
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ANEXO G DA DECLARAÇÃO DO ANO DA AQUISIÇÃO
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QUADRO 6
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ALIENAÇÃO ONEROSA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Devem ser declarados os ganhos obtidos com actos de alienação onerosa da propriedade intelectual
ou industrial ou de experiência adquirida no sector comercial, industrial ou científico, quando o
transmitente não seja o titular originário. Se o rendimento for obtido pelo titular originário, deverá este
ser indicado no anexo B ou C.

São declarados neste quadro, os ganhos obtidos com a alienação onerosa (definitiva) de direitos da
propriedade intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no sector comercial, industrial ou
científico, se o alienante não for o titular originário. 

Quando o alienante é o titular originário o rendimentos é tributado na categoria B, sendo, por isso de
incluir no anexo B ou C.

Identificação do bem

Esta coluna destina-se à identificação do bem que foi alienado. Deve inscrever aqui qual o tipo de
propriedade intelectual que foi alienado, no âmbito da alínea c) do n.º 1 do artigo 10º do CIRS.

CAMPOS 601 e 602
Titularidade

Na coluna «Titular» deve ser identificado o titular ou titulares do direito, com a utilização dos códigos
abaixo definidos conforme se exemplifica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem alienado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Realização

Na coluna "Realização" deve indicar-se o valor recebido pelo direito alienado.

Aquisição

Na coluna "Aquisição", deve ter-se o valor de aquisição do direito alienado. O valor de aquisição é
determinado de harmonia com as regras previstas nos artigos 45.º e 49.º do CIRS.
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Quando a aquisição for efectuada a título oneroso, o valor a indicar será o documentalmente provado
(art.º 49.º do CIRS).

Artigo 49.º
Valor de aquisição a título oneroso de outros bens e direitos

Nos casos das alíneas c) e e) do n.º 1 do artigo 10.º, o valor de aquisição, quando efectuada a título
oneroso, é constituído pelo preço pago pelo alienante, documentalmente provado.

Despesas e encargos

Nestes campos utiliza-se as normas de preenchimento já descritas para o Quadro 4.

As despesas a indicar são somente as necessárias e efectivamente praticadas inerentes à alienação
(alínea b) do art.º 51.º do CIRS).

Artigo 51.º
Despesas e encargos

Para a determinação das mais-valias sujeitas a imposto, ao valor de aquisição acrescem:

b) As despesas necessárias e efectivamente praticadas, inerentes à alienação, nas situações
previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 10.º.

A liquidação automática assegura a consideração de apenas 50% das mais-valias obtidas, nos
termos do n.º 2 do artigo 43.º do Código do IRS. Assim, todos os valores devem ser inscritos neste
quadro pela totalidade, dentro das regras anteriormente definidas.

QUADRO 7

CESSÃO ONEROSA DE POSIÇÕES CONTRATUAIS OU OUTROS DIREITOS
RELATIVOS A BENS IMÓVEIS

Destina-se à declaração de cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos inerentes a
contratos relativos a bens imóveis.

São declarados neste quadro os rendimentos obtidos com a cessão onerosa de posições contratuais
ou outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis.

A liquidação automática assegura a consideração de apenas 50% das mais-valias obtidas,
respeitantes a transmissões efectuadas por residentes, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do
Código do IRS. Assim, todos os valores devem ser inscritos neste quadro pela totalidade.

Identificação do contrato



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

325

Esta coluna destina-se à identificação do contrato de cedência. 

CAMPOS 701 e 702
Titular

Na coluna «Titular» deve ser identificado o titular ou titulares do direito, com a utilização dos códigos
abaixo definidos conforme se exemplifica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem alienado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Valor de Realização do Contrato

Na coluna "Realização" deve ter-se em conta o valor recebido pelo cedente.

Valor de Aquisição do Contrato

Na coluna "Aquisição", deve indicar-se a importância, documentalmente provada, pela qual foi
adquirido o direito ou bens objecto de cessão.

QUADRO 8

ALIENAÇÃO ONEROSA DE PARTES SOCIAIS E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS

Destina-se à declaração da alienação onerosa de partes sociais (quotas e acções) e outros valores
mobiliários, com excepção dos seguintes que se encontram excluídos de tributação:

a)  Partes sociais e outros valores mobiliários cuja titularidade o alienante tenha adquirido até 31
de Dezembro de 1988;

b)  Acções que o alienante tenha detido durante mais de 12 meses (a declarar no anexo G1);

c)  Obrigações, outros títulos de dívida.

No seu preenchimento deverá proceder da seguinte forma:

    As operações de alienação podem ser declaradas globalmente por titular de rendimentos,
mencionando-se, nesse caso, como datas de aquisição e de realização, respectivamente, a
primeira e a última em que as mesmas se realizaram. A declaração global será obrigatória
quando o número de campos deste quadro 8 se mostre insuficiente para declarar
individualmente todas as alienações;

    O valor de realização é determinado de acordo com as regras estabelecidas no art. 44.º do
CIRS;
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    Os valores de aquisição são determinados nos termos dos arts. 45.º e 48.ºdo CIRS;

    Na coluna Despesas e encargos apenas poderão ser inscritas as despesas necessárias e
efectivamente praticadas inerentes à alienação.

A cedência onerosa de partes sociais (quotas e acções) e de outros valores mobiliários sujeitos a
imposto devem ser declarados neste quadro.

No seu preenchimento deverá proceder da seguinte forma:

CAMPOS 801 e 818
Titular

Na coluna «Titular» deve ser identificado o titular ou titulares do direito, com a utilização dos códigos
abaixo definidos conforme se exemplifica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem alienado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Valor de Realização 

Valor de mercado no momento da venda, nos termos do artigo 44.º do CIRS.

Valor de Aquisição 

O valor de aquisição é determinado nos termos do artigo 48.º do Código do IRS.

Despesas e encargos

Nesta coluna apenas poderão ser inscritas as despesas necessárias e efectivamente praticadas
inerentes à alienação.
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No fim do quadro 9 encontra-se um espaço (campos 1 e 2) destinado à formalização da opção pelo
englobamento.

O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias fica sujeito a tributação autónoma à taxa de
10%.

Poderá o sujeito passivo optar pelo seu englobamento, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, do Código do
IRS. 

A opção pelo englobamento abrange também os rendimentos declarados no quadro 9 e os
rendimentos de capitais declarados no quadro 4B do anexo E.

Se for assinalado o campo 2, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias será tributado à
taxa de 10 % (n.º 4 do art. 72.º do CIRS).

A opção pelo englobamento determina também a sujeição às taxas gerais dos rendimentos de
aplicação de capitais referidos no quadro 4B do anexo E.

OBRIGAÇÕES DE ALIENANTES E ADQUIRENTES

Os alienantes e adquirentes de acções e outros valores mobiliários são obrigados a entregar
declaração Modelo 4, nos 30 dias seguintes à realização das operações.

Artigo 138.º
Aquisição e alienação de acções e outros valores mobiliários
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1 - Os alienantes e adquirentes de acções e outros valores mobiliários são obrigados a entregar
declaração de modelo oficial à Direcção-Geral dos Impostos, quando a respectiva alienação ou a
aquisição tenha sido realizada sem a intervenção das entidades referidas nos artigos 123.º e 124.º,
nos 30 dias subsequentes à realização das operações. (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de
27 de Dezembro - OE)

Portaria 694/2002 de 2002-Jun-22

A informação com relevância fiscal que é comunicada no âmbito das designadas obrigações
acessórias constitui um precioso instrumento para o controlo cruzado e consequente avaliação da
veracidade das declarações dos sujeitos passivos.

Entre as obrigações acessórias conta-se a constante do artigo 138.º do Código do IRS, sendo que o
cumprimento desta obrigação é imprescindível para que possam ser exercidos os direitos sociais.

O seu cumprimento não justifica o recurso a meios sofisticados de comunicação.

Assim, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, e do artigo 144.º
do Código do IRS:

Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, o seguinte:

1.º É aprovado o modelo 4 «Declaração de aquisição e ou alienação de valores mobiliários»,
para cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 138.º do Código do IRS.

2.º A entrega da declaração a que se refere o número anterior deve ser efectuada pelos alienantes e
adquirentes de acções e outros valores mobiliários nos 30 dias subsequentes à realização das
operações.

QUADRO 9

OPERAÇÕES RELATIVAS A INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS E
WARRANTS AUTÓNOMOS

Destina-se à declaração de operações relativas a instrumentos financeiros derivados, referidas nas
alíneas e) a g) do n.º 1 do art. 10.º do CIRS, com excepção dos ganhos decorrentes de operações
de swaps, previstos na alínea q) do n.º 2 do art. 5.º do CIRS, que serão de declarar no anexo E.

CAMPOS 901 e 905
Titular
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Na coluna «Titular» deve ser identificado o titular ou titulares do direito, com a utilização dos códigos
abaixo definidos conforme se exemplifica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem alienado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Campo 901
Contratos de futuros e opções

Excluem-se da alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º os ganhos decorrente de operações de swaps
cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a prazo,
desde que, neste último caso, tenham subjacente um elemento, designadamente depósitos ou
valores mobiliários, que assegure a cobertura do risco.

Campo 902
Operações relativas a warrants autónomos

Existindo contrato promessa de compra e venda ou de troca, a mais-valia presume-se realizada, logo
que verificada a tradição ou posse dos bens e direitos objecto do contrato (n.º 3 art. 10.º).

A relativa autonomia científica do direito fiscal legitima a frequente construção de conceitos
específicos deste ramo de direito, ou a atribuição de novos contornos a conceitos pré-existentes em
outras disciplinas.

Exemplo paradigmático desta realidade é a especificidade com que o direito fiscal modela em certas
circunstâncias o conceito de transmissão, fazendo acentuar a preponderância da componente
económica, relegando para plano inferior a titularidade jurídica sobre os bens objecto de
transmissão.

O n.º 3 deste artigo 10.º, constitui afloramento evidente deste conceito fiscal de transmissão,
presumindo como tal a mera promessa de compra e venda e de troca, desde que lhe acresça a
tradição ou posse efectiva dos bens.

Campo 903
Operações relativas a certificados

Operações relativas a certificados que atribuam especificamente o direito a receber valor de activo
subjacente.

Campo 904
SÓ PARA DELARAÇÕES DE 2002

Artigo 62.º do EBF
Contratos de futuros e opções celebrados em bolsa de valores
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Até 31 de Dezembro de 2002, os rendimentos líquidos de cada exercício respeitante a contratos de
futuros e opções sobre acções, reais ou teóricas, ou índices sobre essas acções celebrados em
bolsa de valores, obtidos por pessoas singulares, fundos de investimentos e fundos de capital de
risco, constituídos de acordo com a legislação nacional, são tributados autonomamente à taxa de
10%. (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

Campo 905
SÓ PARA DELARAÇÕES DE 2001

Artigo 62.º do EBF

2 - Os rendimentos líquidos de cada exercício, positivos ou negativos, relativos a contratos de futuros
e opções celebrados em bolsa de valores e a que não seja aplicável o disposto do n.º 1, cuja
finalidade não seja a de cobertura nos termos do artigo 78.º do Código do IRC, contam para efeitos
de IRS ou de IRC pelos seguintes valores:

a) Exercício de 1997 — 50% do seu valor;

b) Exercício de 1998 — 60% do seu valor;

c) Exercício de 1999 — 70% do seu valor;

d) Exercício de 2000 — 80% do seu valor;

e) Exercício de 2001 — 90% do seu valor.

Na parte final deste quadro encontra-se um espaço reservado à formalização da opção pelo
englobamento dos rendimentos inscritos nos quadros 8 e 9, caso os sujeitos passivos assinalem o
campo 1. Neste caso os rendimentos ficam sujeitos às taxas gerais.

A opção pelo englobamento determina também a sujeição às taxas gerais dos rendimentos de
aplicação de capitais referidos no quadro 4B do anexo E.

Se for assinalado o campo 2, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias será tributado à
taxa de 10 % (n.º 4 do art. 72.º do CIRS).

Considerando que a amplitude e natureza da opção pelo englobamento, no que respeita aos
rendimentos consignados nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art. 10.º do CIRS, tem variado ao
longo dos anos e que os actuais impressos, que constituem a declaração modelo 3 e seus anexos,
podem ser utilizados, tanto para os anos de 2005, 2004 e 2003 como para 2002 e 2001, é importante
delimitar o referido englobamento consoante o ano a que se refere a declaração. 

Assim:

    Nos anos de 2005, 2004 e 2003 a opção pelo englobamento abrange todos os rendimentos
inscritos nos quadros 8 e 9;

    Nos anos de 2001 e 2002 a opção pelo englobamento abrange todos os rendimentos
inscritos no quadro 8 e os do campo 902 do quadro 9 (warrants autónomos).

QUADRO 10

OUTROS INCREMENTOS PATRIMONIAIS



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

331

Destina-se este quadro à declaração dos incrementos patrimoniais, de conformidade com o previsto
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 9.º do CIRS.

Existindo valores de retenções mencionados nos campos 1001 e 1002, deve proceder-se à
identificação das entidades que efectuaram as retenções de IRS através da indicação do respectivo
número de identificação fiscal nos campos 1003 a 1006, bem como do valor das respectivas
importâncias retidas.

CAMPOS 1001 e 1002
Titular

Na coluna «Titular» deve ser identificado o titular ou titulares do direito, com a utilização dos códigos
abaixo definidos conforme se exemplifica:

A = Sujeito passivo A;

B = Sujeito passivo B;

C = Se o bem alienado pertencer em comum aos sujeitos passivos A e B.

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

CAMPO 1001
Indemnizações

Antes de analisar o regime fiscal das indemnizações incluídas na categoria G, é importante
esclarecer que no que respeita a indemnizações, há que distinguir três situações:

1.      Indemnizações excluídas da tributação em IRS (artigo 12.º) 

Todas, com excepção das consideradas:

•    Proveitos para efeitos da determinação dos rendimentos empresariais e profissionais; 

•    Das que se considerem valor de realização de bens sinistrados para efeitos de mais valias
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da Categoria B;

•    as que expressamente a lei determine a sua tributação.

2.      Indemnizações sujeitas e incluídas noutras categorias

As expressamente integradas nas normas de incidência das diferentes categorias (exemplos:
por redução ou cessação de actividade; indemnizações por mudança de local de trabalho).
Nestes casos, são incluídas no rendimento das respectivas categorias.

3.      Indemnizações sujeitas e incluídas na Categoria G

Enquadra-se nesta Categoria G - incrementos patrimoniais, as indemnizações que visem:

•      reparar danos emergentes não comprovados;

•      compensar lucros cessantes;

•      reparar danos não patrimoniais, também designadas indemnizações por danos morais,,
excepto as fixadas em decisão judicial ou arbitral ou em resultado de transacção.

Dano emergente

O dano emergente representa o prejuízo efectivamente verificado no património de determinada
pessoa e que atingiu bens ou direitos nele existentes à data do facto de que decorre a obrigação de
indemnizar. Estas indemnizações visam a reconstituição da situação anterior à lesão, não se pode
falar de um acréscimo mas sim de uma reposição.

Lucro cessante

O lucro cessante não implica uma diminuição efectiva do património existente, mas somente o não
ingresso nele de determinados benefícios ou vantagens que por via do facto lesivo deixaram de ser
obtidos.

Enquanto que no caso dos danos emergentes, a indemnização visará recolocar o património numa
situação tendencialmente idêntica àquela que se registaria na ausência do dano, sendo portanto a
mera contrapartida de um prejuízo efectivo, no caso dos lucros cessantes a indemnização
comporta-se como um sucedâneo de um ganho que deixou de ser alcançado.

A lei concretiza que as indemnizações por lucros cessantes são apenas as destinadas a ressarcir os
benefícios líquidos deixados de obter em consequência da lesão.

Danos não patrimoniais

O artigo 496.º do Código Civil referencia que só são indemnizáveis os danos não patrimoniais que,
pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito, fazendo apenas referência expressa à morte da
vítima como facto gerador do direito a indemnização por danos não patrimoniais. Podemos admitir,
também, como fonte de direito a indemnização deste tipo a dor física, a dor psíquica resultante de
deformações sofridas, a ofensa à honra, reputação e liberdade pessoal de um indivíduo.

No apuramento do rendimento tributável, não são efectuadas quaisquer deduções ao valor da
indemnização.

O englobamento no restante rendimento é feito pela totalidade, sendo sujeito á taxa que resultem
das taxas gerais.

Não há lugar a retenção na fonte sobre estas indemnizações.
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CAMPO 1002
Assunção de obrigações de não concorrência

As importâncias auferidas em virtude da assunção de obrigações de não concorrência, ou seja
obrigações de non facere (não fazer), tributadas na Categoria G, independentemente da respectiva
fonte ou título.

Pretende-se, desta forma, alargar a base de incidência e tributar rendimentos provenientes de factos
de não-concorrência

No apuramento do rendimento tributável, não são efectuadas quaisquer deduções.

O englobamento no restante rendimento é feito pela totalidade, sendo sujeito à taxa que resultem
das taxas gerais.

CAMPOS 1003 a 1006
Identificação das entidades que efectuaram as retenções e respectivos valores

Estes campos são, destinados à identificação das entidades que efectuaram retenções na fonte nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 101º do Código do IRS, sobre os incrementos patrimoniais
previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 9º do mesmo código.

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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ANEXO G1

ANEXO G1
MAIS-VALIAS NÃO TRIBUTADAS

Este anexo destina-se a declarar as mais-valias, não sujeitas, resultantes:

    da alienação onerosa de acções detidas por mais de 12 meses (art. 10.º, n.º 2, alínea a), do
Código do IRS]; 

    da transmissão de imóveis, cujos ganhos não se encontravam sujeitos a imposto nos
termos do art. 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro; 

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO G1

O anexo G1 destina-se a ser apresentado pelos sujeitos passivos quando estes ou os dependentes
que integram o agregado familiar, no ano a que respeita a declaração, tenham praticado qualquer
dos actos atrás referidos.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO G1

O anexo G1 deve ser apresentado conjuntamente com a declaração modelo 3 nos prazos e locais
assinalados para a apresentação da declaração de rendimentos, da qual faz parte integrante.

QUADRO 2

ANO DOS RENDIMENTOS

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS

A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.
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QUADRO 4

ALIENAÇÃO ONEROSA DE ACÇÕES DETIDAS MAIS DE 12 MESES

Destina-se este quadro à identificação do ano e mês da aquisição e do mês da realização das
acções alienadas onerosamente e detidas pelos sujeitos passivos durante mais de 12 meses.

Se o quadro for insuficiente para declarar todas as alienações, devem agrupar-se as acções
alienadas por ano de aquisição.

Artigo 10.º do CIRS

2 - Excluem-se do disposto no número anterior as mais-valias provenientes da alienação de:
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

a)    Acções detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses; (Redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

b)    Obrigações e outros títulos de dívida. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31
de Outubro)

11 -Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os sujeitos passivos devem declarar a alienação onerosa das
acções, ainda que detidas durante mais de 12 meses, bem como a data da respectiva aquisição.
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 228/2002, de 31 de Outubro)

QUADRO 5

IMÓVEIS ALIENADOS EXCLUÍDOS DA TRIBUTAÇÃO

Neste quadro devem ser identificados os bens imóveis, os respectivos valores de aquisição e de
realização, bem como a data da aquisição e mês da alienação, respeitantes às transmissões
onerosas de direitos reais sobre bens imóveis adquiridos antes da entrada em vigor do CIRS (1
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de Janeiro de 1989), cujos ganhos não eram sujeitos a Imposto de Mais-Valias (Código aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 46 673, de 9 de Junho de 1965), incluindo os ganhos derivados da alienação a
título oneroso de prédios rústicos afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou da transferência
destes para uma actividade comercial ou industrial, exercida pelo respectivo proprietário, desde que
aquela afectação tenha ocorrido antes de 1 de Janeiro de 2001, conforme estabelece o n.º 4 do art.
4.º e art. 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro.

Pretendendo-se que todas as transmissões onerosas relativas a bens imóveis sejam declaradas, por
forma a permitir o cruzamento com a declaração modelo 11, foi criado este quadro destinado a
declarar as alienações onerosas de direitos reais sobre bens imóveis não sujeitos a tributação nos
termos do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro.

Do elenco de factos geradores de ganhos enquadrados na categoria G, só os relativos à transmissão
onerosa de terrenos para construção constavam da incidência do revogado Código do Imposto de
Mais-Valias.

Daí que se justifique amplamente a definição de um regime transitório específico da categoria, no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, que aprovou o Código do IRS.
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De harmonia com o n.º 1 daquele preceito, os ganhos que sendo agora mais-valia tributável nos
termos do artigo 10.º do Código do IRS, não eram, todavia objecto da incidência do Imposto de
Mais-Valias, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos ora transmitidos se houver
efectuado já no domínio da vigência deste imposto (1 de Janeiro de 1989).

Assim, a regra é a de que os ganhos imputáveis aos factos previstos no n.º 1 do artigo 10.º, do
Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) apenas é aplicável nas condições atrás
definidas, excepto, quanto à transmissão onerosa de terrenos para construção.

Cabe ao sujeito passivo a prova de que os bens ou direitos foram adquiridos em data anterior a 1 de
Janeiro de 1989.

Quanto a valores mobiliários essa prova far-se-á mediante registo nos termos legalmente previstos,
depósitos em instituições financeiras ou outra prova documental adequada; nos restantes casos é
admissível qualquer meio legal de prova - n.º 2 do artigo 5.º DL 442-A/88.

Nas permutas de acções, verificadas que sejam as condições previstas no art. 72.º do CIRC,
considera-se, para efeitos do n.º 1 do artigo 5.º, data de aquisição dos títulos recebidos
(representativos do capital social da sociedade adquirente), a data que corresponder aos títulos da
sociedade adquirida, dados em troca, desde que aqueles sejam valorizados pelo mesmo valor
destes - n.º 3, do art. 5.º

O mesmo tratamento se adopta nos casos de fusão ou cisão de sociedades a que sejam aplicáveis
os art.s 67.º, 68.º e 71.º do CIRC.

ARTIGO 5º DL 442-A/88
Regime transitório da categoria G 

1. Os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias, criado pelo Código aprovado pelo
Decreto-Lei nº 46 373, de 9 de Junho de 1965, bem como os derivados da alienação a título oneroso
de prédios rústicos afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou da afectação destes a uma
actividade comercial ou industrial exercida pelo respectivo proprietário, só ficam sujeitos a IRS se a
aquisição dos bens ou direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em vigor deste
Código (Decreto-Lei nº 141/92, de 17 de Julho).

2. Cabe ao contribuinte a prova de que os bens ou valores foram adquiridos em data anterior à
entrada em vigor deste Código, devendo a mesma ser efectuada, quanto aos valores mobiliários,
mediante registo nos termos legalmente previstos, depósito em instituição financeira ou outra prova
documental adequada e através de qualquer meio de prova legalmente aceite nos restantes casos.

3. Quando, nos termos dos nºs 8 e 10 do artigo 10º do Código do IRS, haja lugar à valorização das
participações sociais recebidas pelo valor das antigas, considera-se, para efeitos do disposto no nº
1, data de aquisição das primeiras a que corresponder à das últimas (Aditado pelo Decreto-Lei nº
6/93, de 9 de Janeiro).

Resumindo, são excluídos de tributação em IRS os ganhos ou perdas derivados da alienação de
direitos reais relativos a :

    Prédios rústicos ou urbanos, com excepção de terrenos para construção, que tenham sido
adquiridos, a título oneroso ou gratuito, antes de 1 de Janeiro de 1989;

    Terrenos para construção, adquiridos a título gratuito ou oneroso, antes de 9 de Junho de
1965.

A data da aquisição a considerar para o efeito é, consoante o caso:
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Aquisição gratuita     Data da doação;
    Data da abertura da sucessão que coincide com a data

do óbito do autor da herança
    Em caso de partilhas, ainda que sejam adjudicados aos

herdeiros bens de valor superior ao da respectiva quota
hereditária (quota ideal determinada nos termos do
Código Civil), a data da aquisição dos bens é sempre a
data da abertura da sucessão (Circular n.º 21/92, de
19/10) 

Aquisição onerosa     Data do respectivo título aquisitivo
Propriedade Horizontal     A constituição do regime de propriedade horizontal

sobre um prédio não determina modificação na
titularidade do direito de propriedade. Ainda que se
possam construir direitos reais sobre fracções
individualizadas – que constituem prédios para efeitos
fiscais – a data relevante a considerar é sempre a da
aquisição do imóvel e não a da eventual adjudicação
posterior de uma fracção em caso de divisão de coisa
comum.

Benfeitorias     As reparações e benfeitorias não determinam qualquer
alteração à data da aquisição do imóvel sobre que são
realizadas

Ampliações     No caso de obras de ampliação, ou outras, que
originem uma parte de prédio susceptível de utilização
independente e de inscrição matricial separada, a data
de aquisição é, quanto á parte ampliada, a data
relevante para efeitos de inscrição na matriz – data da
conclusão das obras de ampliação.

Nua-propriedade     No caso de transmissão separada do usufruto, a data
de aquisição a considerar é a da propriedade. Isto é, se
tiver sido adquirida a nua-propriedade de um imóvel em
1980 e a respectiva propriedade plena, com a extinção
do usufruto em 1994, e viesse a ser alienada nesse
mesmo ano, não haveria sujeição a mais-valias,
porquanto se considera que a data da aquisição do
direito de propriedade teve lugar em 1980. (Despacho
DG de 92/03/12, Inf. 81/92)

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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ANEXO H

BENEFÍCIOS FISCAIS
Consideram-se benefícios fiscais, as medidas de carácter excepcional instituídas para tutela e
interesses públicos extra-fiscais relevantes que sejam superiores aos da própria tributação que
impedem (n.º 1 do art. 2.º do EBF). 

São benefícios fiscais as isenções, as reduções de taxas, as deduções à matéria colectável e à
colecta, as amortizações e reintegrações aceleradas e outras medidas fiscais instituídas para tutela
de interesses públicos extra-fiscais relevantes (n.º 2 do art. 2.º do EBF). 

BENEFÍCIOS FISCAIS AUTOMÁTICOS E DEPENDENTES DE
RECONHECIMENTO

Os benefícios fiscais são automáticos quando resultam directamente e imediatamente da lei (n.º 1 do
art. 4.º do EBF). 

Os benefícios fiscais dependentes de reconhecimento pressupõem um ou mais actos posteriores de
reconhecimento. Este pode ser concedido por acto administrativo ou por acordo entre a
Administração e os interessados, tendo em ambos os casos, efeito meramente declarativo, salvo
quando a lei dispuser o contrário (n.º 1 e 2 do art. 4.º do EBF) 

DATA RELEVANTE PARA EFEITOS DE BENEFÍCIOS FISCAIS

O direito aos benefícios fiscais deve reportar-se à data da verificação dos respectivos pressupostos,
ainda que esteja dependente de reconhecimento declarativo pela administração fiscal ou de acordo
entre esta e a pessoa beneficiada, salvo quando a lei dispuser de outro modo (art. 11.º do EBF). 

Os benefícios fiscais dependentes de reconhecimento não poderão ser concedidos quando o sujeito
passivo tenha deixado de efectuar o pagamento de qualquer imposto sobre o rendimento, a despesa
ou o património e das contribuições relativas ao sistema da segurança social, enquanto o
interessado se mantiver em incumprimento e se a dívida em causa (alínea a) do n.º 5 do art. 12.º do
EBF), sendo exigível, não tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada
garantia idónea, quando exigível (alínea b) do n.º 5 do art. 12.º do EBF); 

Os benefícios fiscais existentes para as pessoas singulares, constituem um factor importante a ter
em conta na liquidação do IRS e consequente determinação do montante do imposto a pagar ou a
reembolsar. Assim para essa determinação, concorrem as deduções à colecta, as isenções e outros
benefícios, previstos quer no Estatuto dos Benefícios Fiscais e demais legislação complementar,
quer no Código do IRS.
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ANEXO H
BENEFÍCIOS FISCAIS E DEDUÇÕES

Destina-se a declarar rendimentos total ou parcialmente isentos, abatimentos ao rendimento líquido
total, deduções à colecta previstas no CIRS, no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e em outros
diplomas legais, bem como acréscimos à colecta e ou ao rendimento por incumprimento de
requisitos neles previstos.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO H

Os sujeitos passivos, quando haja lugar à aplicação de benefícios fiscais, dedução de despesas ou à
obrigatoriedade de declarar acréscimos à colecta nele previstos.

Este anexo não é individual, pelo que deverá incluir os elementos respeitantes a todos os membros
do agregado.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO H

Nos prazos e locais previstos para a apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 2

ANO DOS RENDIMENTOS

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS

CAMPOS 02 e 03

A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.
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QUADRO 4

RENDIMENTOS ISENTOS SUJEITOS A ENGLOBAMENTO

Devem ser declarados os rendimentos totalmente isentos sujeitos a englobamento, de acordo com a
legislação que lhes é aplicável.

Código Rendimento

A primeira coluna (Código Rendimento) destina-se à identificação do rendimento, a qual se efectua
através da indicação do respectivo código que lhe corresponde na tabela seguinte:

CÓDIGOS CATEGORIAS RENDIMENTOS
401 A Remunerações do pessoal das missões diplomáticas e

consulares – [art. 35.º, n.º 1, alínea a), do EBF]
402 A Remunerações do pessoal ao serviço de organizações

estrangeiras ou internacionais – [art. 35.º, n.º 1, alínea b), do
EBF]

403 B Lucros derivados de obras ou trabalhos das infra-estruturas
comuns NATO, a realizar em território português nos termos
do Decreto-Lei n.º 41 561, de 17 de Março de 1958, por
empreiteiros ou arrematantes nacionais ou estrangeiros –
(art. 38.º, n.º 1, do EBF)

404 A Recebimentos em capital de importâncias despendidas
pelas entidades patronais para regimes de segurança social
– (art. 15.º, n.º 3, do EBF)

405 A Remunerações auferidas na qualidade de tripulante de
navios registados no Registo Internacional de Navios (Zona
Franca da Madeira) – (art. 33.º, n.º 8, do EBF)
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406 A Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de
cooperação – (art. 37.º, n.º. 1 e 2, do EBF) – isenção não
dependente de reconhecimento prévio

407 A Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de
cooperação – (art. 37.º, n.º 3, do EBF) – isenção
dependente de reconhecimento prévio – trabalho
dependente

408 B Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de
cooperação – (art. 37.º, nºs 3 e 5, do EBF) – isenção
dependente de reconhecimento prévio – rendimentos
profissionais

409 A Remunerações auferidas no desempenho de funções
integradas em missões de carácter militar, efectuadas no
estrangeiro, com objectivos humanitários – (art. 36.º do
EBF)

Titular do Rendimento

A segunda coluna (Titular do Rendimento) destina-se à identificação dos titulares dos rendimentos,
devendo esta identificação efectuar-se através da utilização dos códigos previamente definidos no
rosto da declaração modelo 3, conforme a seguir se indica:

A = Sujeito Passivo A

B = Sujeito Passivo B

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Rendimentos Ilíquidos

A terceira coluna (Rendimentos Ilíquidos) destina-se à indicação do valor dos rendimentos ilíquidos
correspondentes ao código mencionado na primeira coluna.

Retenção de IRS

A quarta coluna (Retenção de IRS) destina-se à indicação do valor correspondente à retenção de
IRS que, eventualmente, tenha sido praticada sobre os rendimentos isentos anteriormente
mencionados.

NIF da Entidade Pagadora/Retentora de IRS

A quinta coluna (NIF da Entidade Pagadora/Retentora de IRS) destina-se à identificação da entidade
pagadora dos rendimentos isentos.

CÓDIGO 401
Remunerações do pessoal das missões diplomáticas e consulares 
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Estão isentas de IRS, nos termos do Direito Internacional aplicável (Convenções de Viena sobre
Relações Diplomáticas e Relações Consulares - DL n.º 48 295, de 27 de Março de 1968 e DL n.º
183/72, de 30 de Maio) ou desde que haja reciprocidade de tratamento, as remunerações auferidas,
nessa qualidade, pelo pessoal diplomático e consular e pelo pessoal ao serviço de organizações
estrangeiras ou internacionais.

Tais rendimentos, porém, vão entrar no englobamento para efeitos de determinação do coeficiente
conjugal e da taxa a aplicar ao restante rendimento colectável, o que se traduz numa isenção com
progressividade.

Nos termos da mesma convenção, os rendimentos obtidos, pelo pessoal das Missões Diplomáticas,
em território português, não associados ao exercício das respectivas funções, não beneficiam de
isenção.

Já beneficiam de uma isenção integral as remunerações auferidas pelos funcionários e agentes das
Comunidades Europeias, as quais não estão sujeitas a englobamento, em virtude do disposto no art.
13º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades Europeias prevalecer sobre a ordem jurídica
interna.

Artigo 35.º do EBF
Isenção do pessoal das missões diplomáticas e consulares e das organizações estrangeiras

ou internacionais

1 - Fica isento de IRS, nos termos do direito internacional aplicável ou desde que haja reciprocidade:

a) O pessoal das missões diplomáticas e consulares, quanto às remunerações auferidas nessa
qualidade;

b) O pessoal ao serviço de organizações estrangeiras ou internacionais, quanto às remunerações
auferidas nessa qualidade.

2 - As isenções previstas no número anterior não abrangem, designadamente, os membros do
pessoal administrativo, técnico, de serviço e equiparados, das missões diplomáticas e consulares,
quando sejam residentes em território português e não se verifique a existência de reciprocidade. 

3 - Os rendimentos isentos nos termos do n.º 1 são obrigatoriamente englobados para efeito de
determinação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos. 

4 - O reconhecimento relativo ao preenchimento dos requisitos de isenção, quando necessário, é da
competência do Ministro das Finanças. 

A atribuição do supra citado benefícios fiscais depende, designadamente, do preenchimento,
cumulativo, das seguintes condições:

•        Que o beneficiário seja membro do quadro de pessoal (não bastando a mera nomeação em
comissão de serviço) das missões diplomáticas ou consulares ou membro do quadro de
pessoal ao serviço de organizações estrangeiras ou internacionais;

•        Que a isenção resulte da aplicação de uma norma ou tratado de direito internacional ou de um
princípio de reciprocidade entre Estados;

•        Que as remunerações tenham sido auferidas exclusivamente no âmbito do disposto nas alíneas
anteriores;

NOTA: Estes valores não são inscritos na declaração de rendimentos.
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CÓDIGO 402
Remuneração do pessoal ao serviço das organizações estrangeiras ou internacionais

Com este código deverão ser inscritos os rendimentos ilíquidos de trabalho dependente, por titular,
que devam ser englobados nos termos das disposições legais neles citadas, para efeitos de
determinação das taxas a aplicar aos restantes rendimentos sujeitos a tributação.

Sobre o Regime Jurídico Fiscal dos rendimentos auferidos pelos militares junto da NATO, e junto das
embaixadas de Portugal no estrangeiro - (circular n.º 24/93, de 20 de Dezembro, do SAIR),
conclui-se que:

1. "Os rendimentos auferidos por militares no desempenho de funções junto da NATO, estão sujeitos
a tributação, conforme o disposto no art. 2.º conjugado com o artigo 16.º do CIRS, por não serem
enquadráveis na previsão do artigo 42.º do EBF (actual 35.º) (porque não são rendimentos auferidos
como servidores da NATO, mas sim como servidores do Estado Português) nem existir nenhuma
Convenção ou instrumento equiparável que se oponha à referida tributação (Despacho de 15/01/92).

2. Os rendimentos auferidos por militares no desempenho de funções junto da Embaixada de
Portugal no estrangeiro, embora estejam isentos de tributação perante o Estado acreditador, nada
impede que o Estado Português os tribute, de harmonia com o disposto nos arts. 2.º, 14.º, 15.º e 16.º
do CIRS, e da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, por remissão do art. 42.º do EBF
(actual 35.º) (despacho de 19/01/93)."

CIRCULAR 1/2004 - DSBF
2004-Jan-19

Tributação do pessoal das Missões Diplomáticas e Postos Consulares acreditados em
Portugal

Na sequência das dúvidas suscitadas sobre o enquadramento no artigo 35.º do EBF das
remunerações auferidas pelo pessoal das missões diplomáticas e consulares acreditados em
Portugal, nomeadamente no que respeita ao princípio da reciprocidade ali previsto, foi, por despacho
de Sua Ex.ª o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 6 de Junho do corrente ano, sancionado
o seguinte entendimento:

1. A isenção prevista no artigo 35.º do EBF é aplicável sempre que se verifique uma situação de
reciprocidade de facto, sem dependência da existência de qualquer acordo bilateral entre Estados
que consagre ou reconheça tal reciprocidade.

2. A reciprocidade terá de ser aferida relativamente ao mesmo tipo de relações jurídico-laborais, não
sendo, por isso, de considerar como tal a isenção de tributação imposta por uma convenção para
evitar a dupla tributação.

3. Não compete à administração tributária a realização das diligências tendentes à confirmação da
situação de reciprocidade de facto junto de outras administrações tributárias, pois é ao interessado
que compete fazer a prova da verificação dos pressupostos da isenção.

4. A prova da reciprocidade poderá ser feita através de uma declaração das autoridades fiscais do
outro Estado, emitida a pedido das respectivas representações diplomáticas ou consulares
acreditadas em Portugal ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a qual deverá comprovar qual
o tratamento fiscal conferido, de facto, ao pessoal que está ao serviço das representações
diplomáticas ou consulares de Portugal nesse Estado.

5. Mantém-se em vigor a Circular n.º 22/2002, de 30 de Setembro, relativamente à tributação das
remunerações do pessoal das missões diplomáticas e postos consulares não abrangidos pela
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reciprocidade.

Oficio Circulado 20 075 - DSBF de 2002-Out-03
Regime tributário do pessoal local das missões diplomáticas e consulares

Tendo surgido dúvidas quanto aos procedimentos a adoptar relativamente ao enquadramento
juridico-tributário das remunerações auferidas pelo pessoal local das missões diplomáticas e
consulares, bem como relativamente aos processos de reclamação graciosa de liquidações oficiosas
efectuadas pela Administração Tributária, foi, por despacho de 2 de Abril último de Sua Ex.ª o
Ministro das Finanças, determinado o seguinte:

1. Devem os serviços proceder à revisão oficiosa, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3
do artigo 78.º da Lei Geral Tributária, dos actos de liquidação de IRS que tenha incidido sobre os
rendimentos auferidos pelos contribuintes que façam parte do pessoal local das missões
diplomáticas e consulares acreditados em Portugal, nessa qualidade, relativos aos anos de 1998 a
2000, corrigindo-os, mediante subtracção daqueles rendimentos à matéria colectável determinada
em cada um dos referidos anos, ainda que, sem descurar a aplicação do consignado no actual n.º 3
(anterior n.º 2) do artigo 35.º do EBF.

2. Devem os serviços retirar as consequências decorrentes do procedimento determinado no número
anterior, em relação aos referidos anos, quer ao nível dos processos de execução fiscal entretanto
instaurados, quer da restituição das importâncias já arrecadadas a título de IRS.

3. Os princípios determinados nos números anteriores, abrangem, "todas as liquidações efectuadas
pelos serviços da Administração Tributária em desconformidade com as declarações dos referidos
contribuintes, encontrando-se, portanto, excluídas todas as situações em que os contribuintes 

(i)    não tenham apresentado declarações,

(ii)    não tenham declarado aqueles rendimentos,

ou

(iii)  tenham declarado aqueles rendimentos, mencionando-os no modelo oficial da declaração
ou em documento diverso do Anexo H que acompanha este modelo".

4. A revisão referida nos números anteriores, inclui os actos de liquidação objecto de decisão judicial
transitada em julgado sempre que os fundamentos da decisão não tenham sido coincidentes com os
que justificaram a presente determinação da revisão, que não estão abrangidos pela eficácia do caso
julgado.

5. As custas do processo são devidas por quem lhe der causa, pelo que, uma vez que os
fundamentos da presente revisão são distintos dos que foram invocados pelos sujeitos passivos
abrangidos pela presente determinação, no processo judicial, são aquelas custas devidas e, por isso,
não devem ser restituídas.

6. Quanto aos rendimentos auferidos em 2001 pelos referidos contribuintes, na indicada qualidade,
deverão os mesmos ser também relevados apenas para efeito da aplicação da taxa a aplicar aos
restantes rendimentos, nos termos do disposto no actual n.º 3 (anterior n.º 2) do artigo 35.º do EBF.

7. Mais foi determinado que, relativamente às situações em que os serviços não disponham dos
elementos indispensáveis ao procedimento de revisão referido no número 1, a revisão oficiosa
deverá ser efectuada a pedido dos próprios interessados, verificados que sejam os requisitos a que
se refere o número 3.
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Circular 22, de 30/09/2002 - DSBF
Tributação do Pessoal das Missões Diplomáticas e Postos Consulares acreditados em

Portugal

Razão das Instruções

Continuando a suscitar-se dúvidas sobre o enquadramento no art.º 35.º do EBF das remunerações
auferidas pelo pessoal das missões diplomáticas e consulares acreditados em Portugal, e pelo
pessoal ao serviço de organizações estrangeiras ou internacionais, foi, por despacho de Sua Ex.ª o
Ministro das Finanças de 2 de Abril do corrente ano, consagrado o seguinte entendimento:

Tratamento fiscal

1.A isenção prevista no art.º 35.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais só é aplicável se existir norma
de direito internacional que preveja essa isenção ou por aplicação do princípio da reciprocidade
acordado entre Estados, e reporta-se apenas aos rendimentos do trabalho.

Pessoal das Organizações Internacionais

2. Nessa medida o pessoal ao serviço das organizações estrangeiras ou internacionais apenas
beneficia da isenção se esta decorrer expressamente de norma de direito internacional regularmente
ratificada ou aprovada e enquanto vincular internacionalmente o Estado Português.

Pessoal das Missões Diplomáticas

3. Relativamente ao pessoal das missões diplomáticas acreditadas em Portugal, as remunerações
auferidas nessa qualidade, nos termos dos artigos 1.º, 34.º e 37.º da Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas, aprovada pelo DL n.º 48295, de 27 de Março de 1968, tem o seguinte
enquadramento:

a) Quando esse pessoal detiver a qualidade de agente diplomático, e apenas neste caso, gozam de
isenção de todos os impostos e taxas, pessoais ou reais, nacionais, regionais ou municipais, excepto
as relativas a serviços particulares prestados;

b) A isenção referida na alínea anterior, também é aplicável aos membros da família do agente
diplomático que com ele vivam, mas, desde que não sejam nacionais do Estado acreditador;

c) Se se tratar de membros do pessoal administrativo e técnico da missão, bem como os membros
das suas famílias que com eles vivam, só gozarão da referida isenção se não possuírem a cidadania
portuguesa nem tiverem residência permanente em território português;

d) Os membros do pessoal de serviço da missão (ou seja, os empregados do serviço doméstico),
bem como os criados particulares de quaisquer membros da missão, apenas gozarão da referida
isenção desde que não possuam a cidadania portuguesa nem tenham residência permanente em
território português.

Pessoal dos Postos Consulares

4.Quanto ao pessoal consular (consulado-geral, consulado, vice-consulado ou agência consular),
cujo Estado receptor seja Portugal, as remunerações auferidas nessa qualidade, nos termos do
disposto nos artigos 1.º, 49.º, 66.º e 71.º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares,
aprovada pelo DL n.º 183/72, de 30 de Maio, têm o seguinte enquadramento:

As remunerações auferidas pelos funcionários consulares (ou seja, os encarregados nessa
qualidade do exercício de funções consulares, incluindo os chefes de postos consulares), quando
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sejam funcionários consulares de carreira, e mesmo que possuam nacionalidade portuguesa ou
tenham residência permanente em território português, encontram-se isentos de quaisquer impostos
ou taxas, pessoais ou reais, nacionais, regionais ou municipais, excepto as relativas a serviços
particulares prestados;

As remunerações auferidas pelos funcionários consulares honorários, mesmo que de nacionalidade
portuguesa ou com residência permanente em território português, encontram-se isentas, bem como
os emolumentos que recebam em razão do exercício de funções consulares.

As remunerações auferidas pelos empregados consulares (ou seja, os trabalhadores dos serviços
administrativos e técnicos) e os membros das suas famílias que com eles vivam, bem como os
membros do pessoal de serviço (ou seja, os encarregados do serviço Doméstico) e os membros das
suas famílias que com eles vivam, assim como, ainda, os membros das famílias dos próprios
funcionários consulares (sejam de carreira ou honorários) se estes funcionários forem residentes em
território português, quando, em qualquer destes casos, possuam cidadania portuguesa ou sejam
residentes permanentes em território português, não beneficiam daquela isenção.

Obrigações acessórias das Entidades pagadoras de rendimentos

5. A imunidade jurisdicional de que gozam as missões diplomáticas e consulares não as pode
dispensar do cumprimento dos seus deveres legais, mormente das suas obrigações tributárias
previstas nas normas tributárias portuguesas, razão pela qual, estas entidades deverão colaborar
com as autoridades fiscais, adoptando os procedimentos necessários para o cumprimento das
seguintes obrigações tributárias:

Retenção do imposto no momento do pagamento das remunerações aos seus titulares ou no
momento da sua colocação à disposição dos mesmos, nos termos do disposto no artigo 99.º do
CIRS;

Manter e fornecer a informação fiscal específica relevante, nos termos previstos no artigo 119.º
do CIRS.

Não estão abrangidos por esta isenção os residentes em território português, que desempenhem
funções administrativas, técnicas, de serviços e equiparados das missões diplomáticas e consulares.

NOTA: Estes valores não são inscritos na declaração de rendimentos.

CÓDIGO 403
Lucros derivados de trabalhos das infra-estruturas comuns NATO 

Com este código será inscrito os rendimentos líquidos (lucros) que tenham a natureza de
rendimentos da Categoria B, obtidos em trabalhos das infra-estruturas comuns da NATO a realizar
em território português.

Face ao disposto no art. 38º do EBF, ficam isentos os arrematantes que exerçam uma actividade
susceptível de integrar a Categoria B, pela totalidade dos lucros auferidos derivados de obras ou
trabalhos das infra-estruturas comuns NATO, a realizar em território português, nos termos do D.L
n.º 41 561, de 17 de Março de 1958.

Artigo 38.º
Empreiteiros e arrematantes de obras e trabalhos das infra-estruturas comuns NATO

1 - Ficam isentos de IRS os empreiteiros ou arrematantes, nacionais ou estrangeiros, relativamente
aos lucros derivados de obras ou trabalhos das infra-estruturas comuns NATO, a realizar em
território português, nos termos do Decreto-Lei n.º 41 561, de 17 de Março de 1958.
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2 - O disposto no número anterior não prejudica o englobamento dos rendimentos isentos, para
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Código do IRS e determinação da taxa aplicável ao
restante rendimento colectável.

Dec. Lei n.º 41 561 de 1958-Mar-17
NATO

Artigo 1º

São isentos de toda e qualquer contribuição, taxa ou imposto, quer para o Estado quer para os
corpos administrativos, os empreiteiros ou arrematantes nacionais ou estrangeiros relativamente às
obras e trabalhos das «Infra-estruturas comuns NATO» a realizar no continente da República
Portuguesa e ilhas adjacentes.

Artigo 2º

As obras e trabalhos das «infra-estruturas comuns NATO», a que se refere o artigo anterior, são,
para todos os efeitos, equiparados a obras e trabalhos do Estado.

Os rendimentos isentos ficam sujeitos a englobamento para efeitos do disposto no art. 22.º n.º 4ºe
n.º 2 do art. 38.º do EBF para determinação da taxa aplicável ao restante rendimento colectável -
método da isenção com progressividade.

NOTA: Estes valores não são inscritos no anexo B.

CÓDIGO 404
Recebimentos em capital de importâncias despendidas pelas entidades patronais

para regimes de segurança social

Beneficiam de isenção (rendimentos da categoria A) as importâncias despendidas pelas entidades
patronais, quando constituam direitos adquiridos, que respeitem a contratos que garantam
exclusivamente o benefício de reforma, complemento de reforma, invalidez ou sobrevivência, desde
que sejam observados os requisitos referidos nas alíneas a), b), d) e f) do nº 4 do art. 40º do Código
do IRC, desde que não ultrapassem 15% ou 25% das despesas com pessoal, conforme o
trabalhador tenha ou não direito a pensão de segurança social, respectivamente.

Este artigo foi introduzido no Estatuto dos Benefícios Fiscais pela Lei n.º 39-B/94, de 27 de
Dezembro (OE95).

O benefício aqui constituído tem por base o regime de tributação em IRS de vantagens acessórias,
criado por aquela Lei, em particular no que respeita a regimes complementares de segurança social.

A análise de incidência deste benefício, atentas as alterações introduzidas no regime geral de
tributação das contribuições para os designados regimes complementares de segurança social, é, de
certo modo, complexa, pelo que seria desejável que a Administração Fiscal publicasse orientação e
esclarecimentos relativos à interpretação desta norma.

Contemplam-se no n.º 3 deste artigo as situações previstas na parte final do n.º 3 da alínea c) do n.º
3 do artigo 2.º do CIRS, isto é as importâncias despendidas pela entidade patronal para quaisquer
contratos aí previstos que, constituindo ou não direitos adquiridos e individualizados dos
trabalhadores, sejam objecto de recebimento de capital.

Enquadram-se neste número diversas situações, designadamente:

a)    Importâncias aceites como custo da empresa no âmbito do artigo 40.º do CIRC, relativas a
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contratos que observando as condições aí impostas, conferem aos trabalhadores da
empresa meras expectativas de ganhos futuros;

b)    Importâncias aceites como custo no âmbito do artigo 23.º do CIRC, relativos a contratos que
conferem aos trabalhadores direitos adquiridos e individualizados, beneficiários de isenção
de IRS ao abrigo do n.º 1 deste artigo 15.º.

A inobservância de qualquer das condições previstas determina: 

Para o trabalhador ou trabalhadores beneficiários, o incumprimento implica a perda da isenção
e o englobamento, como rendimento da categoria A de IRS do ano em que ocorrer o facto
extintivo, da totalidade das importâncias que beneficiaram da isenção, acrescidas de 10% por
cada ano, ou fracção, decorrido desde a data em que as respectivas contribuições tiverem sido
efectuadas (alínea a) do n.º 2 do art. 15.º do EBF); 

Para a empresa, a tributação autónoma à taxa de 40% no exercício do incumprimento das
contribuições que no exercício, bem como nos dois exercícios anteriores, beneficiaram do
regime de isenção previstos na alínea a) do n.º 2 do art. 15.º do EBF (alínea b) do n.º 2 do art.
15.º do EBF). 

Verificando-se o disposto na parte final do nº 3 da alínea c) do artigo 2.º do Código do IRS, beneficia
de isenção o montante correspondente a um terço das importâncias pagas ou colocadas à
disposição, com o limite de € 11 704,70. 

A isenção referida não prejudica o englobamento dos rendimentos isentos para efeitos do disposto
no n.º 4 do art. 22º do Código do IRS, bem como a determinação da taxa aplicável ao restante
rendimento colectável (n.º 4 do art. 15.º do EBF). 

Artigo 15.º
Contribuições das entidades patronais para regimes de segurança social

1 - São isentos de IRS, no ano em que as correspondentes importâncias foram despendidas, os
rendimentos a que se refere a primeira parte do n.º 3) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do
IRS, quando respeitem a contratos que garantam exclusivamente o benefício de reforma,
complemento de reforma, invalidez ou sobrevivência, desde que sejam observadas cumulativamente
as condições previstas nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 4 do artigo 40.º do Código do IRC, na
parte em que não excedam os limites previstos nos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo e sem prejuízo do
disposto nos seus n.ºs 5 e 6.

2 - A inobservância de qualquer das condições previstas no número anterior determina:

a)    Para o trabalhador ou trabalhadores beneficiados pelo incumprimento, a perda da isenção e
o englobamento como rendimento da categoria A de IRS, no ano em que ocorrer o facto
extintivo, da totalidade das importâncias que beneficiaram da isenção, acrescidas de 10%
por cada ano, ou fracção, decorrido desde a data em que as respectivas contribuições
tiverem sido efectuadas;

b)    Para a empresa, a tributação autónoma à taxa de 40% no exercício do incumprimento das
contribuições que no exercício, bem como nos dois exercícios anteriores, beneficiaram do
regime de isenção previsto no n.º 1.

3 - Verificando-se o disposto na parte final do n.º 3 da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do
IRS, beneficia de isenção o montante correspondente a um terço das importâncias pagas ou
colocadas à disposição, com o limite de € 11704,70. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30
de Dezembro - OE)
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4 - A isenção a que se refere o número anterior não prejudica o englobamento dos rendimentos
isentos para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Código do IRS, bem como a determinação
da taxa aplicável ao restante rendimento colectável.

Despacho do DSIRS de 20.10.04
Transformação de um plano de pensões em PPR/E. Momento da sujeição a tributação das

importâncias aplicadas.

A transferência do valor afecto a um Fundo de Pensões para Seguros de Vida PPR/E com a
consequente extinção do Fundo de Pensões, não é inócua fiscalmente.

As importâncias despendidas, obrigatória ou facultativamente, pela entidade patronal com seguros e
operações do ramo vida, contribuições para fundos de pensões, fundos de poupança-reforma ou
quaisquer regimes complementares de segurança social, desde que constituam direitos adquiridos e
individualizados dos respectivos beneficiários, são rendimentos do trabalho dependente, tributados
na esfera do trabalhador, em sede da categoria A, de acordo com o estabelecido no art.º 2, n.º 3,
alínea b) – 3), do Código do IRS

Não constituindo direitos adquiridos e individualizados, aquelas importâncias são igualmente
rendimentos do trabalho dependente, tributados na esfera do beneficiário (trabalhador da empresa)
em sede da categoria A, quando sejam objecto de resgate, adiantamento ou qualquer outra forma de
antecipação da correspondente disponibilidade ou sempre que haja qualquer recebimento em
capital.

As contribuições para fundos de pensões efectuadas pelas empresas a favor dos trabalhadores, por
não constituírem direitos adquiridos, não são sujeitas a tributação no momento em que são
efectuadas, mas sim no momento em que o trabalhador recebe o resultado da aplicação efectuada
pela empresa.

Porém, as contribuições efectuadas pelas empresas a favor dos trabalhadores para planos de
poupança-reforma/educação, por constituírem direitos adquiridos, são sujeitas a tributação no
momento em que são efectuadas, a menos que respeitem a contratos que garantam exclusivamente
o benefício de reforma, complemento de reforma, invalidez ou sobrevivência e que observem
cumulativamente os requisitos exigidos no artigo 40.º, n.º 4, alíneas a), b), d), e) e f), os limites
previstos nos nºs 2 e 3 e o referido nos nºs 5 e 6, todos do mesmo artigo do Código do IRC (art. 15.º,
n.º 1, do Estatuto dos Benefícios Fiscais).

Em suma, com a operação realizada, transforma-se um produto que atribui meras expectativas (facto
que justificou a não tributação das contribuições no momento em que estas foram efectuadas - “à
entrada“) num produto que atribui direitos adquiridos e que, se assim tivesse sido desde o início teria
gerado tributação no momento em que foram efectuadas pela empresa as contribuições - “à entrada“
(os PPR/E não garantem exclusivamente o benefício de reforma, complemento de reforma, invalidez
ou sobrevivência, logo não podem aproveitar da isenção prevista no art. 15.º do EBF).

Motivo pelo qual, as importâncias que tinham sido aplicadas no plano de pensões e que, em
consequência da sua transformação em PPR/E, forem afectas a cada trabalhador individualmente
ficam sujeitas a tributação, como rendimento do trabalho dependente, no momento em que se dá a
afectação ao PPR/E (Proc. N.º 1948/03, despacho da DSIRS de 2004-10-20).

NOTA: Estes valores não são inscritos na declaração de rendimento.
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CÓDIGO 405
Remunerações auferidas na qualidade de tripulante de Navios registados no Registo

Internacional de Navios
 (Zona Franca da Madeira)

Com este código deverão ser inscritos os rendimentos ilíquidos de trabalho dependente, por titular,
que devam ser englobados nos termos das disposições legais neles citadas, para efeitos de
determinação das taxas a aplicar aos restantes rendimentos sujeitos a tributação.

Artigo 33º EBF

8 - São isentos de IRS os tripulantes dos navios registados no registo internacional de navios, criado
e regulamentado no âmbito da zona franca da Madeira, ou no registo internacional de navios, a criar
e regulamentar, nos mesmos termos, no âmbito da zona franca da ilha de Santa Maria, relativamente
às remunerações auferidas nessa qualidade e enquanto tais registos se mantiverem válidos.

9 - O disposto no número anterior não prejudica o englobamento dos rendimentos isentos, para
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Código do IRS.

Beneficiam de isenção os rendimentos dos tripulantes dos navios registados no Registo Internacional
de Navios (MAR), criado e regulamentado no âmbito da Zona Franca da Madeira.

NOTA: Estes valores não são inscritos na declaração de rendimentos.

CÓDIGO 406
Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação

Com este código deverão ser inscritos os rendimentos ilíquidos de trabalho dependente, auferidos
por titulares deslocados no estrangeiro ao abrigo de acordos de cooperação.

Beneficiam de isenção os rendimentos de trabalho dependente ou de actividades profissionais,
constantes da tabela a que se refere o artigo 115.º do CIRS, auferidos por sujeitos passivos
deslocados no estrangeiro, ao abrigo de acordos de cooperação.

São, igualmente, isentos os rendimentos obtidos por militares e elementos das forças de segurança,
auferidos no âmbito de acordos de cooperação técnico-militares celebrados pelo Estado Português e
ao serviço deste.

Esta isenção não carece de reconhecimento prévio.

Artigo 37.º
Acordos e relações de cooperação

1 - Ficam isentas de IRS as pessoas deslocadas no estrangeiro ao abrigo de acordos de
cooperação, relativamente aos rendimentos auferidos no âmbito do respectivo acordo.

2 - Ficam igualmente isentos de IRS os militares e elementos das forças de segurança deslocados
no estrangeiro ao abrigo de acordos de cooperação técnico - militar celebrados pelo Estado
Português e ao serviço deste, relativamente aos rendimentos auferidos no âmbito do respectivo
acordo.

CÓDIGO 407
Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação
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Com este código deverão ser inscritos os rendimentos ilíquidos de trabalho dependente, auferidos
por titulares deslocados no estrangeiro ao abrigo de acordos de cooperação, cuja isenção dependa
de reconhecimento prévio.

Artigo 37.º n.º 3
Acordos e relações de cooperação

3 - O Ministro das Finanças pode, a requerimento das entidades interessadas, conceder isenção de
IRS relativamente aos rendimentos auferidos por pessoas deslocadas no estrangeiro ao serviço
daquelas, ao abrigo de contratos celebrados com entidades estrangeiras, desde que sejam
demonstradas as vantagens desses contratos para o interesse nacional.

CÓDIGO 408
Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação

Com este código deverão ser inscritos os rendimentos ilíquidos de trabalho independente, auferidos
por titulares deslocados no estrangeiro ao abrigo de acordos de cooperação, cuja isenção dependa
de reconhecimento prévio.

Artigo 37.º n.º 4 e 5
Acordos e relações de cooperação

4 - O disposto nos números anteriores não prejudica o englobamento dos rendimentos isentos, para
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Código do IRS e determinação da taxa aplicável ao
restante rendimento colectável.

5 - A isenção a que se refere o n.º 3 é extensível, nas mesmas condições, a rendimentos auferidos
por pessoas deslocadas no estrangeiro, desde que exerçam a sua actividade no âmbito das
profissões constantes da lista referida no artigo 151.º do Código do IRS, líquidos dos encargos
dedutíveis nos termos do mesmo Código. 

O Ministro das Finanças, pode, a requerimento das entidades interessadas, conceder isenção de
IRS, relativamente a rendimentos auferidos por pessoas deslocadas no estrangeiro ao serviços
dessas entidades, ao abrigo de contratos celebrados com entidades estrangeiras, desde que, sejam
demonstradas as vantagens para o interesse nacional.

OFICIO CIRCULADO 20107/2005 de 30/08

Acordos e relações de Cooperação – art. 37º do Estatuto dos Benefícios Fiscais

O artigo 31º da Lei nº 13/2004, de 14 de Abril, revogou expressamente o Decreto-Lei nº 363/85, de
10 de Setembro, que regulava o Estatuto do Cooperante. Com a entrada em vigor da referida Lei a
definição de agente de cooperação passou a constar do seu artigo 2º, abandonando-se, assim, os
requisitos formais que constavam do artigo 7º do Decreto-Lei nº 363/85. Tendo presente esta nova
realidade jurídica importa divulgar o entendimento sancionado por despacho de 12 de Maio de 2005,
proferido pelo substituto legal do Sr. Director-Geral dos Impostos.

1. Artigo 37º, nº 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais

Enquadram-se neste benefício automático os rendimentos auferidos por cidadãos portugueses ou
com residência fiscal em território português que, ao abrigo de um contrato escrito, participem na
execução de uma acção de cooperação que obedeça a um dos seguintes requisitos: 

Seja financiada pelo Estado Português, promovida ou executada por uma entidade portuguesa de
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direito público ou por uma entidade de direito privado de fins não lucrativos em países beneficiários;

Seja financiada por um Estado da União Europeia, por uma organização internacional ou por uma
agência especializada ou ainda por outra entidade promotora ou executora que suporte a acção com
fundos próprios, desde que haja um reconhecimento expresso do estatuto de agente de cooperação
por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, precedido de parecer do Instituto Português de
Apoio ao Desenvolvimento (IPAD);

Nas demais situações em que a um cidadão português seja concedida a equiparação a agente de
cooperação, por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, precedido de parecer do IPAD.

2. Artigo 37º, nº 3 do Estatuto dos Benefícios Fiscais

Todas as situações não expressamente previstas no ponto anterior serão objecto de análise
casuística e de reconhecimento por despacho ministerial, através de processo a instruir na Direcção
de Serviços do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, devendo o respectivo
requerimento ser apresentado pelas entidades ao serviço das quais os sujeitos passivos se
encontrem deslocados no estrangeiro, com a observância dos seguintes procedimentos: 

•      O pedido deve ser efectuado anualmente relativamente às deslocações ocorridas no ano
anterior, identificando os cooperantes envolvidos, respectivos períodos de deslocação e a
totalidade das remunerações obtidas;

•      A acompanhar o pedido, deverão ser anexados os seguintes elementos: 

o      Cópia do acordo/contrato firmado entre a entidade requerente e a entidade estrangeira
interessada;

o      Cópia dos contratos firmados entre os cooperantes e a entidade ao serviço da qual se
deslocaram ao estrangeiro;

o      Certidão de inexistência de dívidas à Segurança Social da entidade requerente ou dos
cooperantes, consoante estes últimos se encontrem na situação de trabalhadores
dependentes ou independentes, de acordo o estatuído no artigo 11º-A do EBF.

3. Fica expressamente revogado o entendimento preconizado no ponto 2. Do Ofício-circulado nº
6614/98, de 5 de Fevereiro de 1998. 

NOTA: Estes valores não são inscritos na declaração de rendimentos ou no anexo B. 

CÓDIGO 407
Remunerações auferidas no desempenho de funções integradas em missões de

carácter militar, efectuadas no estrangeiro, com objectivos humanitários ou
destinadas ao estabelecimento, consolidação ou manutenção da paz ao serviço das

Nações Unidas ou de outras organizações internacionais

Com este código deverão ser inscritos os rendimentos ilíquidos de trabalho dependente, por titular,
que devam ser englobados nos termos das disposições legais neles citadas, para efeitos de
determinação das taxas a aplicar aos restantes rendimentos sujeitos a tributação.

Beneficiam de isenção os militares e elementos das forças de segurança quanto às remunerações
auferidas no desempenho de funções integradas em missões de caracter militar, efectuadas no
estrangeiro, com objectivos humanitários ou destinadas ao estabelecimento, consolidação ou
manutenção da paz ao serviços das Nações Unidas ou de outras organizações internacionais
independentemente da entidade que suporta as respectivas importâncias.
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Artigo 36.º
Isenção do pessoal em missões de salvaguarda de paz

1 - Ficam isentos de IRS os militares e elementos das forças de segurança quanto às remunerações
auferidas no desempenho de funções integradas em missões de carácter militar, efectuadas no
estrangeiro, com objectivos humanitários ou destinadas ao estabelecimento, consolidação ou
manutenção da paz, ao serviço das Nações Unidas ou de outras organizações internacionais,
independentemente da entidade que suporta as respectivas importâncias.

2 - O disposto no número anterior não prejudica o englobamento dos rendimentos isentos, para
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Código do IRS e determinação da taxa aplicável ao
restante rendimento colectável.

3 - O reconhecimento relativo ao preenchimento dos requisitos de isenção, quando necessário, é da
competência do Ministro das Finanças.

NOTA: Estes valores não são inscritos na declaração de rendimentos.

QUADRO 5

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ISENTOS PARCIALMENTE

CAMPOS 501 a 506

Será inscrita, por cada titular, a importância correspondente a 50% dos rendimentos provenientes da
propriedade literária, artística (de exemplar único) e científica, quando auferidos por autores (titular
originário) residentes em território português, nos termos do art. 56.º do EBF, não podendo os
rendimentos isentos de tributação superar o valor de € 27 194.

Excluem-se os rendimentos provenientes de obras escritas sem carácter literário, artístico ou
científico, obras de arquitectura e obras publicitárias.

O titular deficiente cujo grau de invalidez permanente seja igual ou superior a 60% (art. 16.º do
EBF) deve proceder da seguinte forma:

    Indicar 50% dos rendimentos previstos no art. 56.º do EBF, se o rendimento for apurado de
acordo com as regras do regime simplificado;

    Indicar o valor deduzido no campo 431 do quadro 4 do anexo C determinado de acordo com
as instruções desse anexo, se o rendimento for apurado com base na contabilidade
organizada.

Titulares dos rendimentos

A indicação dos titulares dos rendimentos isentos parcialmente deve efectuar-se através da
utilização dos códigos previamente definidos no rosto da declaração modelo 3, conforme a seguir se
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indica:

A = Sujeito Passivo A

B = Sujeito Passivo B

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 de IRS (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

O art. 56º do EBF, determina a isenção em 50% dos rendimentos auferidos no âmbito da Categoria
B, com o limite de € 27 194,00, relativos a direitos de autor derivados da propriedade literária,
artística e cientifica por autores que sejam titulares originários e sejam residentes em território
português.

É de referir que, embora a epígrafe do artigo se refira à propriedade intelectual, este conceito não
tem, neste artigo, a abrangência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 3º do CIRS.

Na verdade, enquanto neste último diploma se consideram, como se viu, rendimentos da
propriedade intelectual os derivados na titularidade de direitos de autor e direitos conexos, no artigo
56º do EBF limita-se a isenção aos rendimentos derivados da titularidade de direitos de autor, uma
vez, que são as criações intelectuais nos domínios literário, artístico e cientifico o objecto do direito
de autor.

São excluídos do benefício, nos termos do n.º 2, os rendimentos derivados de direitos de autor por
obras não literárias, de arquitectura e obras publicitárias.

Artigo 56.º
Propriedade intelectual

1 - Os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, considerando-se
também como tal os rendimentos provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e os
rendimentos provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, quando auferidos por
autores residentes em território português, desde que sejam o titular originário, são considerados no
englobamento para efeitos de IRS apenas por 50% do seu valor, líquido de outros benefícios.
(Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

2 - Excluem-se do disposto no número anterior os rendimentos provenientes de obras escritas sem
carácter literário, artístico ou científico, obras de arquitectura e obras publicitárias.

3 - A importância a excluir do englobamento nos termos do n.º 1 não pode exceder € 27194. (Aditado
pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

4 - Os rendimentos a que se refere o n.º 1 podem ser distribuídos por um período máximo de três
anos. (Aditado pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

DESP DE 20/1/90 SEAF
Benefícios fiscais aos rendimentos provenientes da propriedade artística e literária.

Define os conceitos objectivos, operativos, gerais e abstractos, de "pintor", "escultor" e "escritor", de
harmonia com os quais possa ser aplicado uniformemente o artigo 45º do EBF
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EXEMPLO

Guilhermina, auferiu durante o ano de 2 006 a importância de 100 000,00 pela sua actividade como
autora de obras literárias. O sujeito passivo tem um grau de deficiência superior a 70%.

NA LIQUIDAÇÃO

RENDIMENTOS SUJEITOS:

100 000,00 x 50% (art. 16º do EBF) = 13 774,86 (rendimento isento nos termos do n.º 1 do art. 16º
do EBF)

86 225,14 x 50% (art. 56º do EBF n.º 1) = 27 194,00 (rendimento isento nos termos do n.º 3 do art.
56º do EBF)

Rendimento sujeito a tributação = 59 031,14

Os valores declarados no campos 501 a 506 , no caso de titulares que possuam contabilidade
regularmente organizada, deverão também constar, respectivamente, no campo 431 do Anexo
C tendo em conta os limites impostos.

Circular 15/89-NIR
1989-Set-11

Nos termos do artigo 45º do EBF (*)(17) os rendimentos provenientes da propriedade intelectual,
quando auferidos por pintores, escultores ou escritores, residentes em território português, desde
que sejam o titular originário, serão considerados no englobamento para efeitos de IRS apenas por
50% do seu valor.

Considerando o disposto no artigo 3º do CIRS, trata-se de um benefício aplicável, exclusivamente, a
rendimentos da categoria B, provenientes da propriedade intelectual, auferidos por pintores,
escultores ou escritores residentes em território português e que sejam os titulares originários.

Nos termos do artigo 10.º do Decreto-lei 42/91, republicado pelo Decreto-Lei n.º 134/01, de 24.04
este tipo de rendimentos está sujeito a retenção na fonte em 50% do seu valor.

Artigo 10.º DL 42/91
Sujeição parcial de rendimentos da categoria B a retenção

1 - A retenção que deva ser efectuada sobre rendimentos da categoria B apenas incidirá sobre 50%
dos mesmos, nos seguintes casos:

a)    Quando auferidos por médicos de patologia clínica, médicos radiologistas e farmacêuticos
analistas clínicos, como tal reconhecidos pelas entidades competentes e inscritos nas
respectivas associações de classe, quando a inscrição seja requisito para o exercício oficial
da actividade profissional;

b)    Quando beneficiem do regime previsto no artigo 56.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
(Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2002, de 25 de Setembro)

c)    Quando auferidos por titulares deficientes com um grau de invalidez permanente igual ou
superior a 60%.

2 - A sujeição parcial de rendimentos a retenção prevista no número anterior é facultativa, devendo
os titulares que dela queiram aproveitar exercer o direito mediante aposição, no recibo de modelo
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oficial de quitação das importâncias recebidas, da seguinte menção: «Retenção sobre 50%, nos
termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro».

3 - Sendo os rendimentos previstos na alínea b) do n.º 1 auferidos por sujeitos passivos deficientes
com um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60%, a retenção pode incidir apenas sobre
25% dos referidos rendimentos, devendo, no recibo de modelo oficial de quitação das importâncias
recebidas, ser aposta a seguinte menção: «Retenção sobre 25%, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro».

QUADRO 6

ABATIMENTOS

Destina-se a indicar as deduções ao rendimento líquido total do agregado, quando devidamente
comprovadas.

CAMPO 601
 Pensões

O valor das pensões a inscrever não poderá exceder o que resultar da respectiva sentença judicial
ou acordo homologado, nos termos da lei civil, devendo o seu pagamento estar devidamente
comprovado (art. 56.º do CIRS). 

Excluem-se as pensões pagas a beneficiários que façam parte do agregado ou relativamente ao qual
estejam previstas deduções à colecta (art. 78.º do CIRS).

Integram este conceito, em regra, as pensões pagas aos ex-cônjuges ou aos descendentes, no
âmbito do dever de alimentos prescrito no artigo 2009º do Código Civil. Entende-se porém, que tais
pensões devem resultar de sentença judicial ou de acordo homologado, nos termos da lei civil.

Artigo 56.º
Abatimentos ao rendimento líquido total

Para apuramento do rendimento colectável dos sujeitos passivos residentes em território português,
à totalidade dos rendimentos líquidos determinados nos termos das secções anteriores abatem-se
as importâncias comprovadamente suportadas e não reembolsadas respeitantes aos encargos com
pensões de alimentos a que o sujeito passivo esteja obrigado por sentença judicial ou por acordo
homologado nos termos da lei civil, salvo nos casos em que o seu beneficiário faça parte do mesmo
agregado familiar ou relativamente ao qual estejam previstas deduções no artigo 78.º.

CAMPOS 604 A 611

Devem indicar-se os números de identificação fiscal pertencentes aos beneficiários das pensões



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

358

pagas no ano a que se refere a declaração.

Os campos 604 a 611, destinam-se à identificação dos beneficiários das pensões de alimentos, uma
vez que, face à actual redacção do artigo 56º do Código do IRS, introduzida pela Lei n.º 55-B/2004,
de 30 de Dezembro, apenas se permite o abatimento das pensões de alimentos cujo beneficiário não
faça parte do mesmo agregado familiar ou para o qual não estejam previstas deduções à colecta.

Oficio circulado 020058/2002 - Direcção de Serviços do IRS
IRS - Pensões de alimentos pagas por sujeitos passivos a dependentes que integram o seu
agregado familiar, por mútuo acordo e com homologação judicial - Despesas de educação

Para conhecimento dos serviços e uniformidade de procedimentos, comunica-se que, por meu
despacho de 2001-11-05, foi determinado que:

Øas pensões pagas pelos pais a dependentes, que por regra estudam em localidades diferentes da
do domicílio fiscal dos sujeitos passivos, por mútuo acordo e com homologação judicial, não são
dedutíveis, a esse título de pensão de alimentos, ao abrigo do art.º 56.º do CIRS;

Øuma vez que os dependentes continuam a integrar o agregado familiar dos sujeitos passivos, nos
termos do art.º 13.º do CIRS, e, consequentemente, não existe litígio que justifique e legitime a
atribuição de pensões para encargos básicos que, assim, decorrem antes do dever de assistência
inerente aos efeitos da filiação (art.º 1874.º do C. Civil);

Øpor outro lado, e como resulta do art.º 36.º/4 da LGT, a administração fiscal não está vinculada à
qualificação que as partes atribuam aos seus negócios jurídicos;

Ønesta conformidade, as verbas atribuídas a título de pensão de alimentos, nas situações sub
judice, podem ser dedutíveis a título de despesas de educação (art.º 83.º do CIRS), nos termos
gerais, designadamente no que se refere ao limite legal das mesmas e respectiva comprovação.

Circular 14, de 28/09/2001- Direcção de Serviços do IRS
IRS - Despesas realizadas no estrangeiro - Autenticação dos documentos

Código do IRS - Artigos 56.º e 78.º

Razão das instruções

Tendo sido colocadas a esta Direcção-Geral várias dúvidas relacionadas com a exigência de
legalização de documentos emitidos no estrangeiro e quanto ao procedimento a adoptar para a
legalização dos mesmos, importa esclarecer o seguinte:

Enquadramento fiscal

1. As despesas efectuadas no estrangeiro são aceites para efeitos de abatimento nos termos do
disposto nos artigos 56.º e 78.º do CIRS, nos mesmos termos e dentro dos limites em que o são
quando efectuadas em território nacional.

Prova

2. Para efeitos do referido no número anterior, de acordo com o disposto no artigo 365º do Código
Civil, os documentos particulares ou autênticos emitidos em países estrangeiros terão valor em
Portugal sem necessidade de qualquer outro formalismo, a não ser que os mesmos apresentem
fundadas dúvidas sobre a sua autenticidade.

Exigência de legalização

3. Só em caso de fundadas dúvidas acerca da sua autenticidade ou da autenticidade do
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reconhecimento, será de exigir ao apresentante a legalização dos documentos.

Da forma de legalização

4. A legalização referida no número anterior, atendendo ao disposto na Convenção de Haia de 5 de
Outubro de 1961, ratificada por Portugal, apenas carece da Apostilha a ser elaborada a pedido do
interessado pelos serviços consulares do país onde foram emitidos os documentos.

Norma revogatória

5.É revogada a Circular n.º 31/90, de 29 de Outubro.

Despacho de 9 de Abril de 1992

Porque não estão fixadas por sentença judicial nem por acordo judicialmente homologado as
pensões não podem ser dedutíveis na declaração do pai. Porém, no que toca à declaração de
rendimentos dos menores, ela parece ser obrigatória: as importâncias recebidas têm a natureza de
pensão de alimentos; não existe qualquer nexo de causalidade ou de precedência ou de conexão
entre este abatimento a quem as paga e a sujeição na pessoa de quem as recebe. 

QUESTÃO:

João, divorciou-se em 1999, o tribunal decretou que deveria pagar uma pensão de alimentos à filha
no valor de 250 euros mensais. No entanto como a sua situação económica evoluiu muito
favoravelmente nos últimos tempos, decidiu dar bastante mais que o estipulado por Tribunal. Junto
da sua Repartição de Finanças decidiu questionar se poderia deduzir em termos de IRS, o valor total
despendido, e o que deveria fazer para que tal acontecesse.

RESOLUÇÃO:

Apenas o valor decretado pelo tribunal, ou seja os 250 euros mensais poderão ser deduzidos aos
rendimentos como abatimento referente a pensão de alimentos. 

Embora, na maioria dos casos, a sentença judicial que impõe o pagamento de pensão de alimentos
já preveja a sua actualização anual (de acordo com a taxa de inflação publicada pelo Instituto
Nacional de Estatísticas), poderá acontecer que o sujeito passivo opte por pagar mais do que lhe foi
estipulado.

Para que este aumento voluntário do valor da pensão seja reconhecido pela Administração Fiscal, é
necessário que seja certificado por nova sentença judicial. Ou seja, o tribunal deverá decretar nova
sentença a reconhecer um novo valor para a pensão de alimentos. Para tal, as partes interessadas
(quem paga e quem recebe) deverão chegar a acordo em relação ao novo valor da pensão, indicar
os motivos que os levam àquela decisão, demonstrar a proporcionalidade entre o que quem paga
aufere e o que o beneficiário receberá e, em requerimento dirigido ao juiz do tribunal da área da
residência do requerente (que será o beneficiário), solicitar a homologação do mesmo (artigo 2012.º
do Código Civil).

A homologação do acordo por parte do tribunal corresponderá à nova sentença, que servirá para
confirmação do novo valor da pensão de alimentos, para efeitos fiscais.

CAMPO 602
Importâncias recebidas a título de rendas

SÓ PARA DECLARAÇÕES DE 2001
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Valor das rendas recebidas, líquido das despesas de manutenção e conservação efectivamente
suportadas, resultantes de contratos de arrendamento para habitação permanente do arrendatário,
devidamente comprovados, celebrados a partir de 1 de Janeiro de 1997, ao abrigo do Regime de
Arrendamento Urbano (RAU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, desde que
o valor da renda fixada seja igual ou inferior ao valor da renda condicionada, até ao limite global de €
2493,99 por ano e por agregado familiar.

Só poderão ser abatidas as importâncias recebidas a título de rendas entre 1 de Janeiro de 1997 e
31 de Dezembro de 2001, resultantes de contratos de arrendamento celebrados a partir de 1 de
Janeiro de 1997, ao abrigo do regime de arrendamento urbano aprovado pelo Dec.-Lei n.º 321-B/90,
de 15 de Outubro (*)(18).

O artigo 4.º do Decreto-Lei 25/98, de 10 Fevereiro, criou mais um abatimento com limite autónomo
que consiste na dedução até ao valor do rendimento líquido da Categoria F, para efeitos de IRS do
ano em que são englobados, das importâncias recebidas a título de renda por contratos de
arrendamento para habitação permanente do arrendatário, devidamente comprovado, sempre que,
em cada caso, o valor da renda fixada seja igual ou inferior ao valor da renda condicionada, fixado
anualmente pelas entidades competentes, até ao limite global de 2 493,99 (500 000$) por ano e por
agregado familiar.

Só poderão ser abatidas as importâncias recebidas a título de rendas entre 1 de Janeiro de 1997 e
31 de Dezembro de 2001, resultantes de contratos de arrendamento celebrados a partir de 1 de
Janeiro de 1997, ao abrigo do regime de arrendamento urbano aprovado pelo Dec.-Lei n.º 321-B/90,
de 15 de Outubro (*)(19).

CAMPO 603
Importâncias gastas na compra de habitação própria sem recurso ao crédito

SÓ PARA DECLARAÇÕES DE 2001

Valor de aquisição ou montante despendido com a construção de imóveis, situados em território
português, quando não tenha havido recurso ao crédito, destinados exclusivamente a habitação
própria e permanente do adquirente ou a efectivo e comprovado arrendamento para habitação
permanente do arrendatário, desde que o valor anual da renda não exceda 8% do capital investido.

Este campo só pode ser utilizado no ano de ocupação do imóvel para habitação própria e
permanente do sujeito passivo ou, em caso de arrendamento para habitação permanente do
arrendatário, no ano da celebração do respectivo contrato.

Na liquidação do imposto considerar-se-á 10% do valor indicado, com o limite legal.

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 25/98, de 10 de Fevereiro, permite a dedução ao rendimento líquido
total para efeitos do IRS, de um valor correspondente a 10% dos montantes aplicados na aquisição
ou construção de imóveis, situados em território português, destinados exclusivamente a habitação
própria e permanente do investidor ou para efectivo e comprovado arrendamento para habitação
permanente do arrendatário, com o limite de 1 521,33, nos casos em que o sujeito passivo não tenha
recorrido ao crédito e o valor da renda anual não exceda 8% do capital investido.

O direito a este abatimento é válido entre 1 de Janeiro de 1997 e 31 de Dezembro de 2001 e só
pode ser exercido, relativamente a cada imóvel, no ano da sua ocupação por habitação própria e
permanente do sujeito passivo ou, em caso de arrendamento para habitação permanente do
arrendatário, no ano da celebração do primeiro contrato.
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ABATIMENTOS AO RENDIMENTO

ANO DE 2001

ABATIMENTOS
LIMITE

NÃO CASADO CASADO
Aquisição de habitação sem recurso ao
crédito
Podem ser abatidos ao rendimento os
montantes aplicados na aquisição ou
construção de imóveis, em território português,
destinados à habitação própria e permanente
do investidor ou para efectivo e comprovado
arrendamento par habitação própria e
permanente do arrendatário. Este direito de
abatimento só pode ser exercido no ano de
ocupação do imóvel ou no ano de celebração
do primeiro contrato de arrendamento (Art. 3.º
do DL n.º25/98, de 10 de Fevereiro)

10% dos montantes aplicados com o limite de €
1 521,33

Rendas recebidas a partir de 1 de Janeiro de
1997
As importâncias recebidas a título de renda por
contratos de arrendamento para habitação
permanente do arrendatário, sempre que o
valor da renda fixada seja igual ou inferior ao
valor da renda condicionada, podem ser
abatidas ao rendimento. Só podem ser abatidas
as rendas relativas a contratos de
arrendamento celebrados a partir de
01/01/1997, ao abrigo do RAU do DL n.º
321-B/90, de 15/10 (Art. 4.º do DL n.º 25/98, de
10/02 )

€ 2 493,99
(independentemente do número de contratos)

* (aplicável a sujeitos passivos residentes no território nacional)

QUADRO 7

DEDUÇÕES À COLECTA

Destina-se à inscrição dos benefícios fiscais que operam por dedução à colecta do IRS, previstos no
EBF e demais legislação complementar.
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O presente quadro encontra-se estruturado em quatro colunas, cujo preenchimento deve obedecer
às seguintes regras:

Código Benefício

A primeira coluna (Código Benefício) destina-se à indicação dos códigos dos benefícios, elencados
na tabela a seguir apresentada:

CÓDIGO
DO

BENEFÍCIO
DESCRIÇÃO

701 (PPR) Planos individuais de poupança-reforma art. 21º, n.º 2, do EBF - não
dedutível no ano de 2005)

702 (CPH) Contas de depósito poupança-habitação (art. 18.º do EBF - dedutível até
2004)

703 (OPV) Aquisição de acções no âmbito de operações de privatização (art. 60.º, n.º 1,
do EBF - dedutível até 2002

704 (OPV) Aquisição de acções pelos próprios trabalhadores das empresas objecto de
privatização (art. 60.º, n.º 2, do EBF – dedutível até 2002)

705 (PPA) Planos de poupança em acções (art. 24.º, n.º 2, do EBF - dedutível até
2004)

706 Despesas com a educação e reabilitação do sujeito passivo ou dependentes
deficientes (art. 16.º, n.º 2, do EBF)

707 Prémios de seguros em que figurem como primeiros beneficiários sujeitos passivos
ou dependentes deficientes (art. 16.º, n.º 2, do EBF)

708 Aquisição de computadores e outros equipamentos informáticos (art. 64.º, n.º 1, do
EBF - dedutível nos anos de 2001 a 2003 e nos anos de 2006 a 2008)
Entregas feitas a cooperativas de habitação e construção, em resultado de
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709 contratos para a aquisição, construção, recuperação ou beneficiação de imóveis
para habitação própria e permanente (art. 17.º, n.º 1, da Lei n.º 85/98, de 16 de
Dezembro)

710

Entregas feitas pelos cooperadores para a realização do capital social das
cooperativas, na parte que exceda o capital legal ou estatutariamente obrigatório, e
para subscrição de títulos de investimento por elas emitidos (art. 17.º, n.º 4, da lei
n.º 85/98, de 16 de Dezembro)

711
Contribuições individuais para fundos de pensões e outros regimes
complementares de segurança social (art. 14.º do EBF - não dedutível no ano de
2005)

712
IVA suportado com a aquisição de serviços de alimentação e bebidas, de
reparações domésticas e de veículos, nas condições referidas no art. 66.º do EBF-
dedutível nos anos de 2003 e 2004

715 Donativos a igrejas e a instituições religiosas (art. 5.º, n.º 2, do Estatuto do
Mecenato)

716 Donativos ao abrigo da lei da Liberdade Religiosa (n.º 3 do art. 32.º da lei n.º
16/2001, de 22 de Junho)

717
Mecenato Cientifico – Donativos a Fundações, instituições do ensino superior,
laboratórios, órgãos de comunicação social, etc. – de natureza cientifica – (Estatuto
do Mecenato Cientifico)

718 Mecenato Cultural – Donativos concedidos no âmbito do mecenato cultural,
ambiental, desportivo e educacional

719
Mecenato – Contratos Plurianuais – Donativos concedidos no âmbito do mecenato
cultural, ambiental, desportivo e educacional, atribuído ao abrigo de contratos
plurianuais

720 Mecenato Social – Donativos atribuídos no âmbito de mecenato social

721
Mecenato Social de Apoio especial – Donativos atribuídos no âmbito de mecenato
social, para apoio á infância, tratamento de toxicodependentes e criação de
oportunidades de trabalho

722 Mecenato para a sociedade de informação – Donativos âmbito do mecenato para a
sociedade de informação

723 Mecenato Familiar – Donativos atribuídos no âmbito de mecenato familiar

724
Estado – Mecenato Cientifico - Donativos ao Estado, Regiões Autónomas,
autarquias locais e associações de municípios e de freguesias, fundações - de
natureza cientifica (Estatuto do Mecenato Cientifico)

725
Estado – Mecenato Cultural - Donativos ao Estado, Regiões Autónomas,
autarquias locais e associações de municípios e de freguesias, fundações – de
natureza cultural, ambiental, desportivo e educacional

726
Estado - Contratos Plurianuais - Donativos ao Estado, Regiões Autónomas,
autarquias locais e associações de municípios e de freguesias, fundações – de
natureza cultural, ambiental, desportivo e educacional com contratos plurianuais

727 Estado - Mecenato Social - Donativos ao Estado, Regiões Autónomas, autarquias
locais e associações de municípios e de freguesias, fundações – de natureza social

Relativamente a cada benefício, serão utilizadas as linhas necessárias à identificação de cada um
dos titulares que fizeram aplicações ou donativos, com direito a dedução, tendo-se presente que os
códigos 701, 703, 704, 705 e 711 só admitem a titularidade dos sujeitos passivos.
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PLANOS POUPANÇA REFORMA - PPR’S

O regime jurídico dos planos poupança reforma (PPR’s) e dos fundos poupança reforma (FPR’s)
encontrava-se previsto no Decreto Lei n.º 205/89, de 27 de Junho, com as alteração que lhe foram
introduzidas pelo Decreto Lei n.º 145/90, de 7 de Maio, tendo sido revogado pelo Dec. Lei 158/2002
de 2 de Julho, o qual adapta aos dias de hoje o regime do planos de poupança.

A constituição de planos individuais de reforma permite incentivar a poupança de longo prazo
completando os esquemas de segurança social proporcionados pelo Estado e os que têm natureza
privada, como os derivados de fundos de pensões.

Os planos de poupança reforma, conhecidos na gíria comum como "PPR’s", não são,
necessariamente, uma alternativa aos descontos para a segurança social (obrigatórios),
pretendendo, por isso, apenas suprir eventuais insuficiências daquele organismo (desempenham a
função de complemento).

Nos termos do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, os "certificados de FPR
podem ser subscritos por pessoas singulares ou por pessoas colectivas a favor e em nome dos seus
trabalhadores".

A gestão destes planos encontra-se atribuída a sociedades gestoras de fundos de investimento, de
fundos de pensões e a companhias de seguros do ramo "Vida", pelo que a concorrência nesta área
é bastante forte e saudável. Ao subscrever um PPR o participante terá que optar entre produtos
bastante similares mas geridos por entidades diferentes e com garantias inerentes, também,
diferentes.

A generalidade dos PPR’s geridos por fundos de pensão e por seguradoras garantem um mínimo de
rendimento e uma reduzida volatilidade dos preços. Ao contrário, os PPR’s geridos por fundos de
investimento apresentam volatilidade superior (maiores oscilações de cotações e rendibilidades
médias anualizadas).

Para a escolha de um PPR é fundamental saber se quer receber sob a forma de renda ou sob a
forma de capital. No primeiro caso, parece-nos mais vantajoso que o PPR seja gerido por uma
seguradora, enquanto que, no segundo caso, por uma sociedade gestora de fundo de investimentos
ou de pensões.

Código de Benefício 701
Planos poupança–reforma

Com este código são de indicar os valores aplicados em PPR pelos sujeitos passivos.

n.º 2 do Artigo 21º do EBF

2 -    São dedutíveis à colecta do IRS, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do respectivo
Código, 20% dos valores aplicados no respectivo ano por sujeito passivo não casado, ou por
cada um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, em planos de
poupança reforma, tendo como limite máximo: [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro - OE]

€ 400 por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos; 

€ 350 por sujeito passivo com idade compreendida entre 35 e 50 anos; 

€ 300 por sujeito passivo com idade superior a 50 anos.



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

365

Poderá ser deduzido à colecta de IRS 20% do valor aplicado em planos Poupança - Reforma, com o
limite máximo por sujeito passivo:

Valor aplicado por sujeito passivo anualmente
em Planos Poupança Reforma

Idade do sujeito passivo:
Superior a 50 anos

20% do valor aplicado com o limite de € 300
Entre 35 e 50 anos

20% do valor aplicado com o limite de € 350
Inferior a 35 anos

20% do valor aplicado com o limite de € 400

Decreto-Lei n.º 158/2002 de 2 de Julho
Artigo 4.º

Reembolso do valor dos planos de poupança

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os participantes só podem exigir o reembolso
do valor do PPR/E nos seguintes casos:

a) Reforma por velhice do participante;

b) Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado
familiar;

c) Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou de qualquer dos membros do seu
agregado familiar, qualquer que seja a sua causa;

d) Doença grave do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar;

e) A partir dos 60 anos de idade do participante;

f) Frequência ou ingresso do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar em
curso do ensino profissional ou do ensino superior, quando geradores de despesas no ano
respectivo.

2 - O reembolso efectuado ao abrigo das alíneas a), e) e f) do número anterior só se pode verificar
quanto a entregas relativamente às quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as
respectivas datas de aplicação pelo participante.

Portaria n.º 1453/2002
de 11 de Novembro

O n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, que aprovou o regime jurídico dos
planos de poupança-reforma, dos planos de poupança-educação e dos planos de
poupança-reforma/educação, enumera as situações nas quais os participantes num plano de
poupança podem exigir o reembolso do respectivo valor. O n.º 8 da mesma disposição legal
determina que a descrição objectiva dos casos previstos no n.º 1 e do respectivo modo de prova
será feita por portaria conjunta dos Ministros de Estado e das Finanças, da Educação, da Ciência e
do Ensino Superior, da Saúde e da Segurança Social e do Trabalho.

Assim:

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças, da Educação, da Ciência e do Ensino
Superior, da Saúde e da Segurança Social e do Trabalho, ao abrigo do n.º 8 do artigo 4.º do
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Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, o seguinte:

1.º Para efeitos das alíneas a) a d) e f) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de
Julho, consideram-se:

1) Em situação de reforma por velhice, as pessoas a quem tenham sido atribuídas pensões de
velhice por qualquer regime de protecção social, nomeadamente da segurança social ou da função
pública, incluindo as situações de antecipação da idade de pensão por velhice ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º
9/99, de 8 de Janeiro;

2) Em situação de desemprego de longa duração, os trabalhadores dependentes ou independentes
que, tendo disponibilidade para o trabalho, estejam há mais de 12 meses desempregados e inscritos
nos respectivos centros de emprego;

3) Em situação de incapacidade permanente para o trabalho, as pessoas que:

a) Sejam titulares de pensões de invalidez por qualquer regime de protecção social, nomeadamente
da segurança social ou da função pública;

b) Sejam titulares de pensão por acidentes de trabalho ou doença profissional, desde que o grau de
incapacidade não seja inferior a 60%;

c) Não se encontrando na situação das alíneas anteriores, detenham incapacidade permanente
causada por acto da responsabilidade de terceiro que as impeça de auferir mais de um terço da
remuneração correspondente ao exercício normal da sua profissão;

4) Em situação de doença grave, as pessoas vítimas de enfermidade que, pelas suas características
e as próprias do indivíduo afectado, possa colocar em risco a vida, e ou exija tratamento prolongado,
e ou provoque incapacidade residual importante;

5) Cursos de ensino profissional:

a) Os que atribuem diploma equivalente ao do ensino secundário regular e qualificação profissional
de nível III, ministrados em escola profissional pública ou privada, neste último caso desde que esta
disponha de autorização de funcionamento;

b) Os cursos de especialização tecnológica a que se refere a Portaria n.º 989/99, de 3 de Novembro,
alterada pelas Portarias n.ºs 698/2001, de 11 de Julho, e 392/2002, de 12 de Abril, que atribuem
qualificação profissional de nível IV;

6) Cursos de ensino superior, os cursos conducentes directamente à atribuição de um grau
académico (bacharel, licenciado, mestre ou doutor), cujo funcionamento esteja autorizado, nos
termos da lei aplicável:

Em estabelecimento de ensino superior público;

Em estabelecimento de ensino superior particular ou cooperativo reconhecido de interesse público
nos termos da lei;

Na Universidade Católica Portuguesa;

7) Pessoas que integram o agregado familiar, aquelas a quem incumba a sua direcção, bem como
os dependentes a que alude o n.º 4 do artigo 13.º do Código do IRS.

2.º Constituem meios de prova das situações referidas no número anterior:
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Certificação ou declaração autenticada da veracidade de pensionista e, se for caso disso, do
respectivo grau de incapacidade, feita pela entidade processadora da pensão;

Certificação da situação de desemprego de longa duração do trabalhador, feita pelo centro de
emprego em que o mesmo se encontre inscrito;

Sentença donde conste a incapacidade permanente, nos termos da alínea c) do n.º 3) do número
anterior, ou, na sua falta, certificação por órgãos periciais especialmente designados para o efeito
pelo Instituto de Seguros de Portugal;

Atestado médico que declare a situação de doença ou a enfermidade, emitido pelos competentes
serviços do sistema ou subsistema de saúde que abranja o interessado;

Cópia do cartão de contribuinte do participante e atestados de residência do participante e do
educando passados pela respectiva junta de freguesia e ainda de um dos seguintes documentos,
consoante o caso, os quais deverão ser entregues à entidade gestora, conjuntamente com o pedido
de reembolso ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho:

i) Para o 1.º ano do curso - recibo ou certificado de inscrição, emitido pelo estabelecimento de ensino
respectivo, com expressa indicação do fim a que se destina;

ii) Para os anos subsequentes - certificado de frequência, com aproveitamento no ano transacto,
emitido pelo estabelecimento de ensino respectivo, com expressa indicação do fim a que se destina.

3.º Para efeitos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho, a natureza de
bem comum será comprovada por certidão do registo civil de onde conste o estado civil do
participante ao tempo da subscrição e, se for caso disso, por convenção antenupcial.

Despacho de 03/04/2006 de 2006-Abr-03

Assunto: Valores aplicados em PPR/E. Atribuição de rendimento ou reembolso dos certificados.
Processo: 477/06, com despacho concordante do Senhor Subdirector-Geral do IR de 2006-04-03.

Conteúdo: De acordo com a redacção dada ao n.º 2 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF) pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2006), são dedutíveis
à colecta do IRS com os limites estabelecidos nas diversas alíneas do mesmo preceito legal, 20%
dos valores aplicados em planos de poupança-reforma, por sujeito passivo não casado, ou por cada
um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens.

Ora, tendo presente a natureza mista dos PPR/E, em que as respectivas finalidades tanto podem
estar relacionadas com a reforma como com a educação, esta nova redacção dada ao n.º 2 do artigo
21.º do EBF implica que as aplicações efectuadas a partir de 2006-01-01, não possam ser objecto de
reembolso ou obtenção de qualquer rendimento para suportar despesas inerentes à frequência ou
ingresso do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar em curso do ensino
profissional ou do ensino superior.

Circular 17/2002 - DSBF, de 2002-Mai-31
Planos Poupança Reforma/Educação

Razão das Instruções

Tendo-se suscitado dúvidas junto dos serviços relativamente à possibilidade de se celebrar um
contrato de Seguro PPR/E, em que não haja coincidência entre o tomador do seguro e a pessoa
segura, e em que esta última seja um terceiro estranho ao agregado familiar, importa esclarecer e
divulgar o seguinte:
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1. A ideia subjacente aos PPR/E's demonstra uma evidente correlação entre o esforço financeiro
(poupança em condições de especial rigidez) e as vantagens (benefícios fiscais) pelo que não foi
intenção do legislador possibilitar a situação nos termos da qual os subscritores do seguro PPR/E
instituem um beneficiário, e pretendem aproveitar simultaneamente das vantagens fiscais e da idade
avançada do beneficiário para poderem efectuar um mobilização antecipada do seguro PPR/E.

2. Os subscritores do seguro PPR/E são simultaneamente os participantes no plano, e é nestes
indivíduos que se devem verificar todos os pressupostos objectivos e subjectivos para fruição dos
benefícios fiscais, previstos nos Decreto-Lei n.º 205/89, de 27/6, Decreto-Lei n.º 357/99, de 15/9 e no
art.º 21.º do EBF.

Tratamento fiscal

3. As condições fixadas para reembolso dos certificados - os participantes podem exigir o reembolso,
nomeadamente, ao atingir os 60 anos e respeitando um período mínimo de imobilização de 5 anos,
constante do art.º 4.º n.º 1 alínea e) do Decreto-Lei n.º 205/89, de 27/6, ou no caso dos PPR/E's no
art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 357/99, de 15/9, apenas para os participantes ou membros do seu
agregado familiar - evidenciam que a susceptibilidade de requerer o reembolso apenas se encontra
legalmente conferida aos respectivos subscritores/participantes ou respectivos herdeiros.

4. De acordo com Parecer do Instituto de Seguros de Portugal, deve-se concluir que apesar de ser
perfeitamente possível a contratação de um seguro PPR/E com um tomador do seguro diverso da
pessoa segura, é pressuposto essencial do regime dos PPR/E's, que o tomador não obtenha com
isso quaisquer benefícios fiscais. 

5. Assim, atento o disposto nos Decreto-Lei n.º 205/89, de 27/6, Decreto-Lei n.º 357/99, de 15/9 e no
art.º 21.º do EBF, sendo o contrato celebrado sob a forma descrita, os subscritores
(tomadores/participantes) não poderão beneficiar do disposto no art.º 21.º do EBF, porque não são
os beneficiários (segurado) do plano PPR/E. Para poderem usufruir do benefício fiscal terão que ser
simultaneamente participantes/tomadores e beneficiários/segurados, do PPR/E.

CIRCULAR N.º 11/97
da Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais

Em face das dúvidas colocadas aos Serviços acerca da consideração dos encargos inerentes à
subscrição de títulos representativos dos valores aplicados em Planos de Poupança Reforma, para
os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do EBF, e tendo em vista a uniformização dos
procedimentos a adoptar pelas Sociedades Gestoras dos Fundos de Poupança Reforma, sancionei,
por meu despacho de 4 de Junho de 1997, o seguinte entendimento:

As despesas, comissões e outros encargos, com a subscrição dos PPR’s são, pela sua natureza e
função, prestações de serviço debitadas aos subscritores pelas respectivas entidades gestoras,
termos em que, não sendo as mesmas objecto de capitalização, não poderão integrar o valor
aplicado, para efeitos da dedução do rendimento colectável em IRS.

OFICIO CIRCULADO 15 153/98-SAIR
1998-Mar-11

Tendo chegado ao conhecimento desta Direcção de Serviços que algumas empresas seguradoras e
sociedades gestoras de fundos de poupança-reforma (PPR) não estarão a respeitar o disposto no nº
4 do artigo 21º do EBF, nomeadamente informando que nos casos de reembolso por morte do
participante não há lugar a retenção na fonte de IRS e que esta apenas é devida nos casos de
reembolso em vida, pelo próprio participante no final do contrato, informamos o seguinte:
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Em resposta a um pedido de esclarecimento, foi informado e sancionado por despacho de 9 de
Março de 1998 do Sr. Subdirector-Geral emitido no uso de competência subdelegada ao abrigo do nº
3 alínea F) do Despacho nº 7886/97, de 3 de Setembro de 1997, DR II série de 22 de Setembro de
1997 que nos termos do nº 4 do artigo 21º do Estatuto dos Benefícios, nos casos de reembolso total
ou parcial, as importâncias pagas pelos fundos estão sujeitas a IRS categoria E, observando-se as
regras especiais de tributação constantes dos ns. 1 e 2 da alínea b) nº 4 do artigo 21º do EBF.
Nestes termos, afigura-se conveniente alertar os serviços da prevenção e inspecção tributária, para
que em acções de inspecção a seguradoras e sociedades gestoras, se confirme o cumprimento do
disposto na norma.

OFICIO CIRCULADO 1 368, SAIR
1992-Jun-29

1 – A Direcção Distrital de Finanças do Porto, em resultado de uma consulta que lhe foi dirigida pela
Repartição de Finanças de Amarante, vem submeter à apreciação desta Direcção de Serviços
matéria relativa à regulamentação jurídica dos Planos Individuais de Poupança Reforma.

2 – A consulta ganha legitimidade reforçada na medida em que têm vindo aqueles Serviços a ter
conhecimento de que estarão a ser vinculadas por algumas entidades gestoras de PPR informações
relativas à possibilidade de aproveitamento do benefício fiscal consignado no nº 3 do artigo 8º do
Decreto-Lei nº 205/89, de 27 de Junho (mantido pelo nº 3 do artigo 21º do EBF) nos casos em que a
constituição dos PPR se faça em nome de outrem.

3 – Ora, segundo o entendimento daqueles Serviços, a única situação em que se poderá efectuar a
constituição em nome de outrem, com aproveitamento do benefício fiscal, é o das pessoas colectivas
a favor dos seus trabalhadores, conforme se deduz do artigo 1º, nº 2, do Decreto-Lei nº 205/89, de
27 de Junho, e artigo 21º, nº 2, do EBF.

Assim sendo, consideram que o benefício fiscal a colher da constituição dos supracitados Planos de
Poupança, consubstanciado na redução ao rendimento colectável do valor anual aplicado em PPR
com os limites máximos fixados na lei, apenas deverá aproveitar ao participante no caso em que
este se apresente como beneficiário directo.

4 – Efectivamente, a forma como se encontra redigido o respectivo quadro legislativo parece indicar
a intenção de que o direito ao benefício fiscal terá uma natureza estritamente pessoal, devendo
portanto abranger apenas aqueles que se constituem como participantes – contribuintes dos PPR
sob pena de se estar a estimular, nesta matéria, comportamentos conducentes a práticas irregulares.

5 – Neste termos e concordando, no contexto do enquadramento legal em vigor, com o teor da
informação elaborada pela DDF do Porto, entende-se ser de submeter o entendimento nela
preconizado à consideração e avaliação superiores.

Em referência ao assunto tratado no vosso ofício nº 18 428, de 31 de Dezembro de 1991, somos a
informar que o entendimento deste Serviços, sancionado por despacho do subdirector -geral em 16
de Junho de 1992, é o de que o direito ao beneficio fiscal, consignado no nº 3 do artigo 8º do
Decreto-Lei nº 205/89, de 27 de Junho, tem efectivamente, face ao respectivo quadro legislativo,
uma natureza estritamente pessoal, devendo portanto abranger apenas aqueles que se constituem
como participantes -contribuintes das FPR.

NOTA : Neste campo são sempre indicados os montantes anuais aplicados por cada titular. 

Este código apenas admite a titularidade dos sujeitos passivos.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade gestora
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CONTA POUPANÇA HABITAÇÃO

As contas poupança habitação (CPH’s) visam constituir um importante motivo de poupança das
famílias associado à satisfação de um objectivo fundamental, o acesso à habitação.

Aquele regime foi inicialmente regulado pelo Decreto Lei n.º 35/96, de 3 de Março, posteriormente
pelo artigo 13.º do Decreto Lei n.º 382/89, de 6 de Novembro, revogado pelo Dec. Lei 27/2001 de 3
de Fevereiro passando as contas constituídas ao abrigo da legislação anterior a reger-se por este
diploma, sem prejuízo de determinados direitos adquiridos.

Tendo em conta o objectivo social que se visa com a constituição das referidas contas,
nomeadamente, como instrumento na promoção da poupança pelas famílias, as mesmas poderão
ser tituladas por emigrantes, desde que co-tituladas pelo respectivo cônjuge e pelos filhos residentes
em Portugal, usufruindo, neste caso, das regalias fiscais e parafiscais previstas para os residentes.

Código de Beneficio 702 -
Conta poupança - habitação

(Dedutível até 2004)

Após a inscrição do respectivo código de benefício, será indicado, por titular, os montantes anuais
aplicados em contas poupança-habitação. 

Em conformidade com o disposto no artigo 18º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, as importâncias
depositadas em contas Poupança Habitação tituladas pelo sujeito passivo ou pelos dependentes que
integrem o seu agregado familiar são dedutíveis à colecta do IRS, 25% do montantes das entregas
feitas para depósito em contas poupança habitação, com o limite € 575,57, desde que o saldo da
conta poupança-habitação seja mobilizado para os fins previstos no n.º1 do art. 5. 

Artigo 18.º
Conta poupança-habitação

1 - Para efeitos de IRS, são dedutíveis à colecta, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do
respectivo Código, 25% das entregas feitas em cada ano para depósito em contas
poupança-habitação, com o limite de € 575,57, desde que o saldo seja mobilizado para os fins
previstos no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27/2001, de 3 de Fevereiro, e se mostrem
decorridos os prazos ali estabelecidos. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro -
OE)

Decreto-Lei 27/2001
2001-Fev-03

CONTA POUPANÇA-HABITAÇÃO

A aquisição de habitação própria constitui um importante motivo de poupança das famílias. Todavia,
os efeitos sobre a procura interna da expansão do sector habitacional não poderão deixar de ter em
conta a necessidade de preservação dos principais equilíbrios macroeconómicos.

Assumindo, no presente enquadramento macroeconómico, especial relevância o reforço da
poupança, entendeu o Governo associar esse reforço à satisfação de um objectivo fundamental das
famílias: o acesso à habitação. As contas poupança-habitação constituem um instrumento
particularmente adequado à conciliação daqueles fins. Por isso se entendeu oportuno alargar as
suas potencialidades através da introdução de estímulos adicionais à poupança prévia.

O actual regime em vigor desde 1989 por si só justifica uma alteração de forma a melhor coaduná-lo
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com a actual situação económica de Portugal.

Assim, no uso da autorização legislativa concedida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da Lei n.º
3-B/2000, de 4 de Abril, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:

Artigo 1.º - Instituições depositárias

As instituições de crédito podem abrir contas de depósito a prazo com o regime estabelecido no
presente diploma, denominadas «contas poupança-habitação».

Artigo 2.º - Depositantes

1 - As contas poupança-habitação podem ser constituídas por pessoas singulares, quer em contas
individuais quer em contas colectivas, solidárias ou conjuntas.

2 - As contas poupança-habitação podem ainda ser constituídas por menores, através dos seus
representantes legais.

Artigo 3.º - Prazo contratual mínimo e montantes

1 - A conta poupança-habitação constitui-se pelo prazo contratual mínimo de um ano, renovável por
iguais períodos de tempo, podendo o seu titular efectuar entregas ao longo de cada prazo anual, nos
termos que tiverem sido acordados com as instituições de crédito.

2 - As instituições de crédito podem, dentro dos limites e regras a fixar por portaria conjunta dos
Ministros das Finanças a do Equipamento Social, estipular montantes mínimos ou máximos para
abertura das contas poupança-habitação a para as entregas subsequentes, bem como a
periodicidade destas últimas e a sua rigidez ou flexibilidade.

Artigo 4.º - Regime de juros

1 - Os juros são liquidados, relativamente a cada conta de depósito:

a) No fim de cada prazo anual, por acumulação ao capital depositado;

b) No momento da mobilização do depósito, sendo então contados à taxa proporcional e devidos até
essa data, sem qualquer penalização.

2 - Os juros produzidos pelas entregas ao longo de cada prazo anual são calculados à taxa
proporcional.

Artigo 5.º - Mobilização do saldo

1 - O saldo das contas poupança-habitação pode ser mobilizado pelos seus titulares, quando haja
decorrido o primeiro prazo contratual, desde que os montantes mobilizados tenham respeitado o
prazo contratual mínimo de um ano de imobilização, a para os seguintes fins:

a) Aquisição, construção, recuperação, beneficiação ou ampliação de prédio ou fracções de prédio
para habitação própria e permanente ou para arrendamento;

b) Realização de entregas a cooperativas de habitação e construção para aquisição quer de terrenos
destinados a construção, quer de fogos destinados a habitação própria permanente;

c) Amortizações de empréstimos contraídos e destinados aos fins referidos nas alíneas anteriores.

2 - A mobilização do saldo das contas deverá ser realizada por meio de cheque ou ordem de
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pagamento, emitidos a favor do vendedor, do construtor, da cooperativa de que o titular seja sócio,
ou do credor do preço de venda dos materiais ou serviços no caso de construção de habitação
própria por administração directa do titular da conta, devendo ser apresentados à instituição
depositária, no prazo de 60 dias a contar da data de mobilização do saldo, os originais dos
documentos comprovativos dos pagamentos efectuados, que serão devolvidos aos titulares das
contas com a indicação da data, montante e número da conta utilizada.

3 - A todo o tempo é permitido ao titular de uma conta poupança-habitação comunicar à instituição
depositária a alteração dos objectivos que se propôs com a abertura da conta.

Artigo 6.º - Mobilização para outros fins

1 - Se o saldo da conta poupança-habitação for aplicado em qualquer finalidade diferente das
previstas no n.º 1 do artigo anterior ou dele forem levantados fundos antes de decorridos os prazos
ali previstos, aplicar-se-ão as regras vigentes na instituição depositária para depósitos a prazo
superior a um ano, sendo anulado o montante dos juros vencidos e creditados que corresponda à
diferença de taxas.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, desde que o remanescente, sem incluir os juros
creditados, exceda os montantes mínimos fixados pela instituição depositária, o titular pode continuar
com a conta poupança-habitação, mantendo-se a certeza do empréstimo.

3 - Se o saldo das contas poupança-habitação for levantado, parcial ou totalmente, por ter ocorrido a
morte de qualquer titular ou de um dos progenitores dos menores mencionados no n.º 2 do artigo 2.º,
não há lugar à perda dos benefícios a que se referem os artigos 4.º e 11.º

4 - Poderão igualmente ser mantidos todos os benefícios no caso de o saldo de uma conta
poupança-habitação ser integralmente transferido para outra conta da mesma natureza em
instituição de crédito distinta, tendo em vista o definido no n.º 2 do artigo seguinte.

Artigo 7.º - Empréstimo pela instituição depositária

1 - Os titulares das contas poupança-habitação podem recorrer a crédito, junto da instituição
depositária, para os fins previstos no n.º 1 do artigo 5.º, podendo a instituição depositária exigir
declaração formal dessa intenção no momento da abertura da conta.

2 - Os empréstimos podem ser concedidos a um ou dois titulares de contas poupança-habitação,
ainda que uma das contas tenha sido constituída em instituição de crédito distinta, desde que se
processe a transferência referida no n.º 4 do artigo anterior com o acordo da instituição a quem é
solicitado o empréstimo.

3 - Aos empréstimos solicitados, e sem prejuízo do especificamente previsto no presente diploma,
aplicam-se as disposições do regime de crédito jovem bonificado e do crédito bonificado e do regime
geral de crédito, conforme os casos.

Artigo 8.º - Certeza de empréstimo para contas com mais de três anos

1 - Aos titulares de contas poupança-habitação constituídas há mais de três anos e que pretendam
mobilizar o saldo da conta para fins de aquisição, construção ou beneficiação de habitação própria
permanente é garantido o direito à concessão de um empréstimo.

2 - O montante dos empréstimos a conceder nos termos do número anterior:

a) Será determinado em função de regras estabelecidas no contrato de abertura da conta
poupança-habitação, tendo em conta o ritmo, o valor e a regularidade das entregas do titular da
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conta;

b) Não poderá ser superior à diferença entre o valor da habitação a adquirir ou da obras projectadas,
segundo avaliação das próprias instituições de crédito, ou o preço, se este for menor, e o saldo das
contas poupança-habitação à data da concessão dos empréstimos;

c) Não poderá, no regime de crédito bonificado, implicar uma primeira prestação que corresponda a
uma taxa de esforço superior a um terço do duodécimo do rendimento anual bruto do agregado
familiar.

3 - O disposto no número anterior não pode prejudicar a correcta ponderação dos riscos de crédito
para fins de decisão sobre as operações de empréstimo à habitação.

4 - Salvaguardado o disposto nos números anteriores, deve a instituição depositária conceder o
financiamento, disponibilizando o dinheiro, no prazo máximo de um mês a partir do momento em que
se encontrem cumpridas todas as formalidades legais para a realização do empréstimo.

5 - Se a instituição depositária, por motivos de insuficiência ocasional de meios financeiros
disponibilizáveis para o efeito, não estiver em condições de o aprovar, pode esta conceder o
empréstimo com contrapartida num financiamento intercalar do mesmo montante a conceder pelo
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS).

Artigo 9.º - Condições de financiamento pelo FEFSS

As condições do financiamento referido na parte final do n.º 5 do artigo anterior serão as seguintes:

a) Prazo de nove meses, ao longo dos quais a instituição de crédito terá de substituir o
financiamento intercalar pelo empréstimo definitivo;

b) Taxa de juro igual à taxa contratual praticada pela instituição depositária nos empréstimos à
habitação deduzida de meio ponto percentual.

Artigo 10.º - Fixação e publicitação das condições

As instituições de crédito devem fixar e tornar públicas as condições da conta poupança-habitação,
designadamente os seguintes elementos:

a) Montantes mínimos ou máximos e periodicidades, rígidos ou flexíveis, prefixados ou não;

b) Montante dos empréstimos em função do saldo da conta poupança-habitação;

c) Taxa efectiva de remuneração bruta anual da conta poupança-habitação, calculada como taxa
equivalente e tendo em consideração a periodicidade das entregas, cujos pressupostos a instituição
de crédito explicitará.

Artigo 11.º - Benefícios fiscais e parafiscais

Desde que o saldo da conta poupança-habitação seja mobilizado para os fins previstos no n.º 1 do
artigo 5.º, às contas poupança-habitação aplicam-se os seguintes benefícios:

a) Os benefícios previstos no artigo 38.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

b) Os encargos dos actos notariais e do registo predial respeitantes à aquisição de habitação própria
permanente são reduzidos em um meio, beneficiando a prática de tais actos de um regime de
prioridade ou urgência gratuita.

Artigo 12.º - Legislação revogada e normas transitórias
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1 - São revogados o Decreto-Lei n.º 382/89, de 6 de Novembro, e a Portaria n.º 214/94, de 12 de
Abril.

2 - As contas poupança-habitação constituídas ao abrigo de legislação anterior passam a reger-se
pelo presente diploma, sem prejuízo dos direitos adquiridos, de acordo com as seguintes disposições
transitórias:

a) Para efeito do prazo a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º considera-se a data de abertura da conta;

b) Para efeitos da certeza do empréstimo prevista no n.º 1 do artigo 8.º, o prazo aí definido é
determinado através da consideração cumulativa dos seguintes períodos:

O período decorrido desde a data de abertura da conta até à data da publicação do presente
diploma;

O período posterior ao acordo formal do titular da conta relativamente às entregas mínimas e sua
periodicidade, estabelecidas pela instituição depositária, período este que não poderá nunca ser
inferior a seis meses.

NOTA: Deve inscrever o valor total entregue durante o ano para este tipo de conta, pois o sistema
calcula automaticamente o valor a deduzir, bem como o limite máximo, se for o caso. 

QUESTÃO:

Carlos, tenciona construir uma garagem anexa à sua casa de habitação, para tal pretende utilizar o
saldo da sua conta Poupança Habitação. Poderá, Carlos, movimentar o dinheiro para esse fim?

RESOLUÇÃO:

Carlos, poderá utilizar para o fim em vista o saldo da sua conta poupança habitação, uma vez que as
despesas de construção de garagens, despensas e arrumos que se destinem à utilização exclusiva
do sujeito passivo e do seu agregado familiar e façam parte do mesmo registo da matriz predial são
consideradas como uma utilização correcta do saldo da conta poupança habitação.

No entanto, se, por exemplo, Carlos morasse num andar e decidisse adquirir uma garagem num
local que não fizesse parte da unidade matricial da sua habitação (noutro prédio, por exemplo), já
não poderia utilizar o saldo da referida conta para esse fim.

Circular 10/2003 de 2003-Jun-26
Conta Poupança-Habitação

Constatando-se que algumas Instituições de Crédito têm vindo a mobilizar os saldos das contas
poupança-habitação por transferência para uma conta de depósitos à ordem dos respectivos
titulares, a fim de posteriormente serem emitidos cheques à ordem dos fornecedores de bens ou
prestadores de serviços, para os fins previstos no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27/2001, de 3
de Fevereiro, importa divulgar o seguinte entendimento, sancionado por meu despacho de 8/12//02:

1. O n.º 2 do artigo 5.º do referido diploma prevê que a mobilização do saldo das CPH seja efectuada
por cheque ou por ordem de pagamento a favor do vendedor, construtor ou credor dos bens ou
serviços.

2. Este requisito constitui uma medida de controlo das mobilizações efectuadas para os fins previstos
no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27/2001, de 3 de Fevereiro.

3. Por outro lado, sendo o dinheiro fungível, quando se transfere o saldo da CPH para a conta de
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depósitos à ordem, as mobilizações efectuadas a partir desta, podem não se identificar com os
valores que se encontravam em saldo na CPH, obrigando a uma análise que poderá ser dificultada,
se a uma transferência corresponder a emissão de vários cheques.

4. No entanto, face à referida prática das Instituições de Crédito, admite-se que nem sempre possa
ser funcional para aquelas Instituições procederem à emissão de cheques ou ordens de pagamento
sobre as próprias CPH.

5. Assim, é de aceitar o referido procedimento por parte dessas Instituições, sempre que o
beneficiário das CPH autorize previamente o levantamento do sigilo bancário relativamente à
conta de depósitos à ordem sobre o qual foram emitidos os cheques correspondentes às
mobilizações da CPH, embora com um âmbito limitado à verificação dos movimentos com origem
nas transferências da CPH.

Portaria 698/2002 de 2002-Jun-25

A informação com relevância fiscal que é comunicada no âmbito das designadas obrigações
acessórias constitui um precioso instrumento para o controlo cruzado e consequente avaliação da
veracidade das declarações dos sujeitos passivos.

Todavia, o cumprimento destas obrigações em suporte papel, para além de potenciar erros, tem
inerente um elevado peso de recolha de dados, facilmente ultrapassável com a utilização das novas
tecnologias.

Neste sentido, na sequência de medidas análogas recentemente tomadas pelo Governo, torna-se
obrigatória a entrega por transmissão electrónica das declarações aprovadas pela presente portaria.

Assim, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, e do artigo 144.º
do Código do IRS:

Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, o seguinte:

1.º São aprovados os modelos de impressos das seguintes declarações:

Modelo 13 -«Valores mobiliários, warrants autónomos e instrumentos financeiros derivados» -
para cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 124.º do Código do IRS;

Modelo 14 -«Seguros de vida - resgates ou adiantamentos de seguros de grupo e seguros
individuais efectuados antes de decorridos cinco anos após a sua constituição» - para
cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 121.º do Código do IRS;

Modelo 15 -«Contas poupança-habitação» - para cumprimento da obrigação a que se refere o
artigo 18.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

Modelo 16 -«Planos de poupança em acções» - para cumprimento da obrigação a que se
refere o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 204/95, de 5 de Agosto;

Modelo 17 -«Dívida pública - não residentes - operações de que tenha resultado reembolso
antecipado de imposto» - para cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 88/94, de 2 de Abril;

Modelo 18 -«Vales de refeição» - para cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 126.º
do Código do IRS;

Modelo 19 -«Planos de opção, de subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente» -
para cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 119.º do Código do IRS;
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Modelo 32 -«Subscrição e reembolsos de fundos de poupança-reforma, poupança-educação e
poupança-reforma/educação» - para cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 122.º
do Código do IRS;

Modelo 33 -«Registo ou depósito de valores mobiliários» - para cumprimento da obrigação a
que se refere o artigo 125.º do Código do IRS

CIRCULAR 16/95 1995-Ago-02
CONTA POUPANCA-HABITACAO - TITULARES DEPENDENTES

Tendo em vista a uniformidade de procedimentos na aplicação do benefício fiscal previsto no artigo
11º, nº 1, do Decreto-Lei nº 382/89, de 6 de Novembro, foi por despacho de Sua Excelência o
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 31 de Julho de 1995, sancionado o seguinte
entendimento:

1. O entendimento a dar ao disposto no artigo 11º, nº 1, do Decreto-Lei nº 382/89, de 6 de
Novembro, na redacção dada pela Lei nº 39-B/94, de 27 de Dezembro, para as CPH tituladas por
menores, será o de considerar as entregas feitas em cada ano dedutíveis ao rendimento colectável
do agregado familiar em que os mesmos se integram enquanto dependentes, na acepção que o
conceito tem no nº 4 do artigo 14º do CIRS, dentro do limite único previsto para o abatimento.

2. As transferências de contas poupança-habitação entre instituições de crédito não desvinculam os
seus titulares quanto às exigências inerentes àquelas contas, designadamente, a afectação aos fins
legalmente estabelecidos no nº 1 do artigo 5º e ao levantamento de fundos após decorrido o prazo
contratual estabelecido.

Ocorrendo utilização para outros fins que não os expressamente enumerados no artigo 5º ficam as
instituições depositárias, nos termos do nº 2 do artigo 11º do diploma legal em referência, obrigados
a comunicar à administração fiscal a ocorrência de tais factos bem como a proceder à liquidação e
cobrança do imposto não arrecadado acrescido dos respectivos juros compensatórios, conforme o
disposto no nº 4 do artigo 38º do EBF.

A utilização indevida ou o levantamento antes de decorrido o prazo de 1 ano (deposito inicial e
reforços posteriores) implica a perda do benefício de dedução à colecta, com a obrigação de declarar
o valor deduzido com a respectiva majoração no Quadro 10, campo 1005.

AQUISIÇÃO DE ACÇÕES EM OFERTAS PÚBLICAS DE VENDA
REALIZADAS PELO ESTADO

Este incentivo ao investimento, foi ciado pelo Decreto-Lei n.º 187/92, de 25 de Agosto, no seu artigo
2.º, que aditou o artigo 32.º B ao EBF, afim de induzir as pessoas singulares a investirem no
mercado de capitais, nomeadamente em acções provenientes de empresas em fase de privatização.

O benefício consagrado, por razões que se compreendem, varia em função do vínculo existente do
adquirente com a empresa (empregado ou não).

Código de Beneficio 703
Aquisição de acções âmbito de operações de privatização

ANO DE 2002

Após a inscrição do respectivo código de benefício, serão indicados, os valores anuais aplicados na
subscrição ou aquisição de acções ou certificados nos termos e condições definidas nas disposições
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legais neles citados. 

Também aqui como incentivo fiscal, foi criada a possibilidade do sujeito passivo deduzir à colecta,
5% dos montantes aplicados na aquisição de acções no âmbito de operações de privatização
realizadas até ao final de 2002, com limite máximo de 170,09 e 340,18 por sujeito passivo não
casado e por ambos os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, respectivamente,
de harmonia com o n.º 1 do artigo 60.º, do EBF.

Artigo 60.º EBF
Aquisição de acções em ofertas públicas de venda realizadas pelo Estado

1 - Para efeitos de IRS, são dedutíveis à colecta, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do
respectivo Código, 5% dos montantes aplicados na aquisição de acções no âmbito de operações de
privatização realizadas até ao final do ano 2002, com limite de 34 100$ (€ 170,09) por sujeito passivo
não casado ou 68 200$ (€ 340,18) por ambos os cônjuges não separados judicialmente de pessoas
e bens.

NOTA: Na liquidação automática de imposto, os valores indicados serão reduzidos de acordo com as
percentagens e os limites legalmente previstos.

Este campo apenas admite a titularidade dos sujeitos passivos.

Ofício-circulado n.º 15 152, de 10/03/98
Aquisições por dependentes de acções em OPV’s realizadas pelo Estado

Visando o esclarecimento de dúvidas e a uniformidade de procedimentos por parte dos Serviços,
relativamente à dedução pelo agregado familiar, dos montantes despendidos por ou em nome de
dependentes na aquisição de acções de empresas no âmbito de operações de privatização,
informa-se que:

1. Não sendo o dependente considerado um sujeito passivo autónomo e sendo o imposto devido
pelo conjunto de pessoas que constituem o agregado familiar, nos termos do art. 14.º do CIRS, a
dedução fiscal prevista no artigo 32.º B do EBF aproveita à determinação do rendimento colectável
do conjunto dos rendimentos anuais do agregado familiar.

2. Nos termos do art. 32ºB do EBF, é, pois, irrelevante qual o membro do agregado familiar em nome
de quem, ou em cuja totalidade foram subscritas as acções.

3. Assim, nas situações em que se verifique que foram adquiridas acções de empresas no âmbito de
operações de privatização, nos termos do disposto no art. 32.º B do EBF, e que nestas acções foram
adquiridas por ou em nome de dependentes, devem os montantes aplicados ser inscritos na
declaração anual de rendimentos do agregado familiar.

4. Nestes termos, os montantes investidos na aquisição de acções por ou em nome de dependentes
devem ser inscritas no anexo H da declaração anual de IRS do agregado familiar, respeitando os
limites fixados no art. 32.º B do EBF, e considerando-se aplicados pelos sujeitos passivos A e/ou B, a
quem incumbe a direcção do agregado familiar em que se integra o dependente.

Código de Beneficio 704
Compra de acções, pelo trabalhador, de empresas objecto de privatização

ANO DE 2002

Após a inscrição do respectivo código de benefício, será indicado, por sujeito passivo, os valores
anuais aplicados na subscrição ou aquisição de acções ou certificados nos termos e condições



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

378

definidas nas disposições legais neles citados. 

O n.º 2 do artigo 60.º, do EBF, concede o benefício fiscal de dedução à colecta dos sujeitos
passivos, de 7,5% dos montantes aplicados em subscrição ou compra de acções de empresas que
sejam objecto de privatização realizadas até ao final de 2002, desde que o sujeito passivo seja
trabalhador das empresas em causa, com o limite de 256,38 por sujeito passivo não casado e
512,75 por ambos os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens.

n.º 2 do Artigo 60.º do EBF

Para efeitos de IRS, são dedutíveis à colecta, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do
respectivo Código, 7,5% dos montantes aplicados na aquisição de acções no âmbito de operações
de privatização realizadas até ao final do ano 2002, com o limite de 51 400$ (€ 256,38) por sujeito
passivo não casado ou 102 800$ (€ 512,76) por ambos os cônjuges não separados judicialmente de
pessoas e bens, quando a aquisição seja efectuada pelos próprios trabalhadores da empresa
objecto de privatização..

NOTA: Na liquidação automática de imposto, os valores indicados serão reduzidos de acordo com as
percentagens e os limites legalmente previstos.

Este campo apenas admite a titularidade dos sujeitos passivos.

Circular n.º 4/98, de 18 de Fevereiro
Aquisição de acções por trabalhadores da empresa objecto de privatização

Reapreciada a questão da aplicabilidade do n.º 2 do artigo 32-B do EBF, foi, por despacho do
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 13/10/97, sancionado, nova entendimento, de que se
dá conta de seguida para efeitos de uniformidade de procedimentos por parte dos serviços da
administração fiscal:

1. Por despacho do SEASEAO, de 15/4/93, havia sido entendido que só a aquisição de acções, no
âmbito da «tranche» que é reservada aos próprios trabalhadores da empresa objecto da
privatização, poderia aproveitar do benefício estatuído no n.º 2 do artigo 32-B do EBF.

2. No entanto, tal entendimento, foi expressamente revogado por despacho do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais de 13/10/97.

3. Assim, ficou sancionado o entendimento de que nada obsta a que um trabalhador de uma
empresa objecto de privatização, possa adquirir acções que, independentemente da «tranche» a que
respeitam, aproveitem do benefício consignado no n.º 2 do artigo 32-B do EBF.

4. Recorda-se, para este efeito, a necessidade de observância dos limites de dedução expressos no
mesmo número e artigo do EBF. 

OFICIO CIRCULADO 20 004 - DSBF
1999-Mar-08

ACÇÕES (AQUISIÇÃO DE) - ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS/EBF

Tendo a Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais constatado a existência de algumas dúvidas
relativas à aplicabilidade do disposto na circular nº 4/98, de 18 de Fevereiro, designadamente o que
dispõe o seu nº 3, considera-se oportuno comunicar aos Serviços, para uniformidade de
procedimentos e esclarecimento dos interessados, o seguinte: 

1. Os trabalhadores de empresas objecto de privatização quando no âmbito de uma operação de
privatização da própria empresa adquiram simultaneamente acções na "tranche" que lhes foi
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reservada, atenta aquela qualidade, e em outras "tranches", caso pretendam usufruir do benefício
consagrado no nº 2, do artigo 32º-B, apenas poderão aproveitar deste benefício, devendo a
globalidade do montante aplicado na aquisição de acções de todas as "tranches" ser inscrito no
campo 705 do anexo H da declaração de rendimentos do IRS. 

2. Nessa situação, os trabalhadores dessas empresas, não poderão inscrever no campo 705 do
anexo H o montante aplicado em acções na «tranche" que lhes é reservada e simultaneamente no
campo 704 o montante aplicado noutras "tranches". 

3. Somente na hipótese de um sujeito passivo de IRS adquirir acções na qualidade de trabalhador de
uma empresa objecto de privatização, e, simultaneamente adquirir acções de qualquer outra
empresa também objecto de privatização (em que não é trabalhador), poderá preencher
conjuntamente os campos 704 e 705 do anexo H, devendo neste caso inscrever a globalidade do
montante aplicado em acções dessas outras empresas no campo 704.

Exemplos

Exemplo 1

O sujeito passivo A, adquiriu em 1998 os seguintes montantes de acções da própria empresa em
que trabalha, que foi objecto de privatização: – 300 contos na "tranche" reservada aos trabalhadores
e 400 contos na "tranche" reservada ao público em geral. 

Neste caso, o sujeito passivo deverá inscrever a globalidade das suas aplicações no campo 705 do
anexo H, ou seja, 700 contos. 

Exemplo 2

Suponha-se que o mesmo sujeito passivo A adquiriu no ano de 1998 os seguintes montantes de
acções relativos a empresas objecto de privatização:

- Na qualidade de trabalhador da empresa X, adquiriu desta empresa 200 contos de acções na
"tranche" que lhe foi reservada e 250 contos de acções na "tranche" reservada ao público em geral,
tendo adquirido ainda 300 contos de acções da empresa Y, da qual obviamente não é trabalhador. 

Temos, assim, que o sujeito passivo A adquiriu 450 contos de acções (250+200) da empresa X,
enquadráveis no nº 2, do artigo 32º-B do EBF, e 350 de acções da empresa Y enquadráveis no nº 1,
do artigo 32º-B desse Estatuto. Note-se, que não existe neste exemplo qualquer problema de
cumulativamente relacionado com o que dispõe o nº 3 do artigo 32º-B, já que se tratam de acções
relativas a empresas distintas, uma vez que o nº 3, do artigo 32º-B, proíbe a cumulação dos
benefícios consagrados nos ns. 1 e 2 quando se trate das mesmas acções (leia-se da mesma
empresa, conforme entendimento já sancionado).

Assim, neste 2º caso, o correcto preenchimento do anexo H seria o seguinte:

- 350 contos no campo 704 e 450 contos no campo 705.

PLANOS POUPANÇA ACÇÕES

No ano de 1995 foram criados os planos poupança acções, no intuito de procurar estimular a
canalização dos recursos das famílias para a poupança de longo prazo, bem como a dinamização
dos mercados de capitais e a criação de formas alternativas de financiamento do sector empresarial.

Este novo instrumento de aplicação de poupança, vocacionado em activos de risco, foi criado com o
objectivo de incentivar os aforradores, pessoas singulares, a direccionar o seu investimento em
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acções, proporcionando em ultimo lugar, às empresas as condições necessárias para poder
mobilizar directamente os fundos próprios de que carecem junto do mercado de capitais, a fim de
financiarem os seus investimentos de expansão e/ou internacionalização e/ou modernização e/ou
diversificação ou, por último para poderem efectuar a sua restruturação financeira.

Para atingir aquele objectivo, o legislador criou um novo produto de poupança que deverá constar,
obrigatoriamente, de contrato escrito, com vantagens fiscais bastante atraentes, direccionada à
família de escalão de rendimento médio e com um horizonte temporal de seis anos, prorrogável
apenas de uma só vez por um período máximo de até três anos.

O legislador não previu a possibilidade de existência de carteiras conjuntas, ainda que, no caso de
sujeitos passivos casados sujeitos a uma tributação comum dos rendimentos, cada um dos cônjuges
possa abrir o seu próprio PPA. Assim, cada aferrador não poderá ser titular de mais de um PPA, nem
cada plano pode ter mais de um titular. Não podem, ainda, subscrever um PPA as pessoas a seu
cargo, incluindo os filhos e adoptados plenamente.

O legislador entendeu, também, limitar o montante total de aplicações por titular de um PPA a um
montante global de 3 000 contos em numerário, bem como o compromisso do seu titular conservar
as suas aplicações de poupança num prazo mínimo de seis anos. 

Qualquer levantamento antecipado, ainda que parcial, terá como consequência imediata o
encerramento do plano e a reposição das deduções ao rendimento colectável, majoradas em 10%
por cada ano, ou fracção, decorrido desde a data em que foi efectuada a dedução até ao
encerramento do plano.

Este tipo de limitações foram criadas com o objectivo da Administração Fiscal controlar
efectivamente os benefícios fiscais dos subscritores bem como em defender o investimento
excessivo em activos de risco (acções).

Planos Poupança Acções (PPA)
Decreto-Lei 204/95

Artigo 4º
Subscrição de FPA

1 - Os PPA apenas podem ser subscritos por pessoas singulares, com observância das seguintes
regras: 

a) Existindo agregado familiar para efeitos de IRS. os PPA só podem ser subscritos pelas pessoas a
quem incumbe a direcção;

b) Cada pessoa singular apenas pode subscrever um PPA.

2 - Cada plano não pode ter mais de um subscritor.

3 - O valor total das entregas efectuadas por cada subscritor de PPA não pode exceder 3 000
000$00.

4 - Para efeito do disposto nos números anteriores, cada entidade gestora deve enviar à
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, no decurso do mês de Fevereiro de cada ano, em
impresso de modelo aprovado oficialmente ou por suporte informático, relativamente ao ano anterior
e para cada plano em vigor ou encerrado, os seguintes elementos a cada subscritor:

a) Nome completo e número fiscal de contribuinte;

b) Data da abertura e ou de encerramento do plano;
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c) Montante acumulado das entregas efectuadas;

d) Motivo de encerramento do plano.

5 - Em caso de incumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2, consideram-se encerrados todos os
planos subscritos, aplicando-se o disposto no n.º 7 do artigo 24.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
e as penalidades a que houver lugar nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias.

Código de Benefício 705
Planos Poupança Acções (P.P.A.)

(dedutível até 2004)

Após a inscrição do respectivo código de benefício, serão indicados, os valores anuais aplicados na
subscrição ou aquisição de acções ou certificados nos termos e condições definidas nas disposições
legais neles citados. 

O diploma que aprovou este tipo de planos aditou o artigo 24.º, ao Estatuto dos Benefícios Fiscais,
artigo este que estabelece no seu n.º 2, para efeitos de IRS, os valores a deduzir à colecta, bem
como os seus limites, 7,5% das entregas feitas anualmente, com o limite máximo de € 199,95 por
sujeito passivo ou por cada um dos cônjuges. 

Artigo 24.º
Planos de poupança em acções

2 - Para efeitos de IRS, é dedutível à colecta, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do
respectivo Código, o valor aplicado em plano poupança-acções (PPA), até 7,5% das entregas
efectuadas anualmente, com o limite máximo de € 199,95 por sujeito passivo não casado ou por
cada um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, desde que, excepto em
caso de morte do subscritor, não haja lugar a reembolso no prazo mínimo de seis meses a contar da
data dessas entregas. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

NOTA : Deve inscrever o valor total entregue durante o ano para este tipo de conta, pois o sistema
calcula automaticamente o valor deduzir, bem como o limite máximo, se for o caso.

O incumprimento das condições previstas no artigo 24.º do EBF ou o levantamento antecipado do
valor capitalizado do PPA, implica a perda do benefício, impondo-se que o valor deduzido, acrescido
da respectiva majoração seja no declarado no quadro 10, campos 1003 ou 1004.

Este campo apenas admite a titularidade dos sujeitos passivos.

Código de Benefício 706
Despesas com a educação e reabilitação dos sujeitos passivos e dependentes

(deficientes)

Após a inscrição do respectivo código de benefício, serão inscritas as despesas efectuadas com a
educação e reabilitação dos sujeitos passivos ou dependentes, quando deficientes.

Este abatimento deve relacionar-se com o exercício do direito à educação constitucionalmente
consagrado (no artigo 73º da CRP) e cuja vertente fundamental é, também nos termos
constitucionais, o direito ao ensino formal como garantia do direito de igualdade de oportunidades de
acesso e êxito escolar.

Na educação e reabilitação dos sujeitos passivos e seus dependentes, ambos deficientes, os
encargos aqui suportados são dedutíveis à colecta do IRS 30% da totalidade das despesas de
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educação e reabilitação do sujeito passivo ou dependente deficientes.

Artigo 16.º do EBF

2 - São dedutíveis à colecta do IRS 30% da totalidade das despesas efectuadas com a educação
e reabilitação do sujeito passivo ou dependentes deficientes, bem como 25% da totalidade dos
prémios de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma
por velhice, neste último caso desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de idade e
cinco anos de duração do contrato, e em que aqueles figurem como primeiros beneficiários, nos
termos e condições estabelecidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código do IRS.

Código de Benefício 707
Prémios de Seguros em que fiquem como primeiros beneficiários sujeitos passivos

deficientes ou dependentes deficientes

Após a inscrição do respectivo código de benefício, serão inscritos os prémios de seguros em que os
sujeitos passivos ou dependentes, quando deficientes, figurem como primeiros beneficiários.

Aqui deve-se considerar o valor total de prémios de seguros de vida, doença ou acidentes pessoais,
em que os primeiros beneficiários são os sujeitos passivos ou dependentes deficientes.

Os termos do n.º 2 do artigo 16º do E.B.F, estes encargos são dedutíveis à colecta do IRS 25% da
totalidade dos prémios de seguros em que o sujeito ou dependente deficiente figurem como
primeiros beneficiários.

n.º 2 do artigo 16º do E.B.F.

2 - São dedutíveis à colecta do IRS 30% da totalidade das despesas efectuadas com a educação e
reabilitação do sujeito passivo ou dependentes deficientes, bem como 25% da totalidade dos
prémios de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma
por velhice, neste último caso desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de idade e
cinco anos de duração do contrato, e em que aqueles figurem como primeiros beneficiários, nos
termos e condições estabelecidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código do IRS.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade gestora

Código de Benefício 708
Importâncias despendidas com a aquisição de computadores de uso pessoal,

modems, placas RDIS e aparelhos de terminal

Os montantes utilizados com a aquisição de computadores de uso pessoal, incluindo software e
aparelhos de terminal, podem ser deduzidos à colecta do IRS, dedução que só é aplicável uma vez
durante os anos de 2006 a 2008, nos termos do n.º 1 e nas condições do n.º 2 do art. 64.º do EBF.

Por outro lado, os montantes despendidos com as aquisições de computadores de uso pessoal,
programas de computadores, modems, RDIS, aparelhos de terminal, set-top boxes e custos de
ligação à Internet ocorridas nos anos de 2001 a 2003 podem ser deduzidos à colecta do IRS com os
limites e nas condições estabelecidas no art. 64.º do EBF, na redacção dada pela Lei n.º
101-B/2001, de 27 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2002).

DECLARAÇÕES DE 2002 e 2003

A dedução relativa às importâncias despendidas com a aquisição, no estado de novo, dos
mencionados equipamentos de uso pessoal, deve ser comprovada a afectação através de factura
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que contenha o número de identificação fiscal do adquirente e a menção "uso pessoal".

O valor a declarar é o despendido na aquisição, considerando-se, na liquidação do imposto, a
percentagem e o limite previstos no n.º 1 do artigo 64.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

Pode ser deduzido à colecta do IRS, 25% do valor despendido com a compra em estado novo de
computadores de uso pessoal, modems, placas RDIS e aparelhos de terminal, com o limite de
182,97.

DECLARAÇÕES DE 2006 a 2008

São dedutíveis à colecta do IRS, até à sua concorrência, após as deduções referidas no n.º 1 do
artigo 78.º e no art. 88.º do Código do IRS, 50% dos montantes despendidos com a aquisição de
computadores de uso pessoal, incluindo software e aparelhos de terminal, até ao limite de 250€ (n.º
1 do art. 64.º do EBF).

Esta dedução é aplicável uma vez durante os anos de 2006 a 2008 e fica dependente da verificação
das seguintes condições:

Que a taxa normal aplicável ao sujeito passivo seja inferior a 42% (alínea a) do n.º 2 do art. 64.º
do EBF);

Que o equipamento tenha sido adquirido em estado de novo (alínea b) do n.º 2 do art. 64.º do
EBF);

Que o sujeito passivo ou qualquer membro do seu agregado familiar frequente qualquer nível
de ensino (alínea c) do n.º 2 do art. 64.º do EBF);

Que a factura de aquisição contenha o número de identificação fiscal do adquirente e a menção
“uso pessoal” (alínea d) do n.º 2 do art. 64.º do EBF).

Para que haja lugar à dedução os equipamentos não podem ser afectos ao uso profissional (n.º 3 do
art. 64.º do EBF). 

Para efeitos do cálculo da dedução prevista no artigo 64.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a
efectuar no ano de 2006, são também consideradas as aquisições dos bens aí referidos realizadas
durante o mês de Dezembro de 2005.

Artigo 64.º
Aquisição de computadores

1 - São dedutíveis à colecta do IRS, até à sua concorrência, após as deduções referidas no n.º 1 do
artigo 78.º e 88.º do respectivo Código, 50% dos montantes despendidos com a aquisição de
computadores de uso pessoal, incluindo software e aparelhos de terminal até ao limite de € 250.
[Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

2 - A dedução referida no número anterior é aplicável uma vez durante os anos de 2006 a 2008, e
fica dependente da verificação das seguintes condições: [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de
30 de Dezembro - OE]

Que a taxa normal aplicável ao sujeito passivo seja inferior a 42%; [Redacção dada pela Lei n.º
60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

Que o equipamento tenha sido adquirido no estado de novo; [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005,
de 30 de Dezembro - OE]
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Que o sujeito passivo ou qualquer membro do seu agregado familiar frequente qualquer nível de
ensino; [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

Que a factura de aquisição contenha o número de identificação fiscal do adquirente e a menção “uso
pessoal”. [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

3 - A utilização da dedução prevista no n.º 1 impede, para efeitos fiscais, a afectação dos
equipamentos aí referidos, para uso profissional. [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro - OE]

Código de Benefício 709
Entregas feitas a cooperativas de habitação e construção em resultado de
contratos para a aquisição, construção, recuperação ou beneficiação de

imóveis para habitação própria e permanente
Art.17.º n.º 1, da Lei 85/98, de 16 de Dezembro 

As importâncias pagas às cooperativas de habitação e construção pelos respectivos membros, em
resultado dos contratos entre eles celebrados com vista à aquisição, construção, recuperação ou
beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente, com excepção das que sejam
efectuadas através da mobilização de saldos das contas poupança - habitação, são, desde que
devidamente comprovadas, dedutíveis à colecta do IRS com o limite estabelecido no n.º 1 do art.11.º
do Decreto-Lei 382 /89, de 6 de Novembro, neste momento artigo 18.º do EBF (revogado), ou seja
25% do valor aplicado com o limite de 564,28.

Nos termos do n.º 2 do art. 17.º da Lei 85/98, de 16 de Dezembro o benefício indicado não poderá
ser usufruído em simultâneo com a conta Poupança - Habitação. 

O incumprimento das condições previstas, implica a perda do benefício, impondo-se que o valor
deduzido, acrescido da respectiva majoração seja no declarado no quadro 10, campo 1006.

ARTIGO 17.º - INCENTIVOS À POUPANÇA
ESTATUTO FISCAL COOPERATIVO (EFC)

1 - Para efeitos de IRS, é dedutível à colecta, nos termos e condições previstos no artigo 80.º do
respectivo Código e desde que devidamente comprovadas, 25% das importâncias entregues às
cooperativas de habitação e construção pelos respectivos membros, em resultado dos contratos
entre eles celebrados com vista à aquisição, construção, recuperação ou beneficiação de imóveis
para habitação própria e permanente, com excepção das que sejam efectuadas através da
mobilização de saldos das contas poupança habitação, com o limite estabelecido no n.º 1 do artigo
11.º do Decreto-Lei n.º 382/89, de 6 de Novembro (Redacção dada pelo DL n.º 393/99, de 1/10). 

2 - O limite a que se refere o número anterior não poderá ser excedido quando um mesmo sujeito
passivo usufrua, em simultâneo, do benefício nele previsto e do que se encontra estabelecido para
as entregas feitas para depósito em contas poupança-habitação.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade gestora

Código de Benefício 710
Entregas feitas pelos cooperantes para a realização do capital social das

cooperativas, na parte em que exceda o capital legal ou estatutariamente obrigatório,
e para subscrição de títulos de investimento por elas emitidos

Art.17.º n.º 4, da Lei 85/98, de 16 de Dezembro
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Serão igualmente dedutíveis à colecta do IRS, 5% das importâncias entregues pelos cooperadores
para a realização do capital social das cooperativas de que sejam membros, na parte em que exceda
o capital legal ou estatutariamente obrigatório, e para subscrição de títulos de investimento por elas
emitidos, até ao montante global de € 124,70 por agregado familiar, desde que não sejam
reembolsadas no período mínimo de três anos e respeitem, integralmente, os requisitos
estabelecidos no Código Cooperativo. 

ARTIGO 17.º - INCENTIVOS À POUPANÇA
ESTATUTO FISCAL COOPERATIVO (EFC)

4 - É igualmente dedutível à colecta do IRS dos sujeitos passivos residentes em território português
5 % das importâncias entregues pelos cooperadores para a realização do capital social das
cooperativas de que sejam membros, na parte que exceda o capital legal ou estatutariamente
obrigatório, e para subscrição de títulos de investimento por elas emitidos, com o limite de 25 000$
por agregado familiar, desde que não reembolsadas no período mínimo de três anos e respeitem
integralmente os requisitos estabelecidos no capítulo do Código Cooperativo.

O incumprimento das condições previstas, implica a perda do benefício, impondo-se que o valor
deduzido, acrescido da respectiva majoração seja no declarado no quadro 10, campo 1007.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade gestora

Código de Benefício 711 -
Contribuições individuais para fundos de pensões e outros regimes complementares

de segurança social

(Não dedutível em 2005)

As contribuições individuais para fundos de pensões e outros regimes complementares de
segurança social são de declarar com o código 711 nas declarações de rendimentos respeitantes
aos anos de 2003 e seguintes (art. 14.º do EBF).

Se a declaração respeitar aos anos de 2001 a 2004, os valores aplicados em PPE e PPR/E são
indicados com o código 711.

Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do EBF, as contribuições individuais dos participantes em fundos
de pensões e outros regimes complementares de segurança social que garantam exclusivamente o
benefício de reforma, invalidez ou sobrevivência, aplica-se o disposto no artigo 21.º.

È um benefício novo, introduzido pela Lei n.º 32 B/2002, de 30 de Dezembro, que substitui as
deduções previstas no artigo 25.º e 86.º.

Este benefício é cumulável com o previsto no n.º 2 do artigo 21.º, não podendo, no entanto, em
conjunto exceder, os limites nele fixado.

Ou seja:

Idade do sujeito passivo:

Superior a 50 anos

20% do valor aplicado com o limite de € 300

Entre 35 e 50 anos
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20% do valor aplicado com o limite de € 350

Inferior a 35 anos

20% do valor aplicado com o limite de € 400

Artigo 14.º
Fundos de pensões e equiparáveis

1 - São isentos de IRC os rendimentos dos fundos de pensões e equiparáveis que se constituam e
operem de acordo com a legislação nacional. (Redacção dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de
Dezembro - OE)

2 - São isentos do imposto municipal de sisa e do imposto sobre as sucessões e doações, por
avença, os fundos de pensões e equiparáveis constituídos de acordo com a legislação nacional.

3 - Ficam isentas do imposto sobre as sucessões e doações as transmissões por morte a favor do
cônjuge sobrevivo e dos filhos ou adoptados, no caso de adopção plena, dos valores acumulados
afectos a fundos de pensões resultantes de contribuições individuais dos participantes.

4 - Às contribuições individuais dos participantes e aos reembolsos pagos por fundos de pensões e
outros regimes complementares de segurança social que garantam exclusivamente o benefício de
reforma, complemento de reforma, invalidez ou sobrevivência são aplicáveis as regras previstas
no artigo 21.º, com as necessárias adaptações. (Aditado pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro
- OE)

5 - Em caso de inobservância dos requisitos estabelecidos no n.º 1, a fruição do benefício aí previsto
fica, no respectivo exercício, sem efeito, sendo as sociedades gestoras dos fundos de pensões e
equiparáveis responsáveis originariamente pelas dívidas de imposto dos fundos cuja gestão lhes
caiba, devendo efectuar o pagamento do imposto em dívida no prazo previsto no n.º 1 do artigo 112.º
do Código do IRC. (Aditado pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

6 - Os benefícios fiscais previstos no n.º 4 deste artigo e no n.º 2 do artigo 21.º são cumuláveis, não
podendo, no seu conjunto, exceder os limites fixados no n.º 2 do artigo 21.º (Aditado pela Lei n.º
32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

Este campo apenas admite a titularidade dos sujeitos passivos.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade gestora

Código de Benefício 712
IVA suportado

(Dedutível nos anos de 2003 e 2004)

Nos termos do artigo 66.º aditado ao EBF pelo Decreto-Lei 17/2003, de 3 de Fevereiro, à colecta de
IRS é dedutível uma percentagem de 25%, com o limite de € 50,00, do IVA suportado nas seguintes
despesas realizadas por qualquer membro do agregado familiar enquanto consumidor final:

a)    Serviços de alimentação e bebidas;

b)    Prestações de beneficiação, remodelação, renovação, restauram, reparação ou
conservação de equipamentos domésticos e de imóveis destinados à habitação dos sujeitos
passivos ou arrendamento para habitação;
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c)    Prestações de serviço de reparação de veículos, com excepção de embarcações e
aeronaves, desde que efectuadas por prestadores de serviços abrangidos pelo regime
simplificado de tributação.

As despesas terão que ser comprovadas mediante factura ou documento equivalente, processados
de forma legal. 

Artigo 66.º
Dedução à colecta do IRS de IVA suportado

1 - À colecta do IRS devido pelos sujeitos passivos deste imposto é dedutível uma percentagem de
25%, com o limite de € 50, do IVA suportado nas seguintes despesas, realizadas por qualquer
membro do agregado familiar enquanto consumidor final:

Serviços de alimentação e bebidas;

Prestações de serviços de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou
conservação de equipamentos domésticos e de imóveis destinados à habitação dos sujeitos
passivos e do seu agregado ou arrendamento para habitação;

Prestações de serviços de reparação de veículos, com excepção de embarcações e aeronaves,
desde que efectuadas por prestadores de serviços abrangidos pelo regime simplificado de
tributação do IRS ou IRC.

2 - O direito à dedução previsto no número anterior não é aplicável às despesas que sejam
dedutíveis no âmbito das categorias B e F do Código do IRS.

3 - O disposto no n.º 1 não é aplicável às prestações de serviços adquiridas através da mobilização
de saldos das contas poupança-habitação ou com recurso ao crédito, desde que, em qualquer dos
casos, o sujeito passivo beneficie da dedução à colecta prevista no artigo 18.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais ou no artigo 85.º do Código do IRS, respectivamente.

4 - As despesas a que se referem as alíneas a), b) e c) do n.º 1 deverão ser comprovadas através de
factura ou documento equivalente processado em forma legal.

5 - Para efeitos da dedução prevista na alínea c) do n.º 1, os sujeitos passivos abrangidos pelo
regime simplificado do IRS ou do IRC que prestem serviços de reparação de veículos, com excepção
de embarcações e aeronaves, devem fazer constar da factura ou documento equivalente a
referência à aplicação do regime. (*) (Aditado pelo Decreto-Lei n.º 256/2003, de 21 de Outubro)

Código de Benefício 715
Mecenato Religioso

São de indicar os donativos devidamente comprovados que foram atribuídos a igrejas e a instituições
religiosas (n.º 2 do art. 5.º do Estatuto do Mecenato).

Artigo 5.º
Deduções em IRS por virtude do mecenato

1 - Os donativos atribuídos pelas pessoas singulares residentes em território nacional, nos termos e
condições previstos nos artigos anteriores, são dedutíveis à colecta do ano a que dizem respeito,
com as seguintes especificidades:

a) Em valor correspondente a 25% das importâncias atribuídas, nos casos em que não estejam
sujeitos a qualquer limitação;
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b) Em valor correspondente a 25% das importâncias atribuídas, até ao limite de 15% da
colecta, nos restantes casos;

c) São dispensados de reconhecimento prévio desde que o seu valor não seja superior a 100.000$;
(Redacção dada pela Lei n.º 176-A/99, de 30 de Dezembro)

d) As deduções, só são efectuadas no caso de não terem sido contabilizadas como custos.

2 - São ainda dedutíveis à colecta, nos termos fixados nas alíneas b) a d) do número anterior, os
donativos concedidos a igrejas, instituições religiosas, pessoas colectivas de fins não lucrativos
pertencentes a confissões religiosas ou por eles instituídas, sendo a sua importância considerada em
130% do seu quantitativo.

Os donativos atribuídos pelas pessoas singulares residentes em território nacional, nos termos do
Estatuto do Mecenato, são dedutíveis à colecta do ano a que dizem respeito, com as seguintes
especificidades: 

    Em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas, até ao limite de 15 % da
colecta, nos restantes casos (alínea b) do n.º 1 do art. 5.º do Estatuto do Mecenato); 

    São dispensados de reconhecimento prévio desde que o seu valor não seja superior a €
498,80 (alínea c) do n.º 1 do art. 5.º do Estatuto do Mecenato) 

    As deduções só são efectuadas no caso de não terem sido contabilizadas como custos
(alínea d) do n.º 1 do art. 5.º do Estatuto do Mecenato). 

A majoração será assumida automaticamente.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade donatária

Código de Benefício 716
Mecenato no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa

São de indicar os donativos devidamente comprovados concedidos ao abrigo da Lei da Liberdade
Religiosa (n.º 3 do art. 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho).

Neste campo serão declarados os donativos atribuídos a pessoas colectivas religiosas, inscritas
para efeitos de IRS (artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho), e que tenham renunciado ao
reembolso de IVA previsto no artigo 65.º da lei referida.

A majoração será assumida automaticamente.

Obrigatória a inclusão do NIF/NIPC da entidade donatária

Artigo 32.º da Lei 16/2001
Benefícios fiscais

1 - As pessoas colectivas religiosas inscritas estão isentas de qualquer imposto ou contribuição
geral, regional ou local, sobre: 

a) Os lugares de culto ou outros prédios ou partes deles directamente destinados à realização de fins
religiosos; 

b) As instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos; 

c) Os seminários ou quaisquer estabelecimentos efectivamente destinados à formação dos ministros
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do culto ou ao ensino da religião; 

d) As dependências ou anexos dos prédios descritos nas alíneas a) a c) a uso de instituições
particulares de solidariedade social; 

e) Os jardins e logradouros dos prédios descritos nas alíneas a) a d) desde que não estejam
destinados a fins lucrativos. 

2 - As pessoas colectivas religiosas inscritas estão igualmente isentas do imposto municipal de sisa
e sobre as sucessões e doações ou quaisquer outros com incidência patrimonial substitutivos
destes, quanto: 

a) Às aquisições de bens para fins religiosos; 

b) Aos actos de instituição de fundações, uma vez inscritas como pessoas colectivas religiosas. 

3 - Os donativos atribuídos pelas pessoas singulares às pessoas colectivas religiosas inscritas para
efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares são dedutíveis à colecta em valor
correspondente a 25% das importâncias atribuídas, até ao limite de 15% da colecta. 

4 - Uma quota equivalente a 0,5% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, liquidado
com base nas declarações anuais, pode ser destinada pelo contribuinte, para fins religiosos ou de
beneficência, a uma igreja ou comunidade religiosa radicada no País, que indicará na declaração de
rendimentos, desde que essa igreja ou comunidade religiosa tenha requerido o benefício fiscal. 

5 - As verbas destinadas, nos termos do número anterior, às igrejas e comunidades religiosas são
entregues pelo Tesouro às mesmas ou às suas organizações representativas, que apresentarão na
Direcção-Geral dos Impostos relatório anual do destino dado aos montantes recebidos. 

6 - O contribuinte que não use a faculdade prevista no n.º 4 pode fazer uma consignação fiscal
equivalente a favor de uma pessoa colectiva de utilidade pública de fins de beneficência ou de
assistência ou humanitários ou de uma instituição particular de solidariedade social, que indicará na
sua declaração de rendimentos. 

7 - As verbas a entregar às entidades referidas nos n.ºs 4 e 6 devem ser inscritas em rubrica própria
no Orçamento do Estado.

Artigo 65.º Lei 16/2001
Isenção do imposto sobre o valor acrescentado

1 - As igrejas e comunidades religiosas radicadas no País, bem como os institutos de vida
consagrada e outros institutos, com a natureza de associações ou fundações, por aquelas fundados
ou reconhecidos, e ainda as federações e as associações em que as mesmas se integrem, poderão
optar pelo regime previsto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro, enquanto vigorar,
não se lhes aplicando, nesse caso, os n.s 3 e 4 do artigo 32.º da presente lei. 

2 - As instituições particulares de solidariedade social que tenham pedido a restituição do imposto
sobre o valor acrescentado no período a que respeita a colecta não poderão beneficiar da
consignação prevista no n.º 5 do artigo 32.º

OFICIO-CIRCULADO 020 021 - DSIRS
2000-Mai-17

Donativos concedidos a Igrejas e outras Instituições Religiosas

Tendo em vista o esclarecimento de dúvidas e a uniformidade de procedimentos por parte dos
serviços, acerca da abrangência, no âmbito do artigo 56º, alínea a) do Código do IRS e do artigo 5º
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do Estatuto do Mecenato, dos donativos atribuídos, por pessoas singulares, a igrejas e outras
instituições religiosas foi, por despacho de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais de 3.02.2000, sancionado entendimento no sentido de que, muito embora, algumas
dessas entidades possam não se encontrar integradas no conceito de “Igreja” administrativamente
fixado pelo ofício - circular nº X-5/91, de 23 de Setembro, poderão relevar fiscalmente os donativos
que lhes sejam concedidos desde que as mesmas revistam qualquer das qualidades referidas nos
preceitos sob análise, isto é, consistam numa instituição religiosa ou pessoa colectiva de fins não
lucrativos pertencente a uma confissão religiosa ou por ela instituída.

Ofício-Circulado 20028, de 11/08/2000
Reconhecimento prévio de donativos

Para conhecimento dos Serviços e uniformidade de procedimentos, comunica-se que por despacho
de 2000-08-10, de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi autorizada a
dispensa de reconhecimento prévio dos donativos, independentemente do seu montante, concedidos
por pessoas singulares, durante o ano de 1999, a igrejas, instituições religiosas, pessoas colectivas
de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas ou por elas instituídas, referidas no n.º 2
do artigo 5.º do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março. 

Aproveita-se para reiterar a doutrina transmitida através do ofício - circulado n.º 20021, de
2000.05.17, cuja aplicação é extensiva a qualquer ano de imposto.

Código de Benefício 717
Mecenato científico

São de indicar os donativos devidamente comprovados para a realização de actividades de natureza
científica, nos termos do art. 9.º do Estatuto do Mecenato Científico (aprovado pela Lei n.º 26/2004,
de 8 de Julho).

Entidades beneficiárias (art. 3.º do EMC):

    Fundações, associações e institutos públicos ou privados;

    Instituições de ensino superior, bibliotecas, mediatecas e centros de documentação;

    Laboratórios do Estado, laboratórios associados, unidades de investigação e
desenvolvimento, centros de transferência e centros tecnológicos;

    Órgãos de comunicação social.

Artigo 9.º
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

1 - Os donativos atribuídos pelas pessoas singulares residentes em território nacional às entidades
previstas no artigo 3.º do presente Estatuto são dedutíveis à colecta do ano a que dizem respeito,
com as seguintes especificidades:

Em valor correspondente a 25% das importâncias atribuídas, no caso das entidades
beneficiárias a que se refere o n.º 1 do artigo anterior;

Em valor correspondente a 25% das importâncias atribuídas, até ao limite de 15% da colecta,
nos casos a que se refere o n.º 2 do artigo anterior.

2 - As deduções previstas no número anterior só são efectuadas no caso de não terem sido
contabilizadas como custos.
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Código de Benefício 718
Mecenato Cultural

São de indicar os donativos devidamente comprovados, concedidos no âmbito do mecenato cultural,
ambiental, desportivo e educacional (nºs 1 e 3 do art. 3.º do Estatuto do Mecenato), às entidades
seguintes:

    Cooperativas culturais, institutos, fundações e associações;

    Museus e bibliotecas;

    ONGA;

    Mediatecas;

    Pessoas colectivas titulares do estatuto de utilidade pública desportiva;

    INATEL;

    Estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação.

A majoração será assumida automaticamente.

Código de Benefício 719
Mecenato Cultural – Contratos Plurianuais

São de indicar os donativos devidamente comprovados, concedidos no âmbito do mecenato cultural,
ambiental, desportivo e educacional, quando atribuídos às entidades referidas no código anterior, ao
abrigo de contratos plurianuais celebrados para fins específicos que fixem os objectivos a prosseguir
pelas entidades beneficiárias e os montantes a atribuir pelos sujeitos passivos (n.º 3 do art. 3.º do
Estatuto do Mecenato).

A majoração será assumida automaticamente.

Artigo 3.º
Mecenato cultural, ambiental, desportivo e educacional

3 - Os donativos previstos nos números anteriores são levados a custos em valor correspondente a
120% do respectivo total ou a 130% quando atribuídos ao abrigo de contratos plurianuais celebrados
para fins específicos que fixem os objectivos a prosseguir pelas entidades beneficiárias e os
montantes a atribuir pelos sujeitos passivos.

Código de Benefício 720
Mecenato Social

São de indicar os donativos devidamente comprovados, concedidos no âmbito do mecenato social
(art. 2.º do Estatuto do Mecenato), quando atribuídos, designadamente, às seguintes entidades:

Instituições particulares de solidariedade social e equiparadas;

Pessoas colectivas de utilidade pública;

Centros de cultura e desporto;

Organizações não governamentais reconhecidas pelo Estado Português.
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A majoração será assumida automaticamente.

Código de Benefício 721
Mecenato Social - Apoio especial

São de indicar os donativos devidamente comprovados, concedidos no âmbito do mecenato social,
no caso de se destinarem a custear as seguintes medidas [alíneas a), b) e c) do n.º 3 do art. 2.º do
Estatuto do Mecenato]:

    Apoio à infância ou à terceira idade;

    Apoio e tratamento de toxicodependentes ou de doentes com sida, com cancro ou
diabéticos;

    Promoção de iniciativas dirigidas à criação de oportunidades de trabalho e de reinserção
social de pessoas, famílias ou grupos em situações de exclusão ou risco de exclusão social,
designadamente no âmbito do rendimento mínimo garantido, de programas de luta contra a
pobreza ou de programas e medidas adoptadas no contexto do mercado social de emprego.

A majoração será assumida automaticamente.

Artigo 2.º
Mecenato social

1 - São considerados custos ou perdas do exercício, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou
dos serviços prestados, os donativos atribuídos às seguintes entidades:

a)    Instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas
legalmente equiparadas; 

b)    Pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e de mera utilidade pública que
prossigam fins de caridade, assistência, beneficência e solidariedade social e cooperativas
de solidariedade social; 

c)    Centros de cultura e desporto organizados nos termos dos estatutos do Instituto Nacional de
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), desde que destinados ao
desenvolvimento de actividades de natureza social do âmbito daquelas entidades. 

d)    Organizações não governamentais ou outras entidades promotoras de iniciativas de auxílio
a populações carecidas de ajuda humanitária em consequência de catástrofes naturais ou
de outras situações de calamidade, reconhecidas pelo Estado Português, mediante
despacho conjunto dos Ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros. (Aditada pela
Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril - OE)

2 - O limite previsto no número anterior não é aplicável aos donativos atribuídos às entidades nele
referidas para a realização de actividades ou programas que sejam considerados de superior
interesse social.

3 - Os donativos referidos nos números anteriores são levados a custos em valor correspondente a
130% do respectivo total ou a 140% no caso do se destinarem a custear as seguintes medidas: 

a)    Apoio à infância ou à terceira idade; 

b)    Apoio e tratamento de toxicodependentes ou de doentes com sida, com cancro ou
diabéticos; 
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c)    Promoção de iniciativas dirigidas à criação de oportunidades de trabalho e de reinserção
social de pessoas, famílias ou grupos em situações de exclusão ou risco de exclusão social,
designadamente no âmbito do rendimento mínimo garantido, de programas de luta contra a
pobreza ou de programas e medidas adoptadas no contexto do mercado social de emprego.

Código de Benefício 722
Mecenato para a sociedade de informação

São de indicar os donativos devidamente comprovados, concedidos no âmbito do mecenato para a
sociedade de informação (art. 3.º-A do Estatuto do Mecenato), relativos a donativos de equipamento
informático, programas de computadores, formação e consultadoria na área de informática, desde
que concedidos às seguintes entidades:

    As mencionadas no código 720;

    As mencionadas no código 724;

    As mencionadas no código 718, mas apenas com referência a museus e bibliotecas,
mediatecas e estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação.

A majoração será assumida automaticamente.

Artigo 3.º-A
Mecenato para a sociedade de informação

1 - São considerados custos ou perdas do exercício, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou
de serviços prestados, em valor correspondente a 130% para efeitos de IRC e da categoria B do
IRS, os donativos de equipamento informático, programas de computadores, formação e consultoria
na área da informática, concedidos às entidades referidas nos artigos 1.º e 2.º e nas alíneas b), d), e)
e h) do n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto do Mecenato. (Redacção dada pela Lei n.º 30-G/2000, de 29
de Dezembro)

2 - O limite previsto no número anterior não é aplicável aos donativos atribuídos às entidades nele
referidas para a realização de actividades ou programas que sejam considerados de superior
interesse educacional e vocacional.

3 - Os donativos previstos nos números anteriores são levados a custos em valor correspondente a
140% quando atribuídos ao abrigo de contratos plurianuais que fixem objectivos a atingir pelas
entidades beneficiárias e os bens e serviços a atribuir pelos sujeitos passivos.

4 - O período de amortização de equipamento informático pelos sujeitos passivos referidos no n.º 1 é
de dois anos, ou pelo valor residual se ocorrer após dois anos, no caso de doação do mesmo às
entidades referidas naquele número. (Aditado pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro)

5 - Não relevam para os efeitos do número anterior as doações feitas a entidades em que os
doadores sejam associados ou em que participem nos respectivos órgãos sociais. (Aditado pela Lei
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro)

6 - Os sujeitos passivos que utilizem o regime de amortização previsto no n.º 4 comunicarão ao
Ministério da Ciência e da Tecnologia as doações que o justificaram. (Aditado pela Lei n.º 30-G/2000,
de 29 de Dezembro)

7 - Para os efeitos do disposto no presente artigo consideram-se equipamentos informáticos os
computadores, modems, placas RDIS e aparelhos de terminal, incluindo impressoras e
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digitalizadores, e set-top-boxes. (Aditado pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro)

Código de Benefício 723 -
Mecenato Familiar

São de indicar os donativos devidamente comprovados, concedidos no âmbito do mecenato familiar,
atribuídos às entidades referidas nos códigos 720 e 724, que se destinem a custear:

a)    Apoio pré-natal a adolescentes e a mulheres em situação de risco e à promoção de
iniciativas com esse fim;

b)    Apoio a meios de informação, de aconselhamento, encaminhamento e de ajuda a mulheres
grávidas em situação social, psicológica ou economicamente difícil;

c)    Apoio, acolhimento, ajuda humana e social a mães solteiras;

d)    Apoio, acolhimento, ajuda social e encaminhamento de crianças nascidas em situações de
risco ou vítimas de abandono;

e)    Ajuda à instalação de centros de apoio à vida para adolescentes e mulheres grávidas cuja
situação socio-económica ou familiar as impeça de assegurar as condições de nascimento
e educação da criança;

f)    Apoio à criação de infra-estruturas e serviços destinados a facilitar a conciliação da
maternidade com a actividade profissional dos pais.

A majoração será assumida automaticamente.

Artigo 2.º-B
Mecenato familiar

1 - São considerados custos ou perdas do exercício, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou
de serviços prestados, em valor correspondente a 150% para efeitos do IRC e da categoria B do
IRS, os donativos concedidos às entidades referidas nos artigos 1.º e 2.º que se destinem a custear
as seguintes medidas:

a)    Apoio pré-natal a adolescentes e a mulheres em situação de risco e à promoção de
iniciativas com esse fim;

b)    Apoio a meios de informação, de aconselhamento, encaminhamento e de ajuda a mulheres
grávidas em situação social, psicológica ou economicamente difícil;

c)    Apoio, acolhimento, ajuda humana e social a mães solteiras;

d)    Apoio, acolhimento, ajuda social e encaminhamento de crianças nascidas em situações de
risco ou vítimas de abandono;

e)    Ajuda à instalação de centros de apoio à vida para adolescentes e mulheres grávidas cuja
situação socio-económica ou familiar as impeça de assegurar as condições de nascimento
e educação da criança;

f)    Apoio à criação de infra-estruturas e serviços destinados a facilitar a conciliação da
maternidade com a actividade profissional dos pais.

2 - O limite previsto no número anterior não é aplicável aos donativos atribuídos às entidades nele
referidas para a realização de actividades ou programas que sejam considerados de superior
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interesse social.

Código de Benefício 724
Estado - Mecenato científico

São de indicar os donativos devidamente comprovados, para a realização de actividades de
natureza científica, atribuídos ao Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, associações de
municípios e de freguesias e fundações (Estatuto do Mecenato Científico).

Código de Benefício 725
Estado – Mecenato cultural

São de indicar os donativos devidamente comprovados, destinados exclusivamente à prossecução
de fins de carácter cultural, ambiental, desportivo e educacional (nºs 1 e 3 do art. 1.º do Estatuto do
Mecenato).

A majoração será assumida automaticamente.

Código de Benefício 726
Estado - Mecenato cultural abrigo de contratos plurianuais

São de indicar os donativos devidamente comprovados, destinados exclusivamente à prossecução
de fins de carácter cultural, ambiental, desportivo e educacional, quando atribuídos ao abrigo de
contratos plurianuais ao Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, associações de municípios e
de freguesias e fundações (nºs 1 e 3 do art. 1.º do Estatuto do Mecenato).

A majoração será assumida automaticamente.

Código de Benefício 727
Estado – Mecenato social

São de indicar os donativos devidamente comprovados, destinados exclusivamente à prossecução
de fins de carácter social, atribuídos ao Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, associações
de municípios e de freguesias e fundações (nºs 1 e 3 do art. 1.º do Estatuto do Mecenato).

A majoração será assumida automaticamente.

Artigo 1.º
Donativos ao Estado e a outras entidades

1 - São considerados custos ou perdas do exercício, na sua totalidade, os donativos concedidos às
seguintes entidades: 

a)    Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais e qualquer dos seus serviços,
estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados; 

b)    Associações de municípios e de freguesias; 

c)    Fundações em que o Estado, as Regiões Autónomas ou as autarquias locais participem no
património inicial.

d)    Fundações de iniciativa exclusivamente privada que prossigam fins de natureza
predominantemente social ou cultural, relativamente à sua dotação inicial. (Aditada pela Lei
n.º 160/99, de 14 de Setembro)



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

396

2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 1.º do presente diploma, estão sujeitos a
reconhecimento, a efectuar por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela, os
donativos concedidos a fundações em que a participação do Estado, das Regiões Autónomas ou das
autarquias locais seja inferior a 50% do seu património inicial e, bem assim, às fundações de
iniciativa exclusivamente privada desde que prossigam fins de natureza predominantemente social
ou cultural e os respectivos estatutos prevejam que, no caso de extinção, os bens revertam para o
Estado ou, em alternativa, sejam cedidos às entidades abrangidas pelo artigo 9.º do Código do IRC.
(Redacção dada pela Lei n.º 160/99, de 14 de Setembro)

3 - Os donativos referidos nos números anteriores são considerados custos em valor correspondente
a 140% do respectivo total quando se destinarem exclusivamente à prossecução de fins de carácter
social, a 120% se destinados exclusivamente a fins de carácter cultural, ambiental, desportivo e
educacional ou a 130% quando atribuídos ao abrigo de contratos plurianuais celebrados para fins
específicos que fixem os objectivos a prosseguir pelas entidades beneficiárias e os montantes a
atribuir pelos sujeitos passivos. (Redacção dada pela Lei n.º 26/2004, de 8 de Julho)

4 - São considerados custos ou perdas do exercício as importâncias suportadas com a aquisição de
obras de arte que venham a ser doadas ao Estado Português, nos termos e condições a definir por
decreto-lei.

Titular

Na segunda coluna (Titular) deve proceder-se à identificação dos titulares dos benefícios, devendo
efectuar-se através da utilização dos códigos previamente definidos no rosto da declaração modelo
3, conforme a seguir se indica:

A = Sujeito Passivo A

B = Sujeito Passivo B

Os dependentes devem ser identificados conforme se exemplifica, tendo em conta a posição
assumida para cada um nos quadros 3B ou 3C da declaração modelo 3 (rosto):

D1 = Dependente não deficiente DD1 = Dependente deficiente
D2 = Dependente não deficiente DD2 = Dependente deficiente

Importância Aplicada

Na terceira coluna (Importância Aplicada) devem ser indicadas as importâncias efectivamente
despendidas ou aplicadas no ano a que respeita a declaração.

NIF da Entidade Gestora/Donatária

Na quarta coluna (NIF da Entidade Gestora/Donatária) devem ser indicados os números de
identificação (NIPC) das entidades gestoras dos planos, dos seguros ou fundos e equiparáveis e as
beneficiárias dos donativos (donatárias), a qual é obrigatória para os códigos dos benefícios 701,
707, 709, 710, 711, 715 e 716.

Despacho de 02/12/2005 - Proc. n.º 4863/05
Relevância Fiscal dos donativos a Partidos Políticos e campanhas eleitorais.

Proc. N.º 4863/05 com despacho concordante da Senhora Directora de Serviços de 2005-12-02

1. A Lei n.º 56/98, de 18/08, relativa ao "Financiamento dos partidos políticos e das campanhas
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eleitorais, previa, no n.º 5 do artigo 4.º, que os donativos concedidos a partidos políticos por pessoas
colectivas e singulares que não tivessem dívidas fiscais e à segurança social pendentes de
execução eram considerados nos termos dos art.ºs 56.º/2 e 40.º/3, respectivamente do CIRS e do
CIRC (o n.º 3 do art.º 16.º da mesma Lei alarga tal benefício aos donativos concedidos às
campanhas eleitorais).

2. O artigo 2.º do Dec. -Lei n.º 74/99, de 16/03, que aprovou o Estatuto do Mecenato (E.M.), revogou
expressamente as citadas normas do CIRS e do CIRC, e estabeleceu (com a redacção dada pela
Lei n.º 160/99, de 14/09) que as remissões da Lei n.º 56/98 para os questionados artigos 56.º do
CIRS e 40.º do CIRC passavam a ser efectuadas para os arts 5.º e 3.º do E.M.

3. Uma vez que os partidos políticos e as campanhas eleitorais não estão contemplados no texto
desses artigos 5.º e 3.º do E.M., forçoso é concluir que o conteúdo útil de tal remissão é a fixação de
limites atendíveis como dedução fiscal. 

4. Assim, a partir de 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada em vigor do E.M.) as pessoas singulares
que concedessem donativos a partidos políticos tinham direito a uma dedução à colecta, sujeita aos
seguintes limites [cf. art. 5.º/1-b) do E.M.]: 25% das importâncias atribuídas, até ao limite de 15% da
colecta.

5. Com a alteração introduzida na Lei n.º 56/98, pela Lei n.º 23/2000, de 23/08 (em vigor a partir de
01-01-2001), o art. 5.º passou a determinar que os partidos políticos "não podem receber donativos
de pessoas colectivas", pelo que, foi alterada em consonância a redacção do n.º 5 do artigo 4.º do
mesmo diploma legal, sendo eliminada a referência aos donativos feitos por pessoas colectivas.

6. Os donativos concedidos, ao abrigo da Lei n.º 56/98, por pessoas singulares são dedutíveis ao
abrigo da alínea b) do n.º 1 do art. 5.º do E.M. 

7. A Lei n.º 19/2003, nova lei-quadro do financiamento dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais, que entrou em vigor a 01-01-2005, revogando a citada Lei n.º 56/98, não contempla
nenhum regime fiscal especial relativamente aos donativos concedidos por pessoas singulares
(continuando proibidos os donativos concedidos por pessoas colectivas) quer aos partidos políticos
quer às campanhas eleitorais.

8. Ora, se esta lei não atribui expressamente nenhum benefício fiscal a tais donativos, ao contrário
do que fazia a lei anterior, e, ao mesmo tempo, os partidos políticos e as campanhas eleitorais nunca
integraram o elenco das entidades previstas na Parte I do E.M., forçoso é concluir que, a partir de
2005, os donativos concedidos por pessoas singulares a partidos políticos e a campanhas eleitorais
não gozam mais do benefício fiscal do art. 5.º do E.M. 

Em síntese:

    Os donativos concedidos por pessoas singulares a partidos políticos e campanhas
eleitorais, desde 01 de Janeiro de 1999 até 31 de Dezembro de 2004, são fiscalmente
relevantes nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 5.º do Estatuto do Mecenato.

    A partir de 01 de Janeiro de 2005 (data da entrada em vigor da Lei n.º 19/2003) os mesmos
donativos deixam de ser dedutíveis em sede do IRS porque o anterior benefício fiscal não
foi salvaguardado pelo novo regime de financiamento de partidos políticos e campanhas
eleitorais.

Nos termos do n.º 5 do art. 12.º são revogados aos benefícios fiscais aos sujeitos passivos
devedores de tributos da competência da DGCI.

Artigo 12.º
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Extinção dos benefícios fiscais

1 -A extinção dos benefícios fiscais tem por consequência a reposição automática da
tributação-regra.

2 - Os benefícios fiscais, quando temporários, caducam pelo decurso do prazo por que foram
concedidos e, quando condicionados, pela verificação dos pressupostos da respectiva condição
resolutiva ou pela inobservância das obrigações impostas, imputável ao beneficiário.

3 - Quando o benefício fiscal respeite a aquisição de bens destinados à directa realização dos fins
dos adquirentes, fica sem efeito se aqueles forem alienados ou lhes for dado outro destino sem
autorização do Ministro das Finanças, sem prejuízo das restantes sanções ou de regimes diferentes
estabelecidos por lei.

4 - O acto administrativo que conceda um benefício fiscal não é revogável nem pode rescindir-se o
respectivo acordo de concessão, ou ainda diminuir-se, por acto unilateral da administração tributária,
os direitos adquiridos, salvo se houver inobservância imputável ao beneficiário das obrigações
impostas, ou se o benefício tiver sido indevidamente concedido, caso em que aquele acto pode ser
revogado. 

5 -No caso de benefícios fiscais permanentes ou temporários dependentes de reconhecimento da
administração tributária o acto administrativo que os concedeu cessa os seus efeitos nas
seguintes situações: 

a)    O sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento de qualquer imposto sobre o
rendimento, a despesa ou o património, e das contribuições relativas ao sistema da
segurança social e se mantiver a situação de incumprimento; 

b)    A dívida não tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição com a prestação
de garantia idónea, quando exigível. 

6 -Verificando-se as situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior os benefícios
automáticos não produzem os seus efeitos no ano ou período de tributação em que ocorram os seus
pressupostos. 

7 - O disposto nos números anteriores aplica-se sempre que as situações previstas nas alíneas a) e
b) do n.º 5 ocorram, relativamente aos impostos periódicos, no final do ano ou período de tributação
em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, na data em que o facto
tributário ocorreu. 

8 - É proibida a renúncia aos benefícios fiscais automáticos e dependentes de reconhecimento
oficioso, sendo, porém, permitida a renúncia definitiva aos benefícios fiscais dependentes de
requerimento do interessado, bem como aos constantes de acordo, desde que aceite pela
administração fiscal. 

QUADRO 8

DEDUÇÕES À COLECTA PREVISTAS NO CÓDIGO DO IRS

Destina-se este quadro a declarar os abatimentos e deduções à colecta previstos designadamente
nos artigos 82.º a 87.º do Código do IRS. 

Os valores a inscrever são os pagos no ano a que respeita a declaração de rendimentos.
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CAMPO 801
Despesas de saúde com aquisição de bens isentos de IVA ou sujeitos à taxa de 5% e

Juros contraídos para pagamento das mesmas

Despesas de saúde, na parte que não foi objecto de comparticipação, efectuadas com a aquisição
de bens e serviços isentos de IVA ou sujeitos à taxa reduzida de 5 %, dos sujeitos passivos e seus
dependentes, dos ascendentes e colaterais até ao 3.º grau, bem como os montantes dos juros
contraídos para pagamento dessas despesas [alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art. 82.º do CIRS].

As despesas dos ascendentes e colaterais até ao 3.º grau só poderão ser declaradas se estes não
auferirem rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais elevado e viverem em
economia comum com os sujeitos passivos.

CAMPO 802
Despesas de saúde, com a aquisição de outros bens e serviços justificados através
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de receita médica

Despesas efectuadas com a aquisição de outros bens e serviços directamente relacionados com
despesas de saúde do sujeito passivo, dos seus dependentes e dos seus ascendentes e colaterais
até ao 3.º grau, desde que devidamente justificados através de receita médica [alínea d) do n.º 1 do
art. 82.º do CIRS].

Nos termos do n.º 1 do art. 82.º, são dedutíveis à colecta 30% das importâncias despendidas com:

•        Aquisição de bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde do sujeito
passivo e do seu agregado familiar, que sejam isentas de IVA, ainda que haja renuncia à
isenção, ou sujeitas à taxa reduzida de 5%.

•        Aquisição de bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde dos
ascendentes e colaterais até ao 3º grau do sujeito passivo, que sejam isentas de IVA, ainda que
haja renúncia à isenção, ou sujeitas à taxa reduzida de 5%, desde que não possuam
rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais elevado e com aquele vivam em
economia comum;

•        Os juros de dívidas contraídas para o pagamento das despesas mencionadas nas alíneas
anteriores;

•        Aquisição de outros bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde do
sujeito passivo, do seu agregado familiar, dos seus ascendentes e colaterais até ao 3.º grau,
desde que devidamente justificados através de receita médica, com o limite de €59,00 ou de
2,5% das importâncias referidas nas alíneas a), b) e c), se superior.

Como facilmente se constata, passaram a existir algumas diferenças neste regime, em relação ao
regime dos abatimentos. Com efeito, passou a haver duas categorias de despesas de saúde:

1. aquelas que sejam isentas de IVA ou sujeitas a este imposto à taxa de 5%

e

2. as despesas sujeitas a taxas superiores.

As primeiras conferem direito ao crédito total do imposto apurado pela taxa de conversão de 30% do
total das despesas (Exemplo - se alguém tiver despesas de saúde do tipo das mencionadas no
montante de 500 euros, deduzirá de acordo com este regime 150 euros à colecta de IRS). 

As segundas, conferem igualmente direito a crédito de imposto apurado pela mesma taxa de
conversão, mas limitado a ou a 2,5% das despesas de saúde isentas de IVA ou sujeitas à taxa de
5%.

QUESTÃO:

António, declarou em 2006, 2 500 euros de despesas de saúde à taxa de IVA de 5% e tem ainda 500
euros de despesas de saúde à taxa de IVA de 21%. Qual o valor dedutível à colecta de IRS de
António?

RESOLUÇÃO

Na liquidação automática do imposto será dedutível ao imposto a pagar por António o valor de
812.50, ou seja 750,00 das primeiras e 62,50 das segundas. 

(2,5% de 2 500 > 59,00 ) 
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Mantém-se a regra de que as despesas de saúde parcialmente comparticipadas por qualquer
entidade pública ou privada são dedutíveis, na parte efectivamente suportada pelo beneficiário, no
ano em que for efectuado o reembolso da parte comparticipada. 

Deverão ser inscritos os valores das despesas sujeitas à taxa de 5% nos campos 801 e as sujeitas à
taxa de 21% no campo 802.

Artigo 82.º
Despesas de saúde

1 - São dedutíveis à colecta 30% das seguintes importâncias:

Aquisição de bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde do sujeito passivo
e do seu agregado familiar, que sejam isentas de IVA, ainda que haja renúncia à isenção, ou sujeitas
à taxa reduzida de 5%;

Aquisição de bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde dos ascendentes e
colaterais até ao 3.º grau do sujeito passivo, que sejam isentas de IVA, ainda que haja renúncia à
isenção, ou sujeitas à taxa reduzida de 5%, desde que não possuam rendimentos superiores ao
salário mínimo nacional mais elevado e com aquele vivam em economia comum;

Os juros de dívidas contraídas para o pagamento das despesas mencionadas nas alíneas anteriores;

Aquisição de outros bens e serviços directamente relacionados com despesas de saúde do sujeito
passivo, do seu agregado familiar, dos seus ascendentes e colaterais até ao 3.º grau, desde que
devidamente justificados através de receita médica, com o limite de €59 ou de 2,5% das
importâncias referidas nas alíneas a), b) e c), se superior. 

2 -As despesas de saúde parcialmente comparticipadas por qualquer entidade pública ou privada
são dedutíveis, na parte efectivamente suportada pelo beneficiário, no ano em que for efectuado o
reembolso da parte comparticipada.

Para comprovar as despesas de saúde efectuadas o sujeito passivo deverá, exigir e guardar os
seguintes documentos:

• Tratando-se de medicamentos ou prestação de serviços médicos, a respectiva factura-recibo da
farmácia ou da entidade em causa, a qual deve indicar o nome e a quantidade dos medicamentos ou
tratamentos. Também serão considerados documentos formalmente correctos a fotocópia ou o
original da receita ou da prescrição médica, acompanhadas do recibo da farmácia;

São considerados medicamentos todas as substâncias ou composições que possuam
propriedades curativas ou preventivas de doenças e seus sintomas, com vista a estabelecer
um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.

• Tratando-se de internamentos em hospitais, clínicas ou casas de saúde oficiais (ou particulares
licenciadas para o efeito, a factura ou o documento equivalente, devidamente emitido;

• Nos casos de comparticipação nos encargos de saúde por entidades oficiais (ADSE) ou
particulares (companhias de seguros) o documento por estas emitido, deverá ser entregue aos
beneficiários até 20 de Janeiros;

Neste caso apenas poderão ser deduzidas as despesas não comparticipadas.

• Nos casos de consultas nos Centros Regionais de Saúde ou nos postos de atendimento
permanente da Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, as senhas de consulta
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comprovativas do pagamento das taxas moderadoras devidas pela prestação de cuidados de saúde. 

Circular 14, de 28/09/2001- Direcção de Serviços do IRS
Despesas realizadas no estrangeiro - Autenticação dos documentos

Código do IRS - Artigos 56.º e 78.º

Razão das instruções

Tendo sido colocadas a esta Direcção-Geral várias dúvidas relacionadas com a exigência de
legalização de documentos emitidos no estrangeiro e quanto ao procedimento a adoptar para a
legalização dos mesmos, importa esclarecer o seguinte:

Enquadramento fiscal

1. As despesas efectuadas no estrangeiro são aceites para efeitos de abatimento nos termos do
disposto nos artigos 56.º e 78.º do CIRS, nos mesmos termos e dentro dos limites em que o são
quando efectuadas em território nacional.

Prova

2. Para efeitos do referido no número anterior, de acordo com o disposto no artigo 365º do Código
Civil, os documentos particulares ou autênticos emitidos em países estrangeiros terão valor em
Portugal sem necessidade de qualquer outro formalismo, a não ser que os mesmos apresentem
fundadas dúvidas sobre a sua autenticidade.

Exigência de legalização

3. Só em caso de fundadas dúvidas acerca da sua autenticidade ou da autenticidade do
reconhecimento, será de exigir ao apresentante a legalização dos documentos.

Da forma de legalização

4. A legalização referida no número anterior, atendendo ao disposto na Convenção de Haia de 5 de
Outubro de 1961, ratificada por Portugal, apenas carece da Apostilha a ser elaborada a pedido do
interessado pelos serviços consulares do país onde foram emitidos os documentos.

Norma revogatória

5. É revogada a Circular n.º 31/90, de 29 de Outubro.

Circular 3/99, de 23 de Fevereiro
Despesas de Saúde

Razão das instruções

Têm os Serviços constatado que se vem formando a errónea convicção, porventura inculcada por
determinadas campanhas publicitárias, que os encargos suportados com a aquisição de certos
produtos, cuja utilização ultrapassa manifestamente a finalidade terapêutica, só pelo facto de terem
sido objecto de prescrição médica, são genérica e integralmente aceites a título de despesas de
saúde dedutíveis em IRS.

Posto que tal interpretação constitui um claro desvio da finalidade subjacente à consideração, para
efeitos fiscais, dos encargos suportados pelos sujeitos passivos com a satisfação de necessidades
básicas das famílias em matéria de prevenção e cura da doença ou de reabilitação, impõe-se a
divulgação do seguinte esclarecimento:
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Apreciação casuística da dedutibilidade de determinados encargos

1. Para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 80º-E do Código do IRS, deve
entender-se que, para além da exigência da exibição de prescrição médica, a admissibilidade da
dedução dos respectivos encargos sempre dependerá do juízo que, numa apreciação casuística
tendo em conta os princípios da justiça, da equidade e da igualdade, e as características
personalizantes do imposto, conduza ao reconhecimento da indispensabilidade da despesa, face aos
objectivos enunciados no parágrafo anterior. 

Encargos não dedutíveis

2. Consequentemente, não serão dedutíveis, a título de despesas de saúde, os encargos derivados
da aquisição de bens, ainda que sob prescrição médica, cuja utilidade não se esgote na finalidade
terapêutica, tais como, cosméticos, colchões, cadeiras, almofadas, desumidificadores, aspiradores,
aparelhos de ar condicionado, bicicletas, aparelhos de musculação e banheiras de hidromassagem.

OFÍCIO N.º 25, DE 5/1/98
CONCEITO E PROVA DAS DESPESAS DE SAÚDE

A lista I anexa ao Código do IVA não define qualquer conceito, antes elenca os bens e serviços
sujeitos a tributação em sede daquele imposto a taxa reduzida.

De entre os bens sujeitos a tributação à taxa de 5% destacam-se os constantes do item 2.4 da
referida lista, ou seja, os produtos farmacêuticos e similares e respectivas substâncias activas a
seguir indicadas:

a)      Medicamentos, especialidades farmacêuticas e outros produtos farmacêuticos destinados
exclusivamente a fins terapêuticos e profilácticos;

b)      Pastas, gases, algodão hidrófilo, tiras e pensos adesivos e outros suportes análogos, mesmo
impregnados ou revestidos de quaisquer substâncias, para usos higiénicos, medicinais e
cirúrgicos;

c)      Plantas, raízes e tubérculos medicinais no estado natural.

Por seu turno os itens 2.5 e 2.6 elencam outro tipo de bens, como sejam, por exemplo, aparelhos
ortopédicos, cintas médico-cirúrgicas e meias medicinais, cadeiras de rodas, utensílios e quaisquer
aparelhos ou objectos especificamente concebidos para a utilização por invisuais, etc.

Considerando a doutrina constante da Circular n.º 26/91, de 30/12, conclui-se da sua análise, que
nem todos os produtos elencados nos itens 2.4, 2.5 e 2.6 da lista I anexa ao Código do IVA, sujeitos
a tributação à taxa de 5%, são susceptíveis de integrar o conceito de "despesas de saúde" para
efeitos de abatimento consagrado no artigo 55.º, n.º 1, alínea a) do Código do IRS.

Referimo-nos, por exemplo, a plantas, raízes, tubérculos medicinais no estado natural, e aparelhos
ortopédicos, meias medicinais, etc.

De facto, a aceitação dos encargos resultantes da aquisição, daqueles ou de outros produtos,
no conceito de "despesas de saúde" depende de a respectiva utilização ser prescrita por
receita médica, que em determinadas situações, se mostra ser insuficiente - neste caso
haverá necessidade de se recorrer a outros elementos que, de forma inequívoca, evidenciem a
essencialidade de aquisição do bem em questão. 

Aliás, a própria Circular n.º 26/91, de 30/12, ao admitir, como necessária, a analise casuística de
cada situação, evidencia de forma notória a impossibilidade de generalizar a doutrina nela constante. 
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Resulta do exposto que a aquisição de bens constantes da lista I anexa ao Código do IVA não
determina, por si só, a sua aceitação do correlativo encargo no âmbito do conceito de
"despesa de saúde", para efeitos de abatimento estabelecido no art. 55.º, n.º 1, alínea a) do
CIRS. Daí que se exija sempre a análise da situação à luz da doutrina constante daquela
circular e, bem assim, da Circular 7/92, de 26 de Maio, que a complementou.

Assim, é prova bastante da realização das despesas de saúde:

a) Tratando-se de medicamentos, na acepção que ao termo é dada pela Directiva n.º 65/65/CEE, a
respectiva factura-recibo da farmácia que os deve identificar nominal e quantitativamente, ou
fotocópia ou original da receita médica , anotada e complementada por recibo da farmácia.

b) Tratando-se de outros produtos (ainda que sujeitos a IVA à taxa de 5%) em que a prescrição
médica é condição da sua aceitação como "despesas de saúde", a respectiva factura-recibo que os
deve identificar, nominal e quantitativamente, acompanhada do original ou fotocópia da receita
médica, anotada e completada com recibo da entidade fornecedora.

Circular n.º 7/92
Abatimento de Despesas de Saúde 

1. Importando remover algumas dúvidas surgidas acerca dos meios de prova bastante para a
realização de despesas de saúde, para os efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do Art. 55º
do CIRS, e em cumprimento do despacho de 92/05/05 de S.E.S.E.A.S.E.A.O., procede-se à
rectificação do ponto 5 da Circular 26/91 de 30 de Dezembro, que passa a Ter a seguinte redacção:

"5. É prova bastante da realização das despesas de saúde:

a) Tratando-se de medicamentos, a respectiva factura-recibo da farmácia que os deve identificar
nominal e quantitativamente, ou fotocópia ou original da receita médica, anotada e completada com
recibo da farmácia;

b) Tratando-se de outros produtos ou serviços em que a prescrição médica seja, nos termos
expostos, condição de aceitação com "despesa de saúde", a respectiva factura-recibo que os deve
identificar nominal e quantitativamente, acompanhada de original ou de fotocópia da receita médica,
anotada e completada com recibo da entidade fornecedora;

c) ........................................................................................................................

d) ......................................................................................................................."

2. Mantém-se integralmente o restante conteúdo da Circular n.º 26/91 de 30 de Dezembro.

Circular n.º 26/91
Despesas de Saúde

O sentido normativo do conceito de "despesas de saúde" utilizado pelo legislador no artigo 55º. n.º 1
al. a) do Código do IRS tem suscitado profundas e justificadas dúvidas quer aos contribuintes, quer
aos próprios órgãos da Administração Fiscal que têm por função aplicar a lei aos casos concretos
submetidos à sua apreciação.

O conjunto das situações já estudadas pelos Serviços permitiu que se pudesse clarificar, ainda que
não exaustivamente, o que é susceptível de ser considerado "despesa de saúde", sem prejuízo,
como é óbvio, de as que não se mostrem contempladas nesta clarificação poderem continuar a ser
colocadas aos Serviços para que sobre as mesmas possam estes pronunciar-se.
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Nestes termos, para conhecimento dos interessados e uniformidade de procedimentos, comunica-se
que, por despacho de 91.09.05 de S.E.S.E.A.F., foi sancionado o seguinte entendimento:

1. O abatimento ao rendimento líquido total das despesas de saúde, consagrado na alínea a) do n.º
1 do artigo 55º. do Código do IRS deve ser entendido no quadro constitucional do direito à protecção
da saúde e dos deveres que, para a defender e promover, dele resultam para o Estado, nos termos
do artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa.

2. A existência de diversos conceitos de "despesas de saúde" não implica, necessariamente, que se
defina um conceito fiscal de despesas de saúde, sendo certo que a respectiva abrangência pode ter
uma amplitude muito diversa consoante a perspectiva pela qual a questão seja abordada. O que
significa para a perspectiva fiscal do conceito que, sem prejuízo da adopção de entendimentos
generalizados, tem de admitir-se que a análise casuística de cada situação, tendo em conta os
princípios da justiça, da equidade e da igualdade, e as características personalizantes do imposto,
pode determinar pontualmente a derrogação ou modificação desses mesmos entendimentos.

3. Neste contexto são genericamente aceites como abrangidos pelo conceito "despesas de saúde",
os encargos resultantes de:

a) Intervenções cirúrgicas, aparelhos de prótese e internamentos em hospitais ou casas de saúde;

b) Tratamentos termais ou outros de idêntica natureza, prescritos por médico, com exclusão dos
encargos de deslocação e estada que não possam considerar-se como fazendo parte do próprio
tratamento prescrito;

c) Os serviços prestados por profissionais de saúde, designadamente médicos, analistas, dentistas,
enfermeiros, fisioterapeutas e parteiras, independentemente da forma do exercício de tais
actividades;

d) Aquisição de medicamentos na acepção que à expressão é dada pela Directiva n.º

65/65/CEE, do Conselho, de 26 de Janeiro de 1965 e que o Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias já definiu como todo o "produto natural ou artificial, destinado a prevenir, curar,
restabelecer, melhorar ou modificar funções orgânicas (Acórdão de 16/04/1981);

4. Não são genericamente aceites como abrangidos pelo conceito de "despesas de saúde" os
encargos resultantes de:

a) Despesas de deslocação e estada do próprio ou acompanhantes, quando aquelas não revistam
carácter de essencialidade ao tratamento preventivo, curativo ou de reabilitação a que estejam
associadas ou sejam manifestamente sumptuárias. Considera-se que revestem carácter de
essencialidade as despesas de deslocação efectuadas em ambulâncias ou outros veículos
especialmente adaptados ao transporte de doentes, bem como as despesas de deslocação, seja
qual for o meio de transporte utilizado, originadas pela necessidade comprovada de o tratamento que
lhes deu origem ser efectuado fora do território nacional;

b) Aquisição de produtos sem propriedades exclusivamente preventivas, curativas ou de reabilitação,
como sejam os cosméticos ou os produtos ditos de higiene, excepto quando a sua utilização seja
prescrita por receita médica;

c) Aquisição de produtos naturais, como chás de ervas medicinais, comprimidos de substâncias
naturais, preparados de plantas e outros de idêntica natureza, excepto quando a sua utilização seja
prescrita por receita médica;



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

406

d) Aquisição de produtos ou artefactos artificiais, como colchões ortopédicos, aparelhos de ginásio e
outros de idêntica natureza, excepto quando a sua utilização seja prescrita por receita médica;

e) Aquisição de produtos alimentares em geral excepto quando, não se destinando exclusivamente a
garantir a manutenção da vida biológica, sejam prescritos por receita médica com finalidades
preventivas, curativas ou de reabilitação; 

f) Frequência de estabelecimentos onde sejam ministrados exercícios físicos (ginástica, natação,
musculação, etc.), excepto quando prescrito por receita médica com finalidades preventivas,
curativas ou de reabilitação.

5. É prova bastante de realização de despesas de saúde:

a) Tratando-se de medicamentos de "venda livre", a respectiva factura-recibo que deve identificar
nominal e quantitativamente os medicamentos adquiridos;

b) Tratando-se de medicamentos sujeitos a prescrição médica ou de outros produtos ou serviços em
que a prescrição médica seja, nos termos expostos, condição de aceitação como "despesa de
saúde", a respectiva factura-recibo que deve identificar nominal e quantitativamente os
medicamentos, produtos ou serviços adquiridos, acompanhada de fotocópia da receita médica;

c) Tratando-se de internamentos em hospitais ou casas de saúde oficiais, ou particulares para o
efeito licenciadas, a factura ou documento equivalente emitidos nos termos legais;

d) Nos casos de comparticipação nos encargos de saúde por entidades oficiais, o documento por
estas emitido em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 118.º do Código do IRS ou, por
entidades privadas, quando estas estejam autorizadas pela Direcção-Geral das Contribuições e
Impostos a emiti-lo.

Estão excluídos do conceito de despesas de saúde os encargos resultantes da aquisição de
produtos ou serviços cuja condição de aceitação seja a prescrição médica e esta não tenha sido
emitida em conformidade coma legislação que rege o exercício da medicina em território nacional.

QUESTÃO

Maria, comprou, por prescrição médica, um purificador de ar, dado que sofre de doença alérgica,
questiona se este encargo será ou não considerado despesa de saúde?

RESOLUÇÃO

Se o aparelho, além de ser útil no tratamento da alergia, tiver também outros usos, tais como
eliminação de cheiros, lavagem, limpeza de alcatifas, a Administração Fiscal não o aceitará dado
que a sua utilização não se esgota na finalidade terapêutica.

CAMPO 803
Despesas de educação e de formação profissional do sujeito passivo e dependentes

Despesas de educação e de formação profissional dos sujeitos passivos e seus dependentes,
devendo ser indicado no campo 812 o número de dependentes com despesas de educação (art. 83.º
do CIRS).

As despesas de formação só poderão ser declaradas se tiverem sido prestadas por entidades
oficialmente reconhecidas, não podendo constar, simultaneamente, neste campo e com o código 407
no quadro 4 do anexo A.
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Nos termos do art. 83.º, são dedutíveis à colecta do IRS, 30% das despesas de educação e de
formação do sujeito passivo e dos seus dependentes, com o limite de 160% do valor mensal do
salário mínimo nacional mais elevado, ou seja, €617,74 independentemente do estado civil do sujeito
passivo.

Nos agregados com três ou mais dependentes a seu cargo, o limite é elevado em 30% do salário
mínimo ou seja € 115,77, por cada dependente, caso existam, relativamente a todos eles, despesas
de educação.

Artigo 83.º
Despesas de educação e formação

1 - São dedutíveis à colecta 30% das despesas de educação e de formação profissional do sujeito
passivo e dos seus dependentes, com o limite de 160% do valor mensal do salário mínimo nacional
mais elevado, independentemente do estado civil do sujeito passivo.

2 - Nos agregados com três ou mais dependentes a seu cargo o limite referido no n.º 1 é elevado em
montante correspondente a 30% do valor mensal do salário mínimo nacional mais elevado, por cada
dependente, caso existam, relativamente a todos eles, despesas de educação ou formação.

3 - Para os efeitos previstos neste artigo, consideram-se despesas de educação, designadamente,
os encargos com creches, lactários, jardins-de-infância, formação artística, educação física,
educação informática e explicações respeitantes a qualquer grau de ensino, desde que devidamente
comprovados. [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

4 - Para os efeitos previstos nos números anteriores, as despesas de educação e formação
suportadas só são dedutíveis desde que prestadas, respectivamente, por estabelecimentos de
ensino integrados no sistema nacional de educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelos
ministérios competentes, ou por entidades reconhecidas pelos ministérios que tutelam a área da
formação profissional e, relativamente às últimas, apenas na parte em que não tenham sido
consideradas como dedução específica da categoria A ou encargo da categoria B. (Redacção dada
pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

5 - Não são dedutíveis as despesas de educação até ao montante do reembolso efectuado no ano
em causa no âmbito de um Plano Poupança-Educação, nos termos previstos na legislação aplicável.
(Aditado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

Tendo surgido algumas dificuldades na interpretação do conceito " Despesas de Educação "
tornou-se necessário clarificá-lo com alguns exemplos do que podem ou não ser consideradas
despesas de educação, assim:

1) São genericamente dedutíveis:

Jardins-de-infância, amas, escolas do ensino básico, secundário ou superior, públicos ou
privados;

Compreende, nomeadamente, taxas de inscrição, propinas, transporte, alojamento, alimentação
(fornecida por terceiros), livros e material escolar.

2) Não são genericamente aceites:

Explicações, computadores, enciclopédias, instrumentos musicais e outros materiais ou
equipamentos cuja função predominante não se esgote na aprendizagem de disciplinas curriculares.

Circular 2/99, de 19 de Fevereiro
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Despesas com a Educação

Através da Circular n.º 22/94, de 19 de Outubro, procedeu-se à clarificação, em termos gerais, do
conceito "despesas de educação".

Razão das Instruções

Mostra-se, porém, necessário para uma uniformidade de procedimentos dos serviços, divulgar
instruções específicas sobre a admissibilidade da dedução das despesas efectuadas com a
frequência de estabelecimentos de ensino em complemento da formação escolar ou em suprimento
da sua carência.

Assim, por despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 5 de Junho de 1998,
foi sancionado o seguinte entendimento:

Encargos aceites com a frequência de estabelecimento de ensino 

1. São aceites como despesas com a educação os encargos suportados com a frequência de
estabelecimentos de ensino de línguas, teatro, música, canto e outros, desde que esses
estabelecimentos estejam integrados no Sistema Nacional de Educação ou reconhecidos como
tendo fins análogos pelos ministérios competentes, conforme se encontra consagrado no artigo 9º n.º
10 do CIVA.

2. A integração dos estabelecimentos no Sistema Nacional de Educação, ou o seu reconhecimento
como tendo fins análogos, deve constar de uma certificação expressa.

Requisitos necessários para a dedução das despesas

A autorização provisória de funcionamento concedida a um estabelecimento pela entidade
competente, não significa o seu enquadramento automático no Sistema Nacional de Educação.

E a autorização de funcionamento de escolas de ensino particular e cooperativo, concedida nos
termos legais, não dispensa a existência de um reconhecimento expresso para efeitos da isenção
consagrada no artigo 9º n.º 10 do CIVA e para abatimento das importâncias suportadas em sede de
IRS.

Circular n.º 22/94, de 19 de Outubro

Mostrando-se conveniente proceder à clarificação do sentido normativo do conceito despesas com
educação, tomou-se como referência a experiência acumulada pelos Serviços, e ainda que a título
exemplificativo, descreve-se um conjunto de realidades consideradas como despesas com educação
e ao mesmo tempo enunciar outras que estão excluídas deste conceito. assim:

1. São genericamente aceites como despesas com educação:

1.1 Os encargos relativos à frequência de jardins-de-infância ou estabelecimentos equiparados,
escolas do ensino básico, secundário ou superior, públicos ou privados.

1.2 Os encargos com amas que prestem serviços compreendidos na actividade exercida pelos
jardins-de-infância ou estabelecimentos equiparados.

Os referidos encargos compreendem, nomeadamente, taxas de inscrição, propinas, serviço de
transporte, alojamento e alimentação prestados por terceiros, livros e outro material insusceptíveis
de utilização fora do âmbito escolar.

2. Não são genericamente aceites como despesas com educação, entre outras, as inerentes a
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explicações, aquisição de computadores, enciclopédias, instrumentos musicais, vestuário e calçado,
bem como outros materiais ou equipamentos cuja função predominante não se esgote na
aprendizagem de disciplinas curriculares.

Ofício-Circular n.º 8 039, DE 11/2/98
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO

Para conhecimento dos Serviços e actuação em conformidade, informo em esclarecimento adicional
às instruções veiculadas pela Circular 22/94, de 19 de Outubro, que por despacho de Sua
Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi entendido que as despesas com os
cursos de mestrado e doutoramento deverão integrar o conceito de despesas de educação para
efeitos do abatimento previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 55.º do CIRS.

Despacho do Exmo. Sr. Secretário Estado Assuntos Fiscais de 27/02/89

As importâncias respeitantes a propinas de matrícula e de frequência dos sujeitos passivos e seus
dependentes pagas em estabelecimento de ensino público ou particular, incluindo as cooperativas,
que confiram graus de ensino básico, secundário, médio ou superior, serão comprovadas por
documento emitido pelo respectivo estabelecimento de ensino.

As quantias pagas com aquisição de livros escolares obrigatórios devem ser comprovadas através
de recibo ou documento equivalente de quitação.

Ofício n.º 18 430, de 23/03/98 da DSIRS

Um sujeito passivo coloca a questão se as importâncias que despendera na frequência de um Curso
de Gestão de Empresas, ministrado pela European University, poderiam integrar o conceito de
despesas de educação, e, como tal serem abatidas ao seu rendimento colectável, nos termos
previstos no artigo 55.º n.º 1 alínea c) do CIRS. 

Nestes termos cumpre-me informar, que foi sancionado entendimento de não integrarem conceito de
despesas de educação, e por isso, não serem passíveis de abatimento em sede do artigo 55.º n.º 1
alínea c) do CIRS, as importâncias despendidas com a frequência daquele curso.

Quanto às razões que subjazem a tal decisão encontram apoio no Estatuto do Ensino Particular e
Cooperativo - DL n.º 16/94 de 22/01, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º
37/94, de 11/11.

Prevê o referido estatuto a existência e o reconhecimento de dois tipos de ensino particular: o
integrado na rede escolar que ministra cursos que conferem grau académico ou o diploma de
estudos superiores e o não integrado que não confere aquelas prerrogativas, mas que, contudo não
obsta ao preenchimento de determinados requisitos, como sejam, a dotação de estatutos e o seu
registo no Ministério da Educação que, no fundo, visam o reconhecimento da sua existência. 

A aceitação de determinadas despesas como de educação não dependerá, assim da oficialização do
ensino superior particular ou cooperativo, entendendo-se como tal a integração na rede escolar com
a inerente oficialização dos cursos que ministra, mas do preenchimento dos restantes requisitos
constantes do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo que têm em vista o
reconhecimento, por parte do Estado, da existência de um estabelecimento de ensino e de que o
mesmo ministra determinados cursos embora sem reconhecimento oficial.

Ora no caso concreto, a European University Portugal não preenche quaisquer destes requisitos,
uma vez que não obteve, por parte do Ministério da Educação, autorização para o funcionamento de
um estabelecimento de ensino com a denominação de "Instituto de Estudos Superiores de
Comunicação, Economia e Gestão", nem autorização para o funcionamento de cursos superior
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CAMPO 804
Encargos com lares e outras instituições de apoio à terceira idade relativos aos

sujeitos passivos e aos ascendentes e colaterais até ao 3.º grau dos sujeitos
passivos

Os encargos com lares relativos aos ascendentes ou colaterais até ao 3.º grau só poderão ser
indicados se estes não tiverem auferido rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais
elevado (art. 84.º do CIRS).

Nos termos do art. 84.º, são dedutíveis à colecta do IRS 25% dos encargos com lares e outras
instituições de apoio à terceira idade relativos aos sujeitos passivos, seus ascendentes e colaterais
até ao 3.º grau que não possuam rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais elevado,
com o limite de €323,00. 

Artigo 84.º
Encargos com lares

São dedutíveis à colecta 25% dos encargos com lares e outras instituições de apoio à terceira idade
relativos aos sujeitos passivos, seus ascendentes e colaterais até ao 3.º grau que não possuam
rendimentos superiores à retribuição mínima mensal, com o limite de € 323.

CAMPO 805
Juros e amortizações de dividas contraídas com aquisição, construção, beneficiação

de imóveis e prestações devidas em resultado de contratos celebrados com
cooperativas de habitação ou no regime de compras em grupo, com imóveis para

habitação própria e permanente

Despesas com imóveis situados no território português [alíneas a) e b) do n.º 1 e nºs 2 e 4 do art.
85.º do CIRS]:

a)    Juros e amortizações de dívidas contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de
imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento para habitação
permanente do arrendatário, devidamente comprovado, com excepção das amortizações
efectuadas por mobilização dos saldos das contas poupança-habitação;

ou

b)    Prestações devidas em resultado de contratos celebrados com cooperativas de habitação
ou no âmbito do regime de compras em grupo, para a aquisição de imóveis destinados a
habitação própria e permanente ou arrendamento para habitação permanente do
arrendatário, devidamente comprovada, na parte que respeita a juros e amortizações das
correspondentes dívidas 

Artigo 85.º
Encargos com imóveis e equipamentos novos de energias renováveis ou que consumam gás

natural

1 - São dedutíveis à colecta 30% dos encargos a seguir mencionados relacionados com imóveis
situados em território português: [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

a)    Juros e amortizações de dívidas contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de
imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento devidamente comprovado
para habitação permanente do arrendatário, com excepção das amortizações efectuadas
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por mobilização dos saldos das contas poupança-habitação, até ao limite de € 562;
[Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

b)    Prestações devidas em resultado de contratos celebrados com cooperativas de habitação
ou no âmbito do regime de compras em grupo, para a aquisição de imóveis destinados a
habitação própria e permanente ou arrendamento para habitação permanente do
arrendatário, devidamente comprovadas, na parte que respeitem a juros e amortizações das
correspondentes dívidas, até ao limite de € 562; [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de
30 de Dezembro - OE]

Nos termos do art. 85.º, são dedutíveis à colecta do IRS 30% dos encargos a seguir mencionados
relacionados com imóveis situados em território português, com o limite de €562,00 para restantes
agregados e €281,00 para separados de facto. 

• Juros e amortizações de dívidas contraídas com a aquisição ou beneficiação de imóveis destinados
para habitação própria e permanente ou arrendamento devidamente comprovado para habitação
permanente do arrendatário, com excepção das amortizações efectuadas por mobilização de saldo
da conta poupança habitação;

• Prestações devidas em resultado de contratos celebrados com cooperativas e habitação ou no
âmbito de regime de compras em grupo, para a aquisição de imóveis destinados à habitação própria
e permanente ou arrendamento para habitação própria e permanente do arrendatário, devidamente
comprovado, na parte que respeitem a juros e amortizações das correspondentes dividas.

CAMPO 806
Importâncias suportadas a título de rendas, por contratos para habitação própria e

permanente, celebrados ao abrigo do RAU

Indicam-se as importâncias, líquidas de subsídios ou comparticipações oficiais, suportadas a título
de renda pelo arrendatário de prédio urbano ou de fracção autónoma para fins de habitação
permanente, quando referentes a contratos de arrendamento celebrados a coberto do Regime do
Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, ou a título de
rendas pagas por contrato de locação financeira relativo a imóveis para habitação própria e
permanente, efectuado ao abrigo do regime referido, na parte em que não constituem amortização
de capital [alínea c) do n.º 1 do art. 85.º do CIRS].

Nos termos do art. 85.º, são dedutíveis à colecta do IRS 30% das importâncias, líquidas de subsídios
ou comparticipações oficiais, suportadas a título de renda pelo arrendatário de prédio urbano ou de
sua fracção autónoma para fins de habitação permanente, quando referentes a contratos de
arrendamento celebrados a coberto do Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto -
Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro ou pagas a titulo de rendas por contrato de locação financeira
relativo a imóveis para habitação própria e permanente , efectuadas ao abrigo deste regime, na parte
em que não constituam amortização de capital, com o limite de €281,00 para sujeitos passivos
separados de facto e €562,00 para restantes agregados. 

Artigo 85.º
Encargos com imóveis e equipamentos novos de energias renováveis

1 - São dedutíveis à colecta 30% dos encargos a seguir mencionados relacionados com imóveis
situados em território português: (Redacção dada pela Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro - OE)

c)    Importâncias, líquidas de subsídios ou comparticipações oficiais, suportadas a título de
renda pelo arrendatário de prédio urbano ou da sua fracção autónoma para fins de
habitação permanente, quando referentes a contratos de arrendamento celebrados a
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coberto do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de
15 de Outubro, ou pagas a título de rendas por contrato de locação financeira relativo a
imóveis para habitação própria e permanente efectuadas ao abrigo deste regime, na parte
que não constituem amortização de capital, até ao limite de € 562. [Redacção dada pela Lei
n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro - OE]

As deduções mencionadas nos campos 805 e 806 não são cumulativas.

A efectivação faz deduções com encargos para habitação referidas nas alíneas a) e c) do supra
citado artigo, passaram, no âmbito das medidas de combate aos “paraísos fiscais” a estar
condicionadas:

a)    No primeiro caso, a dedução não poderá efectuar-se os encargos se os mesmos forem
devidos a entidade residente em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal mais
favorável, constante da lista aprovada por portaria no Ministro das Finanças, e não disponha
em território português de estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam
imputáveis;

b)    No segundo caso, a condição é similar. Só não impedirá a dedução se a entidade a quem
as rendas são devidas, dispuser de estabelecimento estável em território português ao qual
sejam imputáveis os rendimentos, ou se o valor das rendas for superior a 1/15 do valor
patrimonial do prédio arrendado.

Artigo 85.º n.º 4 e 5

4 - O disposto na alínea a) do n.º 1 não é aplicável quando os encargos aí referidos sejam devidos a
favor de entidade residente em país, território ou região, sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças, e que não disponha em
território português de estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis. (Redacção
dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

5 - O disposto na alínea c) do n.º 1 não é aplicável quando os encargos aí referidos sejam devidos a
favor de entidade residente em país, território ou região, sujeito a um regime fiscal claramente mais
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças, e que não disponha em
território português de estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, excepto se
o valor anual das rendas for igual ou superior ao montante correspondente a 1/15 do valor
patrimonial do prédio arrendado. (Aditado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

CAMPO 807
Prémios de seguros de vida e acidentes pessoais

Prémios de seguros de acidentes pessoais e de seguros de vida que garantam exclusivamente os
riscos de morte, invalidez ou de reforma por velhice e, neste último caso, desde que o benefício seja
garantido após os 55 anos de idade e cinco anos de duração do contrato. 

Excluem-se os prémios de seguros que permitam o pagamento, nomeadamente por resgate ou
adiantamento, de qualquer capital em vida fora das condições mencionadas (nºs 1, 2 e 4 do art. 86.º
do CIRS).

Se a declaração respeitar aos anos de 2001 e de 2002, são incluídas neste campo as
contribuições para fundos de pensões ou outros regimes complementares de segurança
social.

Nos termos do art. 86.º são dedutíveis à colecta do IRS, 25% das importâncias a seguir
mencionadas, com o limite de €59,00, tratando-se de sujeitos passivos não casados ou separados
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de pessoas e bens, ou €118,00 tratando-se de sujeitos passivos casados ou equiparados.

• Prémio de seguros de acidentes pessoais e seguros de vida que garantam exclusivamente os
riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice, neste último caso desde que o benefício
seja garantido após os 55 anos de idade e 5 anos de duração do contrato, relativos ao sujeito
passivo ou aos seus dependentes, pagos por aquele ou por terceiros, desde que, neste caso,
tenham sido, comprovadamente, tributados como rendimento do sujeito passivo;

Artigo 86.º
Prémios de seguros

1 - São dedutíveis à colecta 25% das importâncias despendidas com prémios de seguros de
acidentes pessoais e seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou
reforma por velhice, neste último caso desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de
idade e cinco de duração do contrato, relativos ao sujeito passivo ou aos seus dependentes, pagos
por aquele ou por terceiros, desde que, neste caso, tenham sido, comprovadamente tributados como
rendimento do sujeito passivo, com o limite de €59, tratando-se de sujeitos passivos não casados ou
separados judicialmente de pessoas e bens, ou de €118, tratando-se de sujeitos passivos casados e
não separados judicialmente de pessoas e bens. [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro - OE]

4 - Para efeitos do disposto no n.º 1, só relevam os prémios de seguros que não garantam o
pagamento, e este se não verifique, nomeadamente por resgate ou adiantamento, de qualquer
capital de vida fora das condições aí mencionadas. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de
Dezembro - OE)

5 -No caso de pagamento pelas empresas de seguros de quaisquer importâncias fora das condições
previstas no n.º 1, a soma dos montantes anuais deduzidos, agravados de uma importância
correspondente à aplicação a cada um deles do produto de 10% pelo número de anos decorridos
desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, é acrescido ao rendimento ou à colecta,
conforme a dedução tenha sido efectuada ao rendimento ou à colecta, do ano em que ocorrer o
pagamento, para o que as empresas de seguros ficam obrigadas a comunicar à administração fiscal
a ocorrência de tais factos. (Redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro - OE)

CAMPO 808
Prémios de seguros que cubram exclusivamente riscos de saúde

Indicam-se neste campo os prémios de seguros que cubram exclusivamente riscos de saúde,
relativos aos sujeitos passivos ou aos seus dependentes, pagos por aqueles ou por terceiros, desde
que, neste caso, tenham sido comprovadamente tributados como rendimentos dos sujeitos passivos
(n.º 3 do art. 86.º do CIRS).

São igualmente e autonomamente dedutíveis à colecta do IRS 25% dos prémios de seguro que
cubram exclusivamente riscos de saúde relativos ao sujeito passivo ou aos seus dependentes,
pagos por aquele ou por terceiros, desde que neste caso tenham sido comprovadamente tributados,
com o limite de €78,00 tratando-se de "Não casado", ou de €156,00 para "Casado", limites aos quais
acresce por dependente o montante de €39,00 . 

Artigo 86.º
Prémios de seguros

3 - São igualmente dedutíveis à colecta 30% dos prémios de seguros que cubram exclusivamente os
riscos de saúde relativamente ao sujeito passivo ou aos seus dependentes, pagos por aquele ou por
terceiros, desde que, neste caso, tenham sido, comprovadamente tributados como rendimento do
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sujeito passivo, com os seguintes limites: [Redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro - OE]

a)    Tratando-se de sujeitos passivos não casados ou separados judicialmente de pessoas e
bens, até ao limite de € 78; 

b)    Tratando-se de sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e
bens, até ao limite de € 156;

c)    Por cada dependente a seu cargo, os limites das alíneas anteriores são elevados em € 39. 

Em qualquer dos casos, no que diz respeito a seguros, a dedução fica subordinada à condição
resolutiva de as apólices não garantirem o pagamento, e de que este não se verifique
nomeadamente por resgate ou adiantamento, de qualquer capital em vida excepto por invalidez ou
reforma por velhice, neste último caso desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de
idade e 5 anos de duração do contrato.

Se as empresas de seguros, relativamente a seguros de acidentes pessoais e a seguros de vida que
cubram exclusivamente riscos de morte invalidez ou reforma por velhice, pagarem quaisquer
importâncias fora das condições previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º, a soma dos montantes
anualmente deduzidos, agravados de uma importância correspondente à aplicação a cada um deles
do produto de 10% pelo numero de anos em que foi exercido o direito à dedução, será acrescido ao
rendimento ou à colecta, conforme a dedução tenha sido efectuada ao rendimento ou à colecta,
ficando as empresas de seguros obrigadas a comunicar a ocorrência de tal facto à Administração. 

CAMPO 809
Despesas com a aquisição de equipamentos novos para a utilização de energias

renováveis (inclui gás natural)

As despesas com a aquisição de equipamentos novos para utilização de energias renováveis e de
equipamentos para produção de energia eléctrica ou térmica (co-geração) por microturbinas que
consumam gás natural, com potência até 100 kW, apenas serão inscritas neste campo desde que
não susceptíveis de serem consideradas custos na categoria B (n.º 2 do art. 85.º do CIRS).

CAMPO 810
Despesas com a aquisição de equipamentos complementares indispensáveis ao

funcionamento de energias renováveis

Despesas com a aquisição de equipamentos complementares indispensáveis ao funcionamento de
equipamentos novos para utilização de energias renováveis e de equipamentos para a produção de
energia eléctrica e ou térmica (co-geração) por microturbinas, com potência até 100 kW que
consumam gás natural, desde que não susceptíveis de serem consideradas custos na categoria B
(n.º 2 do art. 85.º do CIRS).

Nos termos do n.º 3 do artigo 85.º, é dedutível à colecta do IRS, 30% das importâncias despendidas
na aquisição de equipamentos novos para utilização de energias renováveis não susceptíveis de
serem consideradas custos na Categoria B, com o limite de €372,50 para sujeitos passivos
separados de facto e €745,00 para os restantes agregados.

Nos termos da portaria n.º 725/91, de 29 de Julho designadamente no seu n.º 1, as formas de
energia renováveis relevantes para este efeito são:

* a radiação solar directa ou difusa, 

* a energia contida nos resíduos florestais ou agrícola 
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              e

* a energia eólica. 

E deve ter-se presente que os equipamentos abrangidos pela susceptibilidade de dedução são,
exclusivamente, os definidos na lista anexa à referida portaria e de que são exemplo:

* Instalações solares térmicas;

* Bombas de calor destinadas ao aquecimento de águas sanitárias;

* Painéis fotovoltaicos destinados ao abastecimento de energia eléctrica a habitações;

* Equipamentos de queima de resíduos florestais (salamandras, fogões, caldeiras, recuperadores de
calor de lareiras).

Artigo 85.º
Encargos com imóveis e equipamentos novos de energias renováveis

2 - São igualmente dedutíveis à colecta, desde que não susceptíveis de serem considerados custos
na categoria B, 30% das importâncias despendidas com a aquisição de equipamentos novos para
utilização de energias renováveis e de equipamentos para a produção de energia eléctrica e ou
térmica (co-geração) por microturbinas, com potência até 100 kW, que consumam gás natural,
incluindo equipamentos complementares indispensáveis ao seu funcionamento, com o limite de €
745. 

Ofício-Circulado 20064, de 12/03/2002
Direcção de Serviços do IRS

Energias Renováveis

Para conhecimento dos serviços e uniformidade de procedimentos, comunica-se que, por meu
despacho de 2002-02-04, foi determinado o seguinte:

Segundo o entendimento do legislador, o instrumento mais apropriado para o estímulo da utilização
das energias renováveis pelos utilizadores domésticos consiste na atribuição dos respectivos
incentivos fiscais.

Deste modo, através da Portaria n.º 725/91, de 29 de Julho, procedeu-se à delimitação daquele
conceito, referindo-se o mesmo a formas de energia renováveis como a radiação solar, directa ou
difusa, bem como a energia contida nos resíduos florestais ou agrícolas e a energia eólica.

O mesmo se aplica aos equipamentos novos a gás natural, até 100 kw de potência, para co-geração,
por microturbinas, de energia eléctrica e/ou térmica, incluindo os equipamentos complementares
indispensáveis ao seu funcionamento.

Assim, ficam excluídos da dedução à colecta prevista no artigo 85.º do Código do IRS, os
equipamentos cujo funcionamento dependa de outros combustíveis, tais como as caldeiras para
aquecimento central, abastecidas por gasóleo.

Esta dedução é acumulável com a dos encargos com imóveis.

CAMPO 811
Despesas suportadas com a obtenção de aconselhamento jurídico e patrocínio

judiciário
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Declarações de 2001 a 2004

As despesas suportadas com a obtenção de aconselhamento jurídico e patrocínio judiciário apenas
serão inscritas neste campo desde que não sejam susceptíveis de serem consideradas custos na
categoria B (art. 87.º do CIRS – somente para os anos de 2001 a 2004).

Artigo 87.º
Despesas com aconselhamento jurídico e patrocínio judiciário

São dedutíveis à colecta 20% das despesas suportadas com a obtenção de aconselhamento jurídico
e patrocínio judiciário não susceptíveis de serem consideradas custos na categoria B, com o limite
de € 139,71.

Nos termos do artigo 87.º, é dedutível à colecta do IRS, 20% das importâncias despendidas na
obtenção de aconselhamento jurídico e patrocínio judiciário não susceptíveis de serem consideradas
custos na Categoria B, com o limite de €69,85 para sujeitos passivos separados de facto e € 139,71
para os restantes agregados (2004).

CAMPO 812

Caso tenha sido preenchido o campo 803, deve indicar-se o número de dependentes com despesas
de educação.

CAMPO 813

Caso tenha sido preenchido o campo 804, devem identificar-se as pessoas que se encontram nos
lares através da indicação dos respectivos números de identificação fiscal.

CAMPO 814

Caso tenha sido preenchido o campo 805, deve proceder-se à identificação matricial do bem imóvel
que se encontra subjacente às despesas declaradas.

CAMPO 815

Caso tenha sido preenchido o campo 806, deve proceder-se à identificação do senhorio/locador,
indicando-se o respectivo número de identificação fiscal.

QUADRO SÍNTESE

DEDUÇÕES À COLECTA 
DEDUÇÕES À COLECTA Não casado Casado

Despesas de saúde
Despendidas com a aquisição de bens e
serviços (isentos de IVA e sujeitos à taxa de
5%) relacionados com a saúde do sujeito
passivo, do seu agregado familiar, dos
ascendentes e colaterais até ao 3.º grau 

30% da totalidade

Outros bens e serviços relacionados com
saúde

São dedutíveis as importâncias despendidas
com a aquisição de outros bens e serviços (IVA
a 19%, ou 21%) relacionadas com a saúde do

€ 59,00 ou 2,5% das importâncias despendidas
com as despesas referidas na coluna anterior,

quando superior
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sujeito passivo, agregado familiar, ascendentes
e colaterais

Despesas de Educação
São dedutíveis à colecta do IRS as despesas
de educação do sujeito passivo e dos seus
dependentes

30% da totalidade com o limite de € 617,74
Existindo 3 ou dependentes, o limite é
elevado em € 115,77 por cada um, caso

existam relativamente a todos despesas de
educação.

Encargos com lares
São dedutíveis à colecta do IRS os encargos
com lares e outras instituições de apoio à 3ª
idade relativos ao sujeito passivo, seus
ascendentes e colaterais até ao 3.º grau que
não possuam rendimentos superiores ao salário
mínimo nacional 

25% da totalidade com o limite de € 323,00

Encargos com imóveis
São dedutíveis à colecta do IRS os encargos
com juros e amortizações de dívidas contraídas
com:

30% da totalidade com o limite de

Aquisição de habitação própria e permanente
ou arrendamento; € 562,00

Prestações devidas por contratos celebrados
com cooperativas de habitação ou compras em

grupo;
€ 562,00

Importâncias líquidas de subsídios suportados a
título de renda quando referentes a contratos de

arrendamento celebrados ao abrigo do DL n.º
321-B/90, de 15/10; importâncias pagas a título

de contratos de locação financeira relativa a
imóveis para habitação própria e permanente 

€ 562,00

As deduções e os limites não são
cumulativos

Prémios de seguros de vida
São dedutíveis à colecta do IRS as
importâncias despendidas com prémios de
seguro de acidentes pessoais e seguros de vida
que garantam exclusivamente riscos de morte,
invalidez ou reforma por velhice, bem como as
importâncias despendidas para fundos de
pensões ou outros regimes complementares de
segurança social

25% da totalidade com o limite de:

€ 59,00 € 118,00

Prémios de seguros de saúde
São dedutíveis à colecta do IRS as
importâncias despendidas com prémios de
seguro que cubram exclusivamente riscos de
saúde relativos

25% da totalidade com o limite de:

ao sujeito passivo € 78,00 € 156,00
Por cada dependente € 39,00
Energias renováveis

São dedutíveis à colecta do IRS até à sua
concorrência, os montantes aplicados:

    Aquisição de equipamentos novos para

25% dos montantes aplicados, com o limite
de:

€745,00
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utilização de energias renováveis. 
    Aquisição de equipamentos

complementares para utilização de energias
renováveis

As deduções e os limites não são
cumulativos com os encargos com

habitação 

QUADRO 9

Consignação de 0,5% do Imposto Liquidado
(Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho)

Em qualquer das situações, a atribuição só será possível se as referidas pessoas colectivas não
tiverem beneficiado da restituição do IVA, conforme estabelecido no art. 65.º da Lei da Liberdade
Religiosa.

CAMPO 901
ENTIDADES BENEFICIARIAS DO IRS CONSIGNADO

Neste campo deve ser identificada, assinalando-se com a letra X o respectivo quadrado e indicando
o respectivo NIPC, a comunidade religiosa radicada no País a quem os sujeitos passivos pretendem
atribuir uma quota equivalente a 0,5 % do imposto liquidado, nos termos do n.º 4 do art. 32.º da Lei
n.º 16/2001, de 22 de Junho, ou a instituição particular de solidariedade social ou a pessoa colectiva
de utilidade pública de beneficência ou de assistência humanitária, a quem os sujeitos passivos
pretendem atribuir uma quota equivalente a 0,5 % do imposto liquidado, nos termos do n.º 6 do art.
32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho.

Em qualquer das situações, a atribuição só será possível se as referidas pessoas colectivas não
tiverem beneficiado da restituição do IVA, conforme estabelecido no art. 65.º da Lei da Liberdade
Religiosa

Artigo 32.º Lei 16/2001 (Liberdade Religiosa)
Benefícios fiscais

4 - Uma quota equivalente a 0,5% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, liquidado
com base nas declarações anuais, pode ser destinada pelo contribuinte, para fins religiosos ou de
beneficência, a uma igreja ou comunidade religiosa radicada no País, que indicará na declaração de
rendimentos, desde que essa igreja ou comunidade religiosa tenha requerido o benefício fiscal. 

6 - O contribuinte que não use a faculdade prevista no n.º 4 pode fazer uma consignação fiscal
equivalente a favor de uma pessoa colectiva de utilidade pública de fins de beneficência ou de
assistência ou humanitários ou de uma instituição particular de solidariedade social, que indicará na
sua declaração de rendimentos. 

7 - As verbas a entregar às entidades referidas nos n.ºs 4 e 6 devem ser inscritas em rubrica própria
no Orçamento do Estado.

Instituições Religiosas
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Instituições Particulares de Solidariedade Social

Portaria n.º 362/2004
de 8 de Abril

O artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho (Lei da Liberdade Religiosa), contém um conjunto
de disposições em matéria fiscal que compreende isenções e desagravamentos pela entrega de
donativos com fins religiosos a igrejas e demais comunidades religiosas radicadas no País e, ainda,
a possibilidade de uma percentagem do imposto que for liquidado a pessoas singulares, sujeitos
passivos de IRS, ser destinado, por indicação expressa destes, às mesmas entidades ou a outras
identificadas no diploma que prossigam fins humanitários ou de beneficência.

Nos termos dos artigos 68.º e 69.º da Lei da Liberdade Religiosa, ficou o Governo autorizado a
introduzir nos códigos e nas leis fiscais o regime fiscal previsto neste diploma e incumbido de tomar
as medidas necessárias para assegurar o seu cumprimento e publicar a legislação sobre o registo
das pessoas colectivas religiosas e sobre a Comissão da Liberdade Religiosa.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 134/2003, de 28 de Junho (criação do registo de pessoas
colectivas religiosas — RPCR), e do Decreto-Lei n.º 308/2003, de 10 de Dezembro (regulamentação
da Comissão da Liberdade Religiosa), completou-se o quadro legislativo necessário à aplicação
plena do regime fiscal da Lei da Liberdade Religiosa, designadamente no tocante aos donativos
atribuídos pelas pessoas singulares às pessoas religiosas inscritas e à consignação, para fins
religiosos ou de beneficência, de uma quota de 0,5% do IRS liquidado com base nas declarações
anuais, nos termos dos n.ºs 3 a 7 do artigo 32.º da mesma lei.

Nesta conformidade, e em complemento da Portaria n.º 80/2003, de 22 de Janeiro, que fixou os
procedimentos a observar pelas entidades referidas no n.º 6 do artigo 32.º da Lei da Liberdade
Religiosa para poderem beneficiar da consignação da quota do IRS liquidado, importa agora fixar os
procedimentos que deverão ser observados pelas pessoas colectivas religiosas inscritas no RPCR
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 134/2003, de 28 de Junho, que queiram beneficiar dos referidos
regimes de donativos ou de consignação da quota do imposto liquidado.

Assim:

Manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças, ao abrigo do disposto nos artigos 68.º e
69.º da Lei da Liberdade Religiosa, o seguinte:

1.º As entidades inscritas no registo de pessoas colectivas religiosas (RPCR) ao abrigo do
disposto no Decreto-Lei n.º 134/2003, de 28 de Junho, que queiram beneficiar dos donativos
fiscalmente relevantes e da consignação da quota equivalente a 0,5% do IRS liquidado aos sujeitos
passivos deste imposto, nos termos dos n.ºs 3 a 5 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho
(Lei da Liberdade Religiosa), deverão, junto da Direcção-Geral dos Impostos:

a)    Fazer prova da sua inscrição no RPCR;

b)    Requerer o benefício fiscal correspondente, nos termos da parte final do n.º 4 do artigo 32.º
da mesma lei;

c)    Declarar, para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 65.º, que renunciam à restituição do
imposto sobre o valor acrescentado suportado no ano económico a que respeita o
recebimento do donativo ou a quota do IRS a consignar, nos termos do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro;

d)    Apresentar relatório anual do destino dado aos montantes recebidos ao abrigo do n.º 4 do
artigo 32.º, até ao último dia útil do mês de Junho do ano seguinte ao do seu recebimento.
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2.º As obrigações referidas nas alíneas a) a c) do número anterior deverão ser cumpridas até 31 de
Dezembro do ano fiscal anterior ao da atribuição do donativo ou daquele a que respeita a colecta a
consignar.

3.º Em caso de liquidação correctiva do IRS respeitante ao ano a que respeita a colecta a consignar,
o valor consignado será corrigido para mais ou para menos de acordo com os procedimentos que
vierem a ser definidos por despacho ministerial.

Pessoas Colectivas de Utilidade Publica

Portaria n.º 80/2003 de 22 de Janeiro

O artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho (Lei da Liberdade Religiosa), contém um conjunto
de disposições em matéria fiscal, que compreende isenções, desagravamentos pela entrega de
donativos com fins religiosos a igrejas e demais comunidades religiosas radicadas no País e ainda a
possibilidade de uma percentagem do imposto que for liquidado a pessoas singulares, sujeitos
passivos de IRS, ser destinado, por indicação expressa destes, às mesmas entidades ou a outras,
identificadas no diploma, que prossigam fins humanitários ou de beneficência.

Apesar de a aplicação da Lei da Liberdade Religiosa depender de regulamentação, nos termos do
artigo 69.º, designadamente no que concerne ao respectivo regime fiscal, no sentido do
estabelecimento das condições necessárias à atribuição de personalidade jurídica às pessoas
colectivas religiosas e da criação das regras de organização e funcionamento da Comissão da
Liberdade Religiosa, a que se referem os artigos 52.º e 53.º, algumas das suas disposições com
incidência na área de tributação do rendimento das pessoas singulares poderão já entrar em vigor no
ano económico de 2002, de harmonia com o disposto no artigo 66.º, visto terem como destinatárias
entidades dotadas de personalidade jurídica e regime jurídico próprio. É o caso das pessoas
colectivas de utilidade pública que prossigam fins de beneficência ou de assistência ou humanitários
e das instituições particulares de solidariedade social, relativamente às quais basta a prévia
instituição do quadro de procedimentos que por estas deverão ser observados para a invocação dos
benefícios fiscais a que têm direito.

Assim:

Manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças, ao abrigo do disposto nos artigos 68.º e
69.º da Lei da Liberdade Religiosa, o seguinte:

1.º As pessoas colectivas de utilidade pública que prossigam fins de beneficência ou de
assistência ou humanitários e, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 65.º da Lei da
Liberdade Religiosa, as instituições particulares de solidariedade social nela referidas que não
tenham optado pela restituição do IVA suportado, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de
Janeiro, que queiram beneficiar da consignação da quota equivalente a 0,5% do IRS liquidado aos
sujeitos passivos deste imposto, nos termos do n.º 6 do artigo 32.º do mesmo diploma, deverão,
junto da Direcção-Geral dos Impostos:

a)    Fazer prova da obtenção do reconhecimento, pelo membro do Governo que tutela a
respectiva actividade, da prossecução dos fins relevantes para o efeito da aplicação da Lei
da Liberdade Religiosa ou de já terem obtido o reconhecimento da isenção de IRC, com
fundamento no exercício de actividade com os mesmos fins, com carácter exclusivo, nos
termos do artigo 10.º do Código do IRC;

b)    Requerer o benefício fiscal correspondente, nos termos da parte final do n.º 4 do artigo 32.º
da mesma lei;
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c)    Para o efeito do disposto na alínea anterior, e de harmonia com o n.º 2 do artigo 65.º da
referida lei, as instituições particulares de solidariedade social deverão ainda declarar que
renunciam à restituição do IVA respeitante ao ano do IRS liquidado, nos termos do
Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro, sem prejuízo da observância dos procedimentos
previstos neste diploma.

2.ºAs obrigações referidas no número anterior deverão ser cumpridas até 31 de Dezembro de cada
ano.

3.ºEm caso de liquidação correctiva do IRS respeitante à consignação referida no artigo 1.º, o valor
consignado será corrigido para mais ou para menos de acordo com os procedimentos que vierem a
ser definidos por despacho ministerial.

QUADRO 10

ACRÉSCIMOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS

Os valores a inscrever neste quadro serão apurados pelos sujeitos passivos em conformidade com
as normas legais que determinem os acréscimos, quer à colecta quer ao rendimento.

Os acréscimos à colecta só poderão respeitar a deduções indevidamente efectuadas com
referência ao ano de 1999 ou anos seguintes. Se respeitarem a anos anteriores, os acréscimos
operam ao nível do acréscimo ao rendimento.

Em cada um dos campos 1001 a 1009 serão indicados os montantes que, de acordo com as
disposições legais neles referenciadas, deverão ser acrescidos à colecta ou ao rendimento do ano a
que respeita a declaração, conforme acima se refere, tendo em atenção que, nas situações previstas
nos campos 1001 a 1007, os valores indevidamente deduzidos são majorados em 10% por cada ano
ou fracção decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução. No campo 1009 o valor a
inscrever será acrescido dos juros compensatórios correspondentes.
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CAMPO 1001
Reembolso indevido de Seguros

n.º 5 artigo 86.º do CIRS

No caso de pagamento pelas empresas de seguros de quaisquer importâncias fora das condições
previstas na alínea a) do n.º 1, a soma dos montantes anuais deduzidos, agravados de uma
importância correspondente à aplicação a cada um deles do produto de 10% pelo número de anos
decorridos desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, é acrescido ao rendimento ou à
colecta, conforme a dedução tenha sido efectuada ao rendimento ou à colecta, do ano em que
ocorrer o pagamento, para o que as empresas de seguros ficam obrigadas a comunicar à
administração fiscal a ocorrência de tais factos.

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1002
Reembolso de PPR, PPE, ou PPR/E

Artigo 21.º do EBF

4 -A fruição do benefício previsto no n.º 2 fica sem efeito, devendo as importâncias deduzidas,
majoradas em 10% por cada ano, ou fracção, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à
dedução, ser acrescidas, consoante os casos, ao rendimento ou à colecta do IRS do ano da
verificação dos factos, se aos participantes for atribuído qualquer rendimento ou for concedido
o reembolso dos certificados, salvo, neste último caso, ocorrendo qualquer uma das situações
definidas na lei. (Redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

Decreto-Lei n.º 158/2002
de 2 de Julho

Artigo 4.º
Reembolso do valor dos planos de poupança

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os participantes só podem exigir o reembolso
do valor do PPR/E nos seguintes casos:

a)    Reforma por velhice do participante;

b)    Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer dos membros do seu
agregado familiar;

c)    Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou de qualquer dos membros do
seu agregado familiar, qualquer que seja a sua causa;

d)    Doença grave do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar;

e)    A partir dos 60 anos de idade do participante;

f)    Frequência ou ingresso do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado
familiar em curso do ensino profissional ou do ensino superior, quando geradores de
despesas no ano respectivo.

2 -O reembolso efectuado ao abrigo das alíneas a), e) e f) do número anterior só se pode verificar
quanto a entregas relativamente às quais já tenham decorrido pelo menos cinco anos após as
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respectivas datas de aplicação pelo participante.

3 - Porém, decorrido que seja o prazo de cinco anos após a data da primeira entrega, o participante
pode exigir o reembolso da totalidade do valor do PPR/E, ao abrigo das alíneas a), e) e f) do n.º 1, se
o montante das entregas efectuadas na primeira metade da vigência do contrato representar, pelo
menos, 35% da totalidade das entregas.

4 -O disposto nos n.ºs 2 e 3 aplica-se igualmente às situações de reembolso previstas nas alíneas b)
a d), nos casos em que o sujeito em cujas condições pessoais se funde o pedido de reembolso se
encontrasse, à data de cada entrega, numa dessas situações.

5 -Fora das situações previstas nos números anteriores o reembolso do valor do PPR/E pode ser
exigido a qualquer tempo, nos termos contratualmente estabelecidos e com as consequências
previstas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

6 - Para efeitos das alíneas a) e e) do n.º 1, e sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, nos casos em
que por força do regime de bens do casal o PPR/E seja um bem comum, releva a situação pessoal
de qualquer um dos cônjuges, independentemente do participante, admitindo-se o reembolso
quando ocorra reforma por velhice ou por obtenção da idade de 60 anos pelo cônjuge não
participante.

7 - Por morte, aplicam-se as seguintes regras quanto ao reembolso:

a)    Quando o autor da sucessão tenha sido o participante, pode ser exigido pelo cônjuge
sobrevivo ou demais herdeiros legitimários, independentemente do regime de bens do
casal, o reembolso da totalidade do valor do plano de poupança, salvo quando solução
diversa resultar de testamento ou cláusula beneficiária a favor de terceiro, e sem prejuízo da
instabilidade da legítima;

b)    Quando o autor da sucessão tenha sido o cônjuge do participante e, por força do regime de
bens do casal, o PPR/E seja um bem comum, pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou
demais herdeiros o reembolso da quota-parte respeitante ao falecido.

8 - A descrição objectiva dos casos previstos no n.º 1 e dos respectivos meios de prova, incluindo o
das situações descritas nos n.ºs 6 e 7, será feita em portaria conjunta dos Ministros de Estado e das
Finanças, da Educação, da Ciência e do Ensino Superior, da Saúde e da Segurança Social e do
Trabalho.

9 - Ao reembolso do valor do PPR aplicam-se todas as disposições dos números anteriores, com
excepção da alínea f) do n.º 1.

10 - Ao reembolso do valor do PPE aplicam-se todas as disposições dos números anteriores, com
excepção das alíneas a) e e) do n.º 1, do n.º 6 e do n.º 9.

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1003
Levantamento antecipado de PPA

Artigo 24.º do EBF

4 - O levantamento antecipado do valor capitalizado do PPA determina, consoante os casos, o
acréscimo ao rendimento ou à colecta do IRS do ano em que tal ocorra das importâncias deduzidas
para efeitos deste imposto, majoradas em 10% por cada ano ou fracção, decorrido desde aquele em
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que foi exercido o direito à dedução e a aplicação do disposto no número anterior.

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do DL 204/95, cada PPA tem uma duração mínima de seis anos,
prorrogável, a pedido do subscritor, por períodos sucessivos de três anos.

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1004
Incumprimento das condições estabelecidas para PPA

Artigo 24.º do EBF

7- No caso de incumprimento das condições estabelecidas para subscrição dos PPA, são
acrescidas, consoante os casos, ao rendimento ou à colecta do IRS do ano em que seja reconhecido
esse incumprimento, as importâncias deduzidas para efeitos deste imposto, majoradas em 10% por
cada ano, ou fracção, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, aplicando-se
a taxa de tributação de 20% à diferença, quando positiva, entre o valor devido aquando do
encerramento do PPA e as importâncias entregues pelo subscritor.

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1005
Utilização indevida de Conta Poupança-habitação

Artigo 18.º do EBF

2 - A utilização para outros fins que não os referidos no número anterior, ou antes de decorrido o
prazo estabelecido, do saldo da conta poupança-habitação determina o seguinte: (Redacção dada
pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

a)    A soma dos montantes anuais deduzidos, na proporção do saldo utilizado, agravados de
uma importância correspondente à aplicação a cada um deles do produto de 10% por cada
ano ou fracção decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, é
acrescida, consoante os casos, ao rendimento ou à colecta do ano em que ocorrer a
imobilização; 

b)    Exceptuam-se da alínea anterior os montantes anuais deduzidos correspondentes ao saldo
da conta poupança-habitação anteriormente utilizado para os fins previstos no n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27/2001, de 3 de Fevereiro, e desde que decorrido o prazo ali
estabelecido. 

DL 27/2001 de 2001-Fev-03

Artigo 5.º - Mobilização do saldo

1 - O saldo das contas poupança-habitação pode ser mobilizado pelos seus titulares, quando haja
decorrido o primeiro prazo contratual, desde que os montantes mobilizados tenham respeitado o
prazo contratual mínimo de um ano de imobilização, a para os seguintes fins:

a)    Aquisição, construção, recuperação, beneficiação ou ampliação de prédio ou fracções de
prédio para habitação própria e permanente ou para arrendamento;

b)    Realização de entregas a cooperativas de habitação e construção para aquisição quer de



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

425

terrenos destinados a construção, quer de fogos destinados a habitação própria
permanente;

c)    Amortizações de empréstimos contraídos e destinados aos fins referidos nas alíneas
anteriores.

2 - A mobilização do saldo das contas deverá ser realizada por meio de cheque ou ordem de
pagamento, emitidos a favor do vendedor, do construtor, da cooperativa de que o titular seja sócio,
ou do credor do preço de venda dos materiais ou serviços no caso de construção de habitação
própria por administração directa do titular da conta, devendo ser apresentados à instituição
depositária, no prazo de 60 dias a contar da data de mobilização do saldo, os originais dos
documentos comprovativos dos pagamentos efectuados, que serão devolvidos aos titulares das
contas com a indicação da data, montante e número da conta utilizada.

3 - A todo o tempo é permitido ao titular de uma conta poupança-habitação comunicar à instituição
depositária a alteração dos objectivos que se propôs com a abertura da conta.

Artigo 6.º - Mobilização para outros fins

1 - Se o saldo da conta poupança-habitação for aplicado em qualquer finalidade diferente das
previstas no n.º 1 do artigo anterior ou dele forem levantados fundos antes de decorridos os prazos
ali previstos, aplicar-se-ão as regras vigentes na instituição depositária para depósitos a prazo
superior a um ano, sendo anulado o montante dos juros vencidos e creditados que corresponda à
diferença de taxas.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, desde que o remanescente, sem incluir os juros
creditados, exceda os montantes mínimos fixados pela instituição depositária, o titular pode continuar
com a conta poupança-habitação, mantendo-se a certeza do empréstimo.

3 - Se o saldo das contas poupança-habitação for levantado, parcial ou totalmente, por ter ocorrido a
morte de qualquer titular ou de um dos progenitores dos menores mencionados no n.º 2 do artigo 2.º,
não há lugar à perda dos benefícios a que se referem os artigos 4.º e 11.º

4 - Poderão igualmente ser mantidos todos os benefícios no caso de o saldo de uma conta
poupança-habitação ser integralmente transferido para outra conta da mesma natureza em
instituição de crédito distinta, tendo em vista o definido no n.º 2 do artigo seguinte.

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1006
Reembolso ou utilização para fins não previstos das importâncias entregues a

cooperativas

Artigo 17.º do Estatuto Cooperativo

3 - Caso as importâncias referidas no n.º 1 venham a ser reembolsadas ou utilizadas para fins
diversos dos aí previstos, a soma dos montantes anuais deduzidos, agravados de uma importância
correspondente à aplicação a cada um deles do produto de 10 % pelo número de anos decorridos
desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, será acrescida à colecta do IRS do ano em
que ocorrer esse reembolso ou utilização, para o que as cooperativas ficam obrigadas a comunicar à
administração fiscal a ocorrência de tais factos .

Artigo 17.º do Estatuto Cooperativo
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1 - Para efeitos de IRS, é dedutível à colecta, nos termos e condições previstos no artigo 80.º do
respectivo Código e desde que devidamente comprovadas, 25% das importâncias entregues às
cooperativas de habitação e construção pelos respectivos membros, em resultado dos contratos
entre eles celebrados com vista à aquisição, construção, recuperação ou beneficiação de
imóveis para habitação própria e permanente, com excepção das que sejam efectuadas através
da mobilização de saldos das contas poupança-habitação, com o limite estabelecido no n.º 1 do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 382/89, de 6 de Novembro

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1007
Inobservância das condições previstas no Estatuto Cooperativo

Artigo 17.º do Estatuto Cooperativo

5 - Em caso de inobservância das condições previstas no número anterior, aplicar-se-á, com as
necessárias adaptações, o disposto no n.º 3 (Aditado pelo DL n.º 393/99, de 1/10).

Artigo 17.º do Estatuto Cooperativo

4 - É igualmente dedutível à colecta do IRS dos sujeitos passivos residentes em território português
5 % das importâncias entregues pelos cooperadores para a realização do capital social das
cooperativas de que sejam membros, na parte que exceda o capital legal ou estatutariamente
obrigatório, e para subscrição de títulos de investimento por elas emitidos, com o limite de 25 000$
por agregado familiar, desde que não reembolsadas no período mínimo de três anos e
respeitem integralmente os requisitos estabelecidos no capítulo do Código Cooperativo.

NOTA: Os valores a inscrever já deverão conter a majoração de 10% por cada ano ou fracção
decorrido desde o ano em que foi exercido o direito à dedução

CAMPO 1008
Utilização indevida de saldo da Conta Poupança Condomínio

Artigo 3.º do DL 269/94, de 25 de Outubro

4 - No caso de o saldo da conta poupança-condomínio vir a ser utilizado para outros fins, ou antes
de decorrido o prazo estabelecido, a soma dos montantes deduzidos será acrescida, consoante os
casos, ao rendimento ou à colecta do IRS do ano em que ocorrer a mobilização, para o que as
instituições depositárias ficam obrigadas a comunicar à administração fiscal a ocorrência de tais
factos (Lei n.º 3-B/00, de 04.04.00 (OE)

CAMPO 1009
Incumprimento do disposto no Decreto Legislativo Regional

Decreto Legislativo Regional da Madeira n.º 5/2000/M
Artigo 4.º - Condições de acesso

Da dedução a que se refere o artigo 2.º só poderão beneficiar os sujeitos passivos de IRS que
preencham cumulativamente as seguintes condições:

b) Mantenham afectos à exploração durante um período mínimo de cinco anos os bens objecto do
investimento
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NOTA: O valor a inscrever será acrescido dos juros compensatórios correspondentes.

RESGATE ANTECIPADO DE PRODUTOS COM BENEFÍCIOS FISCAIS
FACTORES DE PENALIZAÇÃO

ANO DE APLICAÇÃO FACTOR DE PENALIZAÇÃO
1994 2,2
1995 2,1
1996 2,0
1997 1,9
1998 1,8
1999 1,7
2000 1,6
2001 1,5
2002 1,4
2003 1,3
2004 1,2
2005 1,1

Para calcular o valor a declarar (deduções + penalização), deve multiplicar o factor de penalização
pelos montantes deduzidos em cada um dos anos.

No caso de levantamento antecipado de PPR’s, PPA’s ou mobilização do saldo de Conta
Poupança-habitação para fins que não os referidos no artigo 18.º do EBF, entre outros implica:

    O acréscimo ao rendimento ou à colecta, no ano em que tal ocorra, das importâncias
deduzidas para efeitos de IRS;

    A sua majoração em 10% por cada ano, ou fracção, decorrido desde a data em que foi
efectuada a dedução até aquela que determina a perda do beneficio.

EXEMPLO

Em 2004, António, mobilizou, para fins que não os previstos no diploma da CPH, o saldo da sua
conta poupança-habitação, a qual tinha sido constituída há cinco anos.

Durante três desses anos, António tinha deduzido os seguintes montantes:

 1999 dedução ao rendimento € 1 496,39
2000 dedução à colecta € 498,93
2001 dedução à colecta € 498,93

Que implicações a situação terá aquando da entrega da declaração de 2004, e que montantes terão
que ser declarados?

RESOLUÇÃO

Como utilizou irregularmente o saldo da conta poupança-habitação, na declaração de rendimentos
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de 2004, António terá de incluir os montantes deduzidos nos anos de 1998, 1999 e 2000, acrescidos
de 10%. Assim, o valor a declarar na coluna de acréscimo ao rendimento será de 2 244,58 (1 496,39
x 1,5 =2 244,58) e no campo de acréscimo à colecta (2000 = 498,93 X1.4 = 698,50 , 2001 = 498,93
X 1,3= 648,61) o montante de 1 347,11.

Deverá preencher deste modo o anexo H, da declaração Modelo 3 de 2004

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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ANEXO I

HERANÇAS INDIVISAS
A herança indivisa é considerada, para efeitos de tributação, como uma situação de contitularidade.
Assim, cada herdeiro é tributado relativamente à sua quota-parte dos rendimentos por ela gerados,
atento o disposto no artigo 19º do CIRS.

Artigo 19.º
Contitularidade de rendimentos

Os rendimentos que pertençam em comum a várias pessoas são imputados a estas na proporção
das respectivas quotas, que se presumem iguais quando indeterminadas.

Havendo rendimentos empresariais, deverá o cabeça - de - casal ou administrador da herança
indivisa, apurar o rendimentos líquido dos Anexos B ou C, conforme o caso.

No Anexo I, imputará a cada um dos herdeiros a sua quota-parte, imputando ao cônjuge falecido, o
valor respeitante ao período compreendido entre 1 de Janeiro e a data do óbito.

No ano em que ocorreu o óbito o cônjuge sobrevivo, deverá declarar, no anexo D, os rendimentos e
deduções que lhe foram imputados conjuntamente com os auferidos pelo cônjuge falecido.

Cada um dos herdeiros deverá preencher o anexo D onde incluirá os rendimentos imputados de
acordo com a sua quota na herança.

Tratando-se de rendimentos gerados por herança indivisa integráveis noutras categorias,
designadamente rendimentos prediais, de capitais ou mais-valias, cada contitular declarará a sua
quota-parte dos rendimentos ilíquidos e deduções, incluindo as que respeitem a retenções na fonte,
a que haja lugar, no anexo respectivo (ex. Anexo F) sem necessidade do cabeça de casal ou
administrador contitular declarar a respectiva totalidade.

Oficio circulado 16/89-NIR
1989-Set-25

HERANCAS INDIVISAS

Mostrando-se conveniente uniformizar o entendimento sobre a tributação dos rendimentos gerados
por heranças indivisas, comunica-se que, por meu despacho de 21 de Agosto de 1989, foi
sancionado o seguinte:

1. A herança indivisa é considerada, para efeitos de tributação, como uma situação de
contitularidade. Assim, cada herdeiro é tributado relativamente à sua quota parte dos rendimentos
por ela gerados, atento o disposto no artigo 18º do Código do IRS.

2. Tratando-se das categorias C ou D:

2.1. Cumpre ao cabeça de casal ou administrador contitular da herança indivisa apresentar, na sua
declaração anual de rendimentos, ainda que em anexo autónomo, a demonstração dos lucros ou
prejuízos apurados no património comum, identificando os restantes contitulares e a respectiva
quota-parte nesses mesmos lucros ou prejuízos.
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2.2 Cumpre a cada contitular declarar, no anexo próprio, apenas a sua quota-parte nos rendimentos
gerados pela herança indivisa, identificando, por sua vez, o cabeça de casal ou administrador
contitular a quem incumbir a apresentação da totalidade dos elementos contabilísticos.

OBRIGAÇÕES DA HERANÇA INDIVISA

QUANDO O AUTOR DA SUCESSÃO ERA TITULAR DE
RENDIMENTOS COMERCIAIS

No caso de herança indivisa não há lugar à cessação de actividade do falecido empresário em nome
individual e consequente início de actividade por parte dos herdeiros que, em conjunto, continuam a
actividade anteriormente desenvolvida (herança indivisa).

No entanto, face à atribuição de número fiscal, por parte do Registo Nacional de Pessoas Colectivas
(RNPC), à referida herança (Gama 90xx/9lxx), haverá lugar à entrega de uma Declaração de
Alterações, onde se indicará, para além da mudança do número de identificação fiscal, o novo tipo
de sujeito passivo. 

QUANDO O AUTOR DA SUCESSÃO NÃO ERA DETENTOR DE
RENDIMENTOS COMERCIAIS

Estão inseridos neste grupo as situações em que o autor da sucessão auferia rendimentos
designados por profissionais e as situações em que existem imóveis.

Neste caso a atribuição de NIF é da competência da DGCI (Gama 70xx) (*)(20).

CÔNJUGE SOBREVIVO COM RENDIMENTOS COMERCIAIS

Identificação

A atribuição de NIF às heranças indivisas em que o cônjuge sobrevivo é o titular dos rendimentos
comerciais, é efectuada pelos Serviços de Finanças (Gama 70xx).

Actividade

Para continuação do desenvolvimento da actividade pelo cônjuge sobrevivo deve proceder-se da
seguinte forma:

1.      Cessação de actividade do cônjuge sobrevivo;

2.      Início de Actividade da herança indivisa;

3.      Cessação da herança indivisa assim que ocorra a partilha; IV - Eventual reinicio de actividade
pelo cônjuge sobrevivo.

De notar que nos casos em que o regime de casamento seja o de separação de bens e uma vez que
o património não faz parte da herança indivisa, não haverá lugar à cessação de actividade do
empresário. (*)(21)

No quadro seguinte, poder-se-ão observar as obrigações declarativas das heranças indivisas:
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ÓBITO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS COMERCIAIS

Obrigações relativamente ao Cadastro
FALECIDO / CÔNJ SOBREV. Entrega de DA para o falecido (com vista à mudança de NIF)
HERANCA INDIVISA A obtenção do NIF para a herança indivisa é feita junto do

Registo Nacional de Pessoas Colectivas previamente à
entrega da DA mencionada no quadro anterior

Obrigações relativamente ao IVA
FALECIDO/CÔNJ SOBREV. Entrega da DP (se for o caso), para o último período de

imposto
HERANCA INDIVISA Passa a entregar as DP (se for ocaso) para os períodos de

imposto seguintes ao da data do óbito.
Obrigações relativamente ao IR

FALECIDO/CÔNJ SOBREV Entrega da DR do agregado familiar, relativamente aos
rendimentos obtidos durante o ano (Anexo I e D)

HERANCA INDIVISA Cada herdeiro entregará, com a sua DR, anexo D,
relativamente à sua parte, a partir da data do óbito.

CÔNJUGE SOBREVIVO COM RENDIMENTOS COMERCIAIS

Obrigações relativamente ao Cadastro
FALECIDO / CÔNJ SOBREV. Entrega da Declaração de Cessação para o cônjuge sobrevivo

(apenas para a categoria B)
HERANCA INDIVISA Obtenção de NIF para a herança indivisa

Entrega da Dr. de Inicio para a herança indivisa
Obrigações relativamente ao IVA

FALECIDO/CÔNJ SOBREV. Entrega da DP ( se for o caso), para o último período de
imposto

HERANCA INDIVISA Passa a entregar as DP (se for ocaso) para os períodos de
imposto seguintes ao da data do óbito.

Obrigações relativamente ao IR
FALECIDO/CÔNJ SOBREV Entrega da DR do agregado familiar, relativamente aos

rendimentos obtidos durante o ano ( Anexo I e D)
HERANCA INDIVISA Cada herdeiro entregará, com a sua DR, o anexo D,

relativamente à sua parte, a partir da data do óbito.

Logo que ocorra a partilha, deve ser apresentada declaração de cessação para a herança indivisa.
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ANEXO I 
Destina-se a declarar o lucro ou prejuízo (rendimento da categoria B) apurado pelo cabeça-de-casal
ou administrador de herança indivisa, que deva ser imputado aos respectivos contitulares, na
proporção das suas quotas na herança (arts. 3.º e 19.º do CIRS).

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO I

O cabeça-de-casal ou administrador de herança indivisa que produza rendimentos da categoria B.

Este anexo é de apresentação obrigatória sempre que a declaração modelo 3 integre um anexo B ou
C respeitante a herança indivisa.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO I

Nos prazos e locais previstos para a apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 2

ANO DOS RENDIMENTOS

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

IDENTIFICAÇÃO DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S)

A identificação dos sujeitos passivos (campos 02 e 03) deve respeitar a posição assumida para cada
um no quadro 3A do rosto da declaração modelo 3.

QUADRO 4

IDENTIFICAÇÃO DA HERANÇA

A identificação da herança indivisa (campo 05) deve efectuar-se através da indicação do número de
identificação equiparado a pessoa colectiva (NIPC).
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Se na data em que for apresentada a declaração correspondente ao ano em que ocorreu o óbito não
tiver sido ainda atribuído o número de identificação da herança indivisa, poderá ser indicado (campo
04) o número de identificação fiscal do autor da herança.

QUADRO 5

APURAMENTO DO RENDIMENTO LÍQUIDO
REGIME SIMPLIFICADO

Sempre que a determinação dos rendimentos empresariais e profissionais (categoria B do IRS),
respeitantes a herança indivisa, se deva realizar com base na aplicação das regras do regime
simplificado, o apuramento do rendimento líquido a imputar será de efectuar neste quadro.

Campo 501

Deve incluir o total dos rendimentos ilíquidos declarados nos campos 401, 402, 409 e 411 do quadro
4 do anexo B.

Campo 502

Deve incluir o total dos rendimentos declarados nos campos 403, 404, 405 e 410 do quadro 4 do
anexo B.

Campo 503

Da aplicação dos coeficientes resultam os rendimentos líquidos, cujo total será imputado aos
respectivos contitulares no quadro 7. 

Porém, se da aplicação destes coeficientes resultar um rendimento líquido inferior ao montante igual
a metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, será este o valor que deve
ser imputado aos respectivos herdeiros.

QUADRO 6

REGIME DA CONTABILIDADE ORGANIZADA – ANEXO C
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No campo 601 ou 602 deve ser indicado o valor correspondente ao prejuízo ou lucro inscritos,
respectivamente, nos campos 435 ou 436 do anexo C.

QUADRO 7

IMPUTAÇÃO DE RENDIMENTOS, DEDUÇÕES À COLECTA E TRIBUTAÇÃO
AUTÓNOMA

Destina-se à identificação dos contitulares dos rendimentos (NIF), à indicação dos rendimentos
líquidos e das deduções à colecta a imputar a cada um dos herdeiros, bem como do valor do
imposto a imputar resultante da aplicação das taxas de tributação autónoma consignadas no quadro
8.

Campos 701 a 710

São indicados os contitulares da herança indivisa, bem como os rendimentos, de acordo com a sua
natureza, e as deduções à colecta imputados a cada um de acordo com a sua quota-parte na
herança.

No ano em que ocorreu o óbito, deve também ser identificado o cônjuge falecido, tendo em
vista a indicação dos rendimentos, por ele auferidos, no período compreendido entre 1 de Janeiro
e a data do óbito.
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Na imputação dos rendimentos líquidos apurados de acordo com o regime simplificado (anexo B),
será de considerar que os rendimentos respeitantes aos herdeiros são os obtidos depois da data
do óbito. 

Se os rendimentos líquidos forem apurados no anexo C, a parte correspondente aos herdeiros
determina-se em função do número de dias que decorreu desde a data do óbito até 31 de
Dezembro.

Cada um dos contitulares da herança indivisa deverá declarar, no anexo D, os rendimentos e
deduções que lhes foram imputados, conforme consta neste anexo, bem como o valor do imposto
apurado por aplicação das taxas de tributação autónoma sobre despesas (quadro 8 – anexo D).

No ano em que ocorreu o óbito, o cônjuge sobrevivo deverá declarar, no anexo D, os
rendimentos e deduções que lhe foram imputados, conjuntamente com os respeitantes ao
cônjuge falecido.

QUADRO 8

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA SOBRE DESPESAS

Devem ser indicados os valores das despesas incorridas pela herança indivisa que possua ou deva
possuir contabilidade organizada, cuja natureza a seguir se discrimina, sujeitas a tributação
autónoma às taxas que se encontram patentes em cada um dos campos que integram este quadro.

Campo 801

Despesas confidenciais ou não documentadas, suportadas no âmbito do exercício de actividades
empresariais e profissionais (art. 73.º, n.º 1, do CIRS).

Campo 802

Encargos dedutíveis relativos a despesas de representação (art. 73.º, n.º 2, do CIRS).

Campo 803

Encargos dedutíveis com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos e motociclos, suportados
no âmbito do exercício de actividades empresariais ou profissionais, excepto os afectos à exploração
de serviço público de transportes ou de aluguer (art. 73.º, n.º 2, do CIRS).

Campo 804
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Despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares
ou colectivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente
mais favorável, tal como definido para efeitos de IRC (art. 73.º, n.º 6, do CIRS).

Campo 805

Encargos dedutíveis relativos a despesas com ajudas de custo e com compensação pela deslocação
em viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não facturadas a clientes,
escrituradas a qualquer título, excepto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na
esfera do respectivo beneficiário, bem como os encargos da mesma natureza, que não sejam
dedutíveis nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 42.º do CIRC, suportados por sujeitos passivos
que apresentem prejuízo fiscal no exercício a que os mesmos respeitam (art. 73.º, n.º 7, do CIRS).

Face ao disposto no art.º 73.º do CIRS, são tributadas autonomamente as seguintes despesas:

• Confidenciais ou não documentadas              ⇒           taxa = 50%

• De representação        ⇒           taxa = 5%

• Com viaturas ligeiras de passageiros, ou mistas, motos e motociclos          ⇒           taxa = 5%

• as importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou colectivas residentes
fora do território português nos termos previstos no n.º 6 do art.º 73 .º  ⇒           taxa = 35%

• Encargos dedutíveis com ajudas de custo e compensação pela deslocação em viatura
própria, excepto se facturadas a clientes ou sujeitas a IRS na esfera do beneficiário        ⇒           taxa
= 5%

• Encargos não dedutíveis com ajudas de custo e compensação pela deslocação suportadas
por sujeitos passivos que apresentem prejuízos fiscais nesse exercício            ⇒           taxa = 5%

Sendo aplicável o regime simplificado na determinação do rendimento líquido, não haverá lugar a
tributação autónoma sobre as despesas referidas nos campos 802, 803 e 805.

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelo cabeça-de-casal, administrador da herança ou por um seu
representante ou gestor de negócios. A falta de assinatura é motivo de recusa da declaração.
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EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DE HERANÇA INDIVISA
OCORRIDA NA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE CONJUGAL

Manuel, casado com Maria e pai de 2 filhos, os quais reuniam as condições para serem
considerados dependentes, faleceu em 5/5/2006, tendo até à data do óbito auferido os seguintes
rendimentos:

Rendimento de trabalho – €20 000

Segurança Social - €2 200

Retenções na fonte - €5 450

Rendimento de Pensões - € 2 500

Manuel era ainda empresário, enquadrado no regime simplificado, no qual foram registadas as
seguintes vendas:

Até 5/5/2005 -€5 000,00

De 6/5/2005 a 31/12/2005 - €4 000,00

Maria, o cônjuge sobrevivo, auferiu durante o ano de 2006, os seguintes rendimentos:

Rendimento de Trabalho - € 25 000

Segurança Social - € 2 750

Retenção na Fonte - € 5 100

Rendimento de Pensões - € 12 500

O cônjuge sobrevivo, deverá preencher do seguinte modo a declaração Modelo 3 de 2006

MODELO 3
Quadro 3

Em caso de falecimento, se houver sociedade conjugal, compete ao cônjuge sobrevivo declarar os
rendimentos do falecido em seu nome, devendo assumir obrigatoriamente a posição de
sujeito passivo A. 



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

438

Quadro 6

Indicar o estado civil em 31 de Dezembro.

Quadro 7 A

A identificação do cônjuge falecido só deve ser efectuada na declaração do ano em que ocorreu o
óbito, indicando o grau de invalidez se superior ou igual a 60% e se era ou não deficiente das Forças
Armadas.

Quadro 8

No quadro 8, deve ser indicado aos anexos que compõem a declaração de rendimentos.
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Anexos que compõem a herança indivisa:

    Anexo B ou C

    Anexo I

    Anexo D

ANEXO A
Quadro 4

Os rendimentos devem também ser declarados nos respectivos campos do quadro 4, em nome do
cônjuge sobrevivo (sujeito passivo A).
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Quadro 6

Na declaração do ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges (campo 1 do quadro 7A do rosto
da Declaração modelo 3), o cônjuge sobrevivo, deverá indicar o rendimento bruto das categorias A
e/ou H e as respectivas contribuições obrigatórias, auferidos pelo cônjuge falecido.

ANEXO B
Quadro 3

É reservado à identificação da herança indivisa, feita através da indicação do número de
identificação equiparado a pessoa colectiva que lhe foi atribuído (NIPC), quando for assinalado o
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campo 1, não devendo ser preenchido o campo 08.

Se na data em que for apresentada a declaração correspondente ao ano em que ocorreu o óbito não
tiver sido ainda atribuído número de identificação à herança, poderá ser indicado, no campo 08,
o número de identificação fiscal do autor da herança.

Quadro 4

Rendimentos ilíquidos produzidos pela actividade

ANEXO I
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Quadro 3

A identificação dos sujeitos passivos deve respeitar a posição assumida no quadro 3A do rosto da
declaração modelo 3.

Quadro 4

A identificação da herança indivisa (campo 05) deve efectuar-se através da indicação do número de
identificação equiparado a pessoa colectiva (NIPC).

Quadro 5

Sempre que a determinação dos rendimentos empresariais e profissionais (categoria B do IRS),
respeitantes a herança indivisa, se deva realizar com base na aplicação das regras do regime
simplificado, o apuramento do rendimento líquido a imputar será de efectuar neste quadro.

Se da aplicação destes coeficientes resultar um rendimento líquido inferior ao montante igual a
metade do valor anual do salário mínimo nacional mais elevado, será este o valor que deve ser
imputado aos respectivos herdeiros.

Quadro 7

Destina-se à identificação dos contitulares dos rendimentos (NIF), bem como à indicação dos
rendimentos líquidos e das deduções à colecta a imputar a cada um dos herdeiros.

São indicados os contitulares da herança indivisa, bem como os rendimentos, de acordo com a sua
natureza, e as deduções colecta imputados a cada um de acordo com a sua quota-parte na herança.

No ano em que ocorreu o óbito, deve também ser identificado o cônjuge falecido, tendo em vista a
indicação dos rendimentos, por ele auferidos, no período compreendido entre 1 de Janeiro e a data
do óbito.

Na imputação dos rendimentos líquidos apurados de acordo com o regime simplificado (anexo B),
será de considerar que os rendimentos respeitantes aos herdeiros são os obtidos depois da data do
óbito. 
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Se os rendimentos líquidos forem apurados no anexo C, a parte correspondente aos herdeiros
determina-se em função do número de dias que decorreu desde a data do óbito até 31 de
Dezembro.

ANEXO D
Anexo do Cônjuge sobrevivo

Quadro 3

Havendo sociedade conjugal, no ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges, os rendimentos
respeitantes ao cônjuge falecido deverão ser declarados neste anexo, em nome do cônjuge
sobrevivo (sujeito passivo A).

Quadro 4

No ano em que ocorreu o óbito, o cônjuge sobrevivo deverá declarar, no anexo D, os rendimentos e
deduções que lhe foram imputados, conjuntamente com os respeitantes ao cônjuge falecido.
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Anexo do 1º Dependente

Cada um dos contitulares da herança indivisa deverá declarar, no anexo D, os rendimentos e
deduções que lhes foram imputados, conforme consta neste anexo, bem como o valor do imposto
apurado por aplicação das taxas de tributação autónoma sobre despesas (quadro 8 – anexo D).

Quadro 3

Quadro 4
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Anexo do 2.º Dependente

Quadro 3

Quadro 4
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ANEXO J

ANEXO J
RENDIMENTOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO

Destina-se a declarar os rendimentos obtidos, por residentes, fora do território português.

Deve ser acompanhado de documento (ou fotocópia autenticada) emitido pela autoridade fiscal do
país de origem dos rendimentos, comprovando o seu montante e o valor do imposto pago no
estrangeiro. Se a entrega se realizar através da Internet deve o documento ser remetido para o
Serviço de Finanças da área do domicílio fiscal dos sujeitos passivos.

Caso não seja possível ao sujeito passivo obter, atempadamente, o documento da autoridade fiscal,
deverá, este, logo que emitido, ser remetido ao referido Serviço de Finanças.

O anexo J é individual, pelo que em cada um apenas podem constar os elementos respeitantes a um
titular, o qual deverá englobar a totalidade dos rendimentos obtidos fora do território português,
sendo os obtidos no território português declarados nos anexos respectivos.

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO J

Os sujeitos passivos residentes quando estes ou os dependentes que integram o agregado familiar,
no ano a que respeita a declaração, tenham obtido rendimentos fora do território português.

QUANDO E ONDE DEVE SER APRESENTADO O ANEXO J

Nos prazos e locais previstos para apresentação da declaração de rendimentos modelo 3, da qual
faz parte integrante.

QUADRO 2

ANO DOS RENDIMENTOS

Ano a que respeitam os rendimentos.

QUADRO 3

Identificação dos sujeitos passivos
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Este anexo é individual e em cada um apenas podem constar os elementos respeitantes a um titular,
o qual deverá englobar a totalidade dos rendimentos obtidos fora do território português, sendo os
obtidos no território português declarados nos anexos respectivos.

Os campos 02 e 03 destinam-se à inscrição dos números de identificação fiscal dos sujeitos
passivos (número fiscal de contribuinte) que constam dos respectivos cartões de contribuinte
emitidos pelo Ministério das Finanças, pela mesma ordem que constam na declaração modelo 3, e
são de preenchimento obrigatório.

QUADRO 3 A

Identificação do titular dos rendimentos

Campo 04

Destina-se à identificação do titular dos rendimentos obtidos fora do território português.

Havendo sociedade conjugal, no ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges os rendimentos
respeitantes ao falecido deverão ser declarados neste anexo, figurando como titular o cônjuge
sobrevivo (sujeito passivo A).

No campo 04 deve ser indicado o número fiscal de contribuinte do titular dos rendimentos a incluir
neste anexo (sujeito passivo A, sujeito passivo B ou dependente).

QUADRO 4

Rendimentos obtidos no estrangeiro

Em cada um dos campos deste quadro deverá ser inscrito o rendimento ilíquido do imposto pago no
estrangeiro, segundo a sua natureza, bem como o imposto efectivamente suportado correspondente
a esses rendimentos.

Em cada um dos campos deste quadro deverá ser inscrito o total dos rendimentos auferidos,
segundo a sua natureza, bem como o imposto efectivamente suportado, correspondente aos
rendimentos auferidos fora do território português.

Se os rendimentos foram também sujeitos a retenção de IRS, em território português, este deverá
ser indicado na coluna respectiva.
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Campo 401
Trabalho dependente

Segurança Social

Na primeira coluna (Segurança Social) devem ser indicadas as contribuições obrigatórias para
regimes de segurança social que incidiram sobre as respectivas remunerações do trabalho
dependente, quando devidamente comprovadas.

Montante do Rendimento

Na segunda coluna (Montante do Rendimento) deverão ser inscritos os rendimentos brutos do
trabalho dependente (ilíquidos de imposto pago e outras deduções), com excepção dos provenientes
do exercício de funções públicas, uma vez que estes deverão ser indicados no campo 402.

Imposto Pago no Estrangeiro
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Na terceira coluna (Imposto Pago no Estrangeiro) deve ser indicado o montante correspondente ao
imposto pago no estrangeiro, devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade
Fiscal do país de origem dos rendimentos.

Imposto Retido em Portugal

Na quarta coluna (Imposto Retido em Portugal) deve ser indicado o valor que, eventualmente, possa
ter sido retido em território português e que tenha a natureza de pagamento por conta do imposto
devido a final.

Tendo havido retenção de IRS em Portugal deve proceder-se à identificação, no quadro 8, das
entidades retentoras e à indicação do imposto retido.

Neste campo deverão ser inscritos os rendimentos brutos do trabalho dependente, excepto os
provenientes de funções públicas obtidos em país com o qual Portugal tenha celebrado convenção
para evitar a dupla tributação, os quais deverão estes ser declarados no campo 402.

Os comprovativos deverão ser entregue conjuntamente com a declaração. Não sendo possível a sua
entrega, deverá diligenciar-se para que seja apresentado com a maior brevidade.

Campo 402
Remunerações públicas

Devem ser indicados os rendimentos brutos (ilíquidos de imposto pago) provenientes do exercício de
funções públicas. As remunerações públicas pagas pelo Estado Português devem ser
declaradas no anexo A.

Devem ser indicados neste campo os rendimentos brutos provenientes de remunerações públicas,
obtidas em país com o qual Portugal tenha celebrado convenção.

As remunerações pagas pelo Estado Português devem ser declaradas exclusivamente no anexo A.

Segurança Social

Na primeira coluna (Segurança Social) devem ser indicadas as contribuições obrigatórias para
regimes da segurança social que incidiram sobre as respectivas remunerações, quando devidamente
comprovadas.

Montante do Rendimento

Na segunda coluna (Montante do Rendimento) deverão ser inscritos os rendimentos brutos do
trabalho dependente (ilíquidos de imposto pago e outras deduções), provenientes do exercício de
funções públicas. As remunerações públicas pagas pelo Estado Português devem ser declaradas no
anexo A.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na terceira coluna (Imposto Pago no Estrangeiro) deve ser indicado o montante correspondente ao
imposto pago no estrangeiro, devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade do
país de origem dos rendimentos.

Campos 403, 404 e 405
Trabalho independente; comerciais e industriais; agrícolas, silvícolas ou pecuárias
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Trabalho independente; rendimentos comerciais e industriais; agrícolas, silvícolas ou pecuárias 

Montante do Rendimento

Devem ser indicados em cada campo (primeira coluna – montante do rendimento) os rendimentos
conforme a sua natureza, ilíquidos do imposto pago no estrangeiro.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna (Imposto Pago no Estrangeiro) deve ser indicado o montante correspondente ao
imposto pago no estrangeiro, devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade
Fiscal do país de origem dos rendimentos.

Imposto Retido em Portugal

Na terceira coluna (Imposto Retido em Portugal) deve ser indicado o valor que, eventualmente,
possa ter sido retido em território português e que tenha a natureza de pagamento por conta do
imposto devido a final.

Tendo havido retenção de IRS em Portugal deve proceder-se à identificação, no quadro 8, das
entidades retentoras e à indicação do imposto retido.

Deverão ser indicados nestes campos os rendimentos, de acordo com a sua natureza, sujeitos a
imposto no estrangeiro. Deverá ser indicado o valor ilíquido (antes do pagamento do imposto) e o
imposto pago no país onde foi obtido.

Campo 406
Direitos da Propriedade Intelectual e Industrial (titular originário)

Devem ser indicados neste campo os rendimentos provenientes da propriedade intelectual e
industrial que tenham sido auferidos pelo titular originário.

Os rendimentos de propriedade intelectual que beneficiem da isenção consagrada no art. 56.º do
EBF (50% do rendimento com o limite de ² 27 194) devem ser indicados pelo valor sujeito e não
isento, que corresponde a 50% do rendimento, eventualmente acrescido do valor que exceder o
limite de isenção.

A parte isenta deve ser indicada no campo 421 que se encontra no fim do quadro.

Exemplo 1:

Rendimento: 80 000,00

50% x 80 000 = 40 000

Parte sujeita: 40 000 + (40 000 – 27 194) = 52 806

Parte isenta: 27 194

Exemplo 2:

Rendimento: 10 000,00

Parte sujeita: 5 000,00

Parte isenta: 5 000,00
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Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna (Imposto Pago no Estrangeiro) deve ser indicado o montante correspondente ao
imposto pago no estrangeiro, devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade
Fiscal do país de origem dos rendimentos.

Imposto Retido em Portugal

Na terceira coluna (Imposto Retido em Portugal) deve ser indicado o valor que, eventualmente, tenha
sido retido em território português e que tenha a natureza de pagamento por conta do imposto
devido a final.

Tendo havido retenção de IRS em Portugal deve proceder-se à identificação, no quadro 8, das
entidades retentoras e à indicação do imposto retido.

Campo 407
Dividendos ou lucros derivados de participações sociais

(que foram sujeitos a retenção em Portugal)

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser declarados os rendimentos (ilíquidos) de
participações sociais (lucros ou dividendos), devidos por entidades não residentes e pagos por
entidades residentes que foram sujeitos a retenção de IRS, nos termos da parte final da b) do n.º 2
do art. 101.º do CIRS.

Os rendimentos desta natureza que não foram sujeitos a retenção em Portugal são de incluir
no campo 420.

Os rendimentos distribuídos por entidades residentes noutro Estado membro da União Europeia que
preencham os requisitos e condições estabelecidos no art. 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de
Julho, serão declarados por 50% do seu valor, conforme dispõe o n.º 4 do art. 40.º-A do CIRS.

Imposto Pago no Estrangeiro e Imposto Retido em Portugal

Na segunda e terceira colunas devem ser indicados, respectivamente, o montante correspondente
ao imposto pago no estrangeiro, devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade
Fiscal do país da fonte dos rendimentos e o valor que foi retido em território português.

A opção (ou não) pelo englobamento destes rendimentos deve ser indicada nos campos 1 ou 2 na
parte final deste quadro.

Tendo havido retenção de IRS em Portugal deve proceder-se à identificação, no quadro 8, das
entidades retentoras e à indicação do imposto retido.

Campo 408
Juros ou rendimentos de créditos de qualquer natureza

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser declarados os juros ou rendimentos de
créditos de qualquer natureza.

Os rendimentos sujeitos a retenção na fonte no país do agente pagador nos termos da Directiva da
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Poupança (n.º 2003/48/CE), devem ser declarados no campo 418, discriminando-se os valores das
respectivas retenções no quadro 6.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 409
Royalties e Assistência Técnica

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser indicadas as retribuições de qualquer
natureza atribuídas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor, quando não
auferidas pelo titular originário, de uma patente, de uma marca de fabrico ou de um processo
secreto, bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico ou por informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial
ou científico.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 410
Rendimentos de valores mobiliários pagos por não residentes

(excepto lucros)

Montante do Rendimento

A primeira coluna (Montante do Rendimento) destina-se à indicação dos rendimentos de valores
mobiliários devidos por entidades não residentes e pagos por entidades residentes ou com
estabelecimento estável em território português, previstos na parte inicial da alínea b) do n.º 2 do art.
101.º do CIRS.

Os lucros ou dividendos devem ser declarados no campo 407.

A opção pelo englobamento assinalada no campo 1 abrange não só os rendimentos constantes do
campo 410, como também os que constarem nos campos 407 e 414.

Imposto Pago no Estrangeiro e Imposto Retido em Portugal

Na segunda e terceira colunas devem ser indicados, respectivamente, o montante correspondente
ao imposto pago no estrangeiro, devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade
Fiscal do país da fonte dos rendimentos e o valor que, eventualmente, possa ter sido retido em
território português e que tenha a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final.

Tendo havido retenção de IRS em Portugal deve proceder-se à identificação, no quadro 8, das
entidades retentoras e à indicação do imposto retido.

Campo 411
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Rendimentos de outras aplicações de capitais

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser declarados os rendimentos de outras
aplicações de capitais, os quais, estando sujeitos a retenção na fonte no país do agente pagador nos
termos da Directiva da Poupança (n.º 2003/48/CE), devem ser declarados no campo 418,
discriminando-se os valores das respectivas retenções no quadro 6.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 412
Rendimentos prediais

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) deve ser indicado o rendimento líquido das
despesas suportadas com a conservação e manutenção dos mesmos, mas ilíquido de imposto
pago no estrangeiro.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 413
Mais-valias de imóveis

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser indicados os valores respeitantes a
mais-valias obtidas com a alienação de bens imóveis ilíquidas de imposto pago no estrangeiro.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 414
Mais-valias de valores mobiliários

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) deve ser indicado o saldo entre as mais-valias e
menos-valias (ilíquido de imposto pago no estrangeiro), resultante das operações previstas nas
alíneas b), e) f) e g) do n.º 1 do art. 10.º O saldo positivo é tributado autonomamente à taxa de 10%,
sem prejuízo do seu englobamento, por opção dos respectivos titulares residentes em território
português (nºs 4 e 6 do art. 72.º do CIRS), a formalizar no campo 1, no final deste quadro.
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Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 415
Outros incrementos patrimoniais

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser indicados os valores respeitantes aos
acréscimos patrimoniais, nomeadamente as indemnizações e as importâncias recebidas pela
assunção de obrigações de não concorrência.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 416
Pensões

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser inscritos os valores brutos de pensões
(ilíquidos de imposto suportado no estrangeiro) que não sejam pagos em consequência do exercício
de um emprego ou cargo público anterior.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.

Campo 417
Pensões públicas

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser indicados os rendimentos brutos (ilíquidos
de imposto suportado no estrangeiro) pagos em consequência do exercício de um emprego ou cargo
público anterior.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna deve ser indicado o montante correspondente ao imposto pago no estrangeiro,
devidamente comprovado por documento emitido pela Autoridade Fiscal do país da fonte dos
rendimentos.
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Campo 418
Rendimentos abrangidos pela Directiva da Poupança (Directiva n.º 2003/48/CE, de 3

de Junho)

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser indicados os rendimentos sujeitos a
retenção nos termos da Directiva da Poupança.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na segunda coluna referente ao imposto pago no estrangeiro deve ser indicado o valor das
retenções efectuadas nos termos da legislação do país da fonte e nos termos da Directiva da
Poupança. 

Os rendimentos e as respectivas retenções devem ser discriminados no quadro 6.

Os países ou territórios que efectuam retenção na fonte nos termos da Directiva da Poupança são os
seguintes:

Estados membros: Áustria, Luxemburgo e Bélgica;

Países Terceiros: Andorra, Liechtenstein, Mónaco, São Marino e Suíça;

Territórios dependentes ou associados: Antilhas Holandesas, Guernsey, Jersey, Ilha de Man, Ilhas
Turks e Caicos e Ilhas Virgens Britânicas.

São abrangidos pela Directiva da Poupança os seguintes rendimentos:

    Juros pagos ou creditados em conta referentes a créditos de qualquer natureza, com ou
sem garantia hipotecária e com direito ou não a participar nos lucros do devedor,
nomeadamente os rendimentos da dívida pública e de obrigações de empréstimos,
incluindo prémios atinentes a esses títulos;

    Juros vencidos ou capitalizados realizados na altura da cessão, do reembolso ou do resgate
dos créditos referidos no ponto anterior;

    Rendimentos provenientes de pagamentos de juros, quer estes sejam efectuados
directamente, quer por intermédio de uma entidade referida no n.º 2 do art. 4.º da Directiva
da Poupança (n.º 2003/48/CE), distribuídos por:

I.      Organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) autorizados nos
termos da Directiva n.º 85/611/CEE;

II.    Entidades que beneficiem da possibilidade prevista no n.º 3 do art. 4.º da Directiva da
Poupança;

III.    Organismos de investimento colectivo estabelecidos fora do território referido no art. 7.º
da Directiva da Poupança.

    Rendimentos da cessão, do reembolso ou do resgate de partes ou unidades de participação
nos organismos e entidades atrás mencionadas, caso tenham investido, directa ou
indirectamente, por intermédio de outros organismos de investimento colectivo ou
autoridades mais de 40% do seu activo em créditos referidos no ponto inicial.
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No quadro 8 deve proceder-se à identificação das entidades retentoras de IRS, no âmbito do imposto
retido em Portugal, bem como à indicação dos respectivos valores retidos.

O campo 418 destina-se à indicação dos rendimentos da poupança sob a forma de pagamentos de
juros gerados por créditos, cuja definição e regime de tributação consta da Directiva n.º 2003/48/CE,
do Conselho, de 3 de Junho (Directiva da Poupança).

Esta Directiva visa sujeitar a tributação no país da residência do beneficiário efectivo dos
rendimentos pagos noutro país, utilizando para o efeito o mecanismo da troca de informações.

Caso o país do agente pagador não efectue a troca de informações, o artigo 11º da Directiva impõe
que seja efectuada uma retenção na fonte, que terá a natureza de pagamento por conta, pelo que
será totalmente deduzida à colecta. Essa retenção não impede a retenção de imposto nos termos
gerais em vigor no país da fonte e nos termos das Convenções de Dupla Tributação (CDT). 

O valor total da retenção suportada no país do agente pagador, mencionado na coluna "imposto
pago no estrangeiro", pode, portanto, englobar o valor da retenção efectuada nos termos do artigo
11º da Directiva e o da retenção efectuada em conformidade com as regras gerais do país em causa.
A discriminação desses valores é efectuada no Quadro 6. 

Directiva da Poupança n.º 2003/48/CE

O objectivo desta Directiva consiste em permitir que os rendimentos da poupança sob a forma de
juros pagos num Estado-Membro a beneficiários efectivos que sejam pessoas singulares residentes
noutro Estado-Membro sejam sujeitos a uma tributação efectiva em conformidade com a legislação
deste último Estado-Membro. Com efeito, actualmente, é possível e frequente que os residentes dos
Estados-Membros escapem a qualquer forma de tributação no seu Estado-Membro de residência
sobre os juros recebidos num outro Estado-Membro.

A Directiva prevê um conceito alargado de juros, definidos como créditos de qualquer natureza,
obtidos como resultado de investimentos directos em depósitos ou quaisquer títulos representativos
de dívida, e indirectamente como resultado de participações em Organismos de Investimento
Colectivo (Fundos de Investimento Mobiliário; SICAV's e outros).
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Incidência Agente pagador Legislação Interna dos
Estados Membros

Juros pagos ou creditados em
conta, rendimentos de dívida
pública e de obrigações de
empréstimos, incluindo
prémios relativos a esses
títulos.

Quando forem pagos juros ou
sempre que sejam creditados
juros numa conta de qualquer
entidade em proveito do
beneficiário efectivo (exemplo;
depósitos fiduciários) e essa
entidade não seja também ela
considerada um agente
pagador, esses rendimentos
devem ser considerados
pagamento de juros efectuado
por essa entidade.

Os Estados-Membros podem
excluir da definição de juros,
os juros pagos ou creditados
numa conta de uma entidade
estabelecida no seu território
em proveito do beneficiário
efectivo e que não seja
considerada como agente
pagador, desde que os seus
investimentos em créditos não
excedam 15% do respectivo
activo.

Juros vencidos ou
capitalizados realizados
aquando da cessão,
reembolso, ou resgate dos
créditos referidos no ponto
anterior.

Rendimentos distribuídos
pelos fundos de investimento,
juros capitalizados nos fundos
de capitalização.

Quando o agente pagador não
tenha informação relativa à
percentagem do activo
investido em créditos ou em
partes de unidades de
participação de OICVM que
invistam mais de 40% (25%, a
partir de 2011) dos seus
activos em créditos, essa
percentagem será considerada
como superior a 40% (idem);

Os Estados-Membros podem
exigir aos agentes pagadores
situados no seu território a
anualização dos juros em
relação a um período não
superior a um ano e tratar
esses juros anualizados como
um pagamento de juros,
mesmo que não se tenha
verificado qualquer cessão,
reembolso ou resgate durante
esse período.

Rendimentos realizados
aquando da cessão,
reembolso, resgate de partes
ou unidades de participação
em OICVM, agentes
pagadores e Organismos de
Investimento Colectivo
estabelecidos fora da CE,
quando esses organismos e
entidades tenham investido
mais de 40% (25%, a partir de
2011) do seu activo em
créditos referidos no primeiro
ponto.

Quando o agente pagador não
possa determinar o montante
do rendimento realizado pelo
beneficiário efectivo,
considera-se que o rendimento
é o produto da cessão, do
reembolso ou do resgate das
partes ou unidades de
participação.

Os Estados-Membros podem
excluir da definição de juros
qualquer rendimento
proveniente de organismos ou
entidades estabelecidas no
seu território, desde que os
seus investimentos em créditos
não excedam 15% do
respectivo activo, Os
Estados-Membros poderão
limitar a inclusão destes
rendimentos na noção de
Juros na proporção em que
esses rendimentos provenham
de um pagamento de créditos.

Excluídos do âmbito de aplicação desta Directiva estão durante o período transitório (primeiros 7
anos contados da data da sua entrada em vigor), os pagamentos de juros relativos a obrigações
nacionais e internacionais e outros títulos de crédito negociáveis cujos prospectos de emissão
tenham sido visados antes de 1 de Março de 2001, ou, na falta de um prospecto, emitidos antes
dessa data. A Directiva também não se aplica às penalidades por mora no pagamento, aos
dividendos e aos rendimentos de pensões e de prémios de seguros.



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

458

Os Estados-Membros deverão introduzir nos respectivos ordenamentos jurídicos internos normas
que estabeleçam obrigações de obtenção e prestação de informações relativas aos rendimentos da
poupança sob a forma de juros, de que sejam beneficiários efectivos pessoas singulares residentes
noutro Estado-Membro da União Europeia.

As informações em causa serão obrigatoriamente recolhidas pelos agentes pagadores dos
rendimentos relevantes e consistem, entre outras, no nome, endereço, número de contribuinte do
beneficiário efectivo daqueles rendimentos, (determinados com base no Passaporte, Bilhete de
Identidade oficial e atestado de residência fiscal, conforme os casos) e serão comunicadas à
administração fiscal da sede do agente pagador, a qual, por sua vez, as remeterá à administração
fiscal do domicílio do beneficiário efectivo dos rendimentos (pelo menos uma vez por ano, nos seis
meses subsequentes ao termo do exercício fiscal do Estado-Membro do agente pagador), por forma
a permitir uma tributação efectiva dos juros neste Estado-Membro, nos termos da respectiva
legislação.

O Estado-Membro da residência fiscal do beneficiário efectivo deve garantir a eliminação de
qualquer dupla tributação eventualmente resultante da aplicação da retenção na fonte no
Estado-Membro do agente pagador.

A Directiva prevê, porém, atendendo a razões de carácter estrutural, que a Áustria, a Bélgica e o
Luxemburgo, durante um período transitório, apliquem um sistema de retenção na fonte sobre os
juros pagos a não residentes, ao invés de aderirem imediatamente ao sistema de intercâmbio de
informações: 15% até 2008, 20% de 2009 a 2011 e 35% a partir de 2012. As receitas retidas na fonte
serão repartidas entre o Estado-Membro da sede do agente pagador (25%) e o Estado-Membro da
residência fiscal do beneficiário efectivo (75%).

As disposições da Directiva transpostas para os ordenamentos jurídicos internos dos
Estados-Membros deverão entrar em vigor e ser aplicadas a partir de 1 de Julho de 2005, desde que
se verifiquem determinados condicionalismos nela previstos, nomeadamente a celebração de
acordos que garantam a eficácia das disposições da Directiva e impeçam a fuga de capitais para
determinados territórios, com a consequente perda de competitividade fiscal dos Estados-Membros.

Uma vez que todos os estados terceiros e territórios dependentes relevantes já assinaram acordos
com a União Europeia, pelos quais se obrigam a aplicar as regras da Directiva nos seus territórios,
nomeadamente através da adopção do sistema de retenção na fonte (Confederação Suíça;
Principado do Liechtenstein; República de São Marino; Principado do Mónaco; e Principado de
Andorra) ou da troca de informações (Ilhas Anglo-Normandas, Ilha de Man e territórios dependentes
ou associados das Caraíbas), estão já reunidas as condições necessárias à entrada em vigor e
aplicação das regras da Directiva.

A Directiva n.º 2003/48/CE, de 3 de Junho, foi transposta para a ordem jurídica interna portuguesa
pelo Decreto-Lei n.º 62/2005, de 11 de Março, o qual entrará em vigor em 1 de Julho de 2005, desde
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que o Conselho da União Europeia confirme, por decisão unânime, que os estados terceiros
(Confederação Suíça; Principado do Liechtenstein; República de San Marino; Principado do Mónaco;
e Principado de Andorra) e territórios dependentes ou associados relevantes, adoptaram medidas
idênticas às estabelecidas naquela Directiva.

Campo 419
Rendas temporárias ou vitalícias

Montante do Rendimento

Na primeira coluna (Montante do Rendimento) devem ser indicados os rendimentos auferidos a título
de rendas temporárias ou vitalícias, conforme estão previstas na alínea d) do n.º 1 do art. 11.º do
CIRS.

Campo 420
Dividendos ou lucros que não foram sujeitos a retenção em Portugal

Neste campo devem ser declarados os rendimentos auferidos nos termos e nas condições referidas
no campo 407, mas que não foram sujeitos a retenção na fonte em Portugal.

A opção (ou não) pelo englobamento deve ser manifestada nos campos 3 ou 4 na parte final deste
quadro.

Campo 421
Rendimentos da Propriedade Intelectual Isentos Parcialmente - art. 56.º do EBF

Destina-se este espaço à indicação da parte isenta dos rendimentos da propriedade intelectual,
sendo a parte sujeita e não isenta mencionada no campo 406.

QUADRO 5

SOCIEDADE CONJUGAL - RENDIMENTOS DO CONJUGE FALECIDO INCLUIDOS NO
QUADRO 4

Havendo sociedade conjugal, no ano em que ocorreu o óbito de um dos cônjuges (campo 1 do
quadro 7A do rosto da Declaração modelo 3 preenchido), deverá indicar o rendimento bruto das
categorias A e/ou H (ilíquido de imposto pago no estrangeiro) auferido pelo cônjuge falecido e as
respectivas contribuições obrigatórias, que constarão igualmente no quadro 4 deste anexo.

Os rendimentos auferidos pelo cônjuge falecido devem ser declarados pelo cônjuge sobrevivo em
seu nome (conjuntamente com os seus) no quadro 4, no campo respectivo de acordo com a
natureza dos rendimentos.

Tratando-se de rendimentos das categorias A ou H, para que possa ser assumida a dedução
específica dessas categorias, deverá ser indicado no quadro 5, o valor declarado no quadro 4
respeitante ao cônjuge falecido, bem como a respectivas contribuições obrigatórias para a segurança
social.
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QUADRO 6

DISCRIMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO

No preenchimento deste quadro, deve mencionar na primeira coluna o campo do quadro 4 onde os
rendimentos foram declarados.

Instalação fixa

Na segunda coluna (instalação fixa) deve assinalar com a sigla X se possui ou não instalação fixa no
país da fonte dos rendimentos declarados nos campos 403, 404 e 405.

Código do País da Fonte dos Rendimentos

Na terceira coluna, será de identificar o código do país da fonte dos rendimentos (consultar tabela no
final destas instruções).

Montante do Rendimento

Na quarta coluna, deve indicar o rendimento obtido no país identificado na coluna anterior.

Imposto Pago no Estrangeiro

Na quinta coluna, deve indicar o imposto suportado no país da fonte.

País do Agente Pagador/Directiva da Poupança n.º 2003/48/CE”
Código do país - Valor

A sexta e sétima colunas (“No País do Agente Pagador/Directiva da Poupança n.º 2003/48/CE”:
”Código do país”; “Valor”) só devem ser preenchidas no caso de ter havido lugar a retenção na fonte
nos termos da Directiva da Poupança (Directiva n.º 2003/48CE), cujos rendimentos e retenções
foram mencionados no campo 418. Neste caso deve indicar o código do país que efectuou a
respectiva retenção na fonte e o seu valor.

Os países ou territórios que efectuam retenções nos termos da referida directiva são os referidos nas
instruções do campo 418.
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Destina-se este quadro a identificar as entidades pagadoras dos rendimentos, devendo indicar-se a
sua designação, a sede ou o domicílio e o país, de acordo com o respectivo código, conforme
indicação constante do quadro no verso do anexo.

O rendimento, bem como o imposto pago, serão os correspondentes aos valores auferidos de cada
uma das entidades pagadoras, devendo ser o número do campo do quadro 4, correspondente à
natureza dos rendimentos.

Foi acrescentado a este quadro uma coluna destinada à discriminação do imposto suportado no país
do agente pagador (Directiva n.º2003/48/CE), por forma a distinguir o valor da retenção efectuada
nos termos da Directiva da Poupança, do imposto suportado de acordo com as regras gerais do país
onde os rendimentos foram obtidos.

QUADRO 7

RENDIMENTOS DE ANOS ANTERIORES INCLUÍDOS NO QUADRO 4

Os sujeitos passivos que tenham auferido rendimentos de trabalho dependente ou pensões relativos
a anos anteriores (declarados nos campos 401 e 416), poderão, caso pretendam beneficiar do
desagravamento de taxa previsto no art. 74.º do CIRS, indicar, nos campos 701 e 702, o valor
desses rendimentos e o número de anos a que respeitam.

QUADRO 8

IMPOSTO RETIDO EM PORTUGAL – ENTIDADES RETENTORAS DE IRS

Campos 801 a 806
Retenções de IRS e NIF da Entidade Retentora

Destinam-se à identificação fiscal das entidades que efectuaram retenção de IRS em Portugal e do
valor do imposto retido.

Assinaturas

O anexo deve ser assinado pelos sujeitos passivos ou por um seu representante ou gestor de
negócios. A falta de assinatura constitui motivo de recusa da declaração.

LISTA DE PAÍSES, TERRITÓRIOS OU REGIÕES E RESPECTIVOS
CÓDIGOS
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LISTA DE PAISES, TERRITÓRIOS OU REGIOES E RESPECTIVOS CÓDIGOS
CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS

004 Afeganistão 608 Filipinas 500 Montserrat
710 Africa do Sul 246 Finlândia 516 Namíbia
008 Albânia 250 França 524 Nepal
276 Alemanha 292 Gibraltar 558 Nicarágua
020 Andorra 308 Granada 566 Nigéria
024 Angola 300 Grécia 578 Noruega
660 Anguilla 304 Gronelândia 540 Nova Caledónia
028 Antígua e Barbuda 312 Guadalupe 554 Nova Zelândia
530 Antilhas Holandesas 320 Guatemala 528 Países Baixos
682 Arábia Saudita 944 Guernsey 591 Panamá
012 Argélia 324 Guiné 586 Paquistão
032 Argentina 624 Guiné-Bissau 600 Paraguai
533 Aruba 226 Guiné Equatorial 604 Peru
036 Austrália 332 Haiti 258 Polinésia Francesa
040 Áustria 340 Honduras 616 Polónia
044 Baamas 344 Hong-Kong 630 Porto Rico
048 Bahrein 348 Hungria 404 Quénia
052 Barbados 945 Ilha Jersey 826 Reino Unido

056 Bélgica 833 Ilha Man 180 Rep. Democrática do
Congo

060 Bermudas 092 Ilhas Virgens
(Britânicas) 642 Roménia

112 Bielorrússla 850 Ilhas Virgens (EU) 646 Ruanda
068 Bolívia 356 Índia 643 Rússia (Federação da)
076 Brasil 360 Indonésia 732 Sara Ocidental

100 Bulgária 364 Irão, República
Islâmica 090 Salomão, Ilhas

132 Cabo Verde 368 Iraque 662 Santa Lúcia
136 Caimans, Ilhas 372 Irlanda 674 São Marino
120 Camarões 352 Islândia 678 São Tomé e Príncipe

124 Canadá 376 Israel 670 São Vicente e
Granadinas

148 Chade 380 Itália 686 Senegal
203 Checa, República 388 Jamaica 694 Serra Leoa
152 Chile 392 Japão 690 Seychelles
156 China 400 Jordânia 702 Singapura

196 Chipre 891 Jugoslávia 760 Síria, República Árabe
da

170 Colômbia 414 Koweit 706 Somália
178 Congo 428 Letónia 736 Sudão
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184 Cook, Ilhas 422 Líbano 752 Suécia
410 Coreia, República da 430 Libéria 756 Suíça

408 Coreia, República
Popular da 438 Liechtenstein 764 Tailândia

384 Costa do Marfim 440 Lituânia 158 Taiwan (Formosa)

188 Costa Rica 442 Luxemburgo 834 Tanzânia, República
Unida da

192 Cuba 446 Macau 626 Timor-leste
208 Dinamarca 450 Madagáscar 788 Tunísia

214 Dominicana,
República 458 Malásia 796 Turks e Calques, Ilhas

212 Dominica 462 Maldivas 792 Turquia
818 Egipto 470 Malta 804 Ucrânia

222 EI Salvador 580 Marianas do Norte,
Ilhas 800 Uganda

784 Emirados Árabes
Unidos (EAU) 504 Marrocos 858 Uruguai

218 Equador 584 Marshall, Ilhas 336 Vaticano, Estado da
Santa Sé

703 Eslováquia, República
da 480 Maurícias 862 Venezuela

705 5slovénia 478 Mauritânia 704 Vietname
724 Espanha 484 México 894 Zâmbia

840 Estados Unidos da
América 508 Moçambique 716 Zimbabwe

233 Estónia 492 Mónaco 999 Outros
242 Fidji 496 Mongólia

Determinam os nossos códigos fiscais que os sujeitos passivos residentes em território nacional são
tributados pela totalidade dos rendimentos obtidos, incluindo aqueles que provém de outros
territórios (regra da universalidade ou de base mundial). Por sua vez, verifica-se que os sujeitos
passivos entidades não residentes são tributados de acordo com a regra da territorialidade, isto é,
apenas serão tributados os rendimentos aqui obtidos.

Dada a ambiguidade da expressão “rendimentos obtidos em território nacional”, o legislador
entendeu ser necessário a enumeração das diversas situações que se consideram rendimentos
obtidos em território nacional para efeitos de tributação, assim, importará analisar o disposto no art.
18.º do Código do IRS.

É devido à existência destas duas regras de tributação (universalidade e territorialidade) nos
diversos Estados, que ocorre a dupla tributação de rendimentos. 

Pois, determinado sujeito, entidade não residente será tributado nesse território pelos rendimentos ai
obtidos (regra da territorialidade), sendo que, esses mesmos rendimentos serão tributados no Estado
onde é residente pelo facto de ai imperar a regra da universalidade.

Face a este problema, e dado que em termos internacionais se pretende a livre circulação de
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pessoas, bens, serviços e capitais, tendo em vista o mercado único, surgiram os acordos
internacionais. Referimo-nos às conhecidas convenções para evitar ou eliminar a dupla tributação.
Abstendo-nos de relatar aspectos da evolução histórica das mesmas, sintetizamos referindo que
estas, regra geral, têm por base o Modelo de Convenção da OCDE, não obstante uma pequena
margem de manobra que é atribuída aos diferentes Estados, o que provoca algumas diferenças
entre os diferentes acordos.

As convenções ou acordos para evitar ou eliminar a dupla tributação do rendimento, vêm estabelecer
regras entre os dois Estados envolvidos no acordo. Estas vêm atribuir legitimidade ou ao Estado de
residência do beneficiário do rendimento ou ao Estado da fonte do rendimento para tributar
determinado tipo de rendimento; ou ainda, estabelecer que determinado tipo de rendimento será
tributado em ambos os Estados dentro de limites previamente fixados, ou seja, repartem a tributação
do rendimento entre os Estados. Estas regras obedecem à catalogação dos diversos tipos de
rendimento previstos nos vários artigos das convenções, possuindo alguns deles definição do
conceito para efeitos de aplicação da convenção.

A título de curiosidade importa salientar o uso das expressões “… podem ser tributados…” ou “… só
podem ser tributados…” nas convenções. Quando é utilizada a segunda expressão significa que a
tributação é exclusiva desse Estado, por sua vez, quando é utilizada a primeira expressão, significa
que a tributação não é exclusiva desse Estado, sendo permitido ao outro estado que tribute o
rendimento caso a sua legislação interna assim o preveja.

Vejamos, o que está consagrado na Convenção Modelo da OCDE, para cada tipo de rendimentos,
no entanto nalgumas das convenções celebradas por Portugal foram, consagradas soluções que se
afastam das preconizadas pela Convenção, pelo que cada situação deverá ser analisada tendo em
atenção o texto da convenção celebrada.

Rendimentos de Trabalho Dependente:

Os rendimentos de trabalho dependente, conforme resulta do art. 15.º da CM-OCDE, são em regra
tributados no estado do exercício da actividade, excepto se:

    O trabalhador nesse Estado menos de 183 dias no ano em causa;

    As remunerações não forem pagas por, ou por conta, de uma empresa residente no Estado
do exercício;

    As remunerações não forem pagas por um estabelecimento que a entidade patronal tenha
no Estado do exercício.

Remunerações Publicas:

Nos termos do art. 19.º da CM-OCDE, as remunerações pagas por um Estado em consequência de
serviços prestados a esse Estado, só podem ser tributados pelo Estado Pagador.

Se o trabalhador é nacional e residente no Estado onde são prestados os serviços, só esse Estado
pode tributar tais rendimentos.

Rendimentos de Profissões Independentes:

Relativamente aos rendimentos de profissões independentes é de tributação exclusiva no Estado da
residência, excepto relativamente aos rendimentos obtidos através de instalação fixa situada no
outro Estado. Neste caso, o Estado da Fonte poderá tributar os rendimentos imputáveis á instalação
fixa.

Dividendos:
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Quer o Estado da Fonte, quer o Estado da Residência, têm o poder de tributar os dividendos e
outros lucros. Mas, conforme n.º 2 do art. 10.º do CM-OCDE, o Estado da fonte está limitado na
tributação, não podendo a mesma exceder a percentagem de 5% dos dividendos se eles resultarem
de uma participação directa de pelo menos 25% no capital da empresa detida e não podendo
exceder 15% nos restantes casos. No âmbito da União Europeia, por força do disposto no art. 14.º
n.º 3 e art. 89.º do CIRC, resultante da transposição da Directiva 90/435/CEE, de 23 de Julho, não
haverá no Estado da Fonte qualquer tributação sobre os lucros distribuídos por uma sociedade
residente a uma sociedade de outro Estado-Membro que detenha, há pelo menos 2 anos, uma
participação no capital igual ou superior a 20%.

Rendimentos de imóveis:

Nos termos do art. 6.º da Convenção Modelo da OCDE, os rendimentos dos imóveis podem ser
tributados no Estado da situação dos mesmos – Estado da Fonte – sem qualquer limitação, cabendo
ao Estado da Residência eliminar a dupla tributação.

Mais Valias:

Relativamente às mais-valias de imóveis, o n.º 1 do art. 13.º da CM-OCDE, preconiza uma situação
idêntica aos rendimentos resultantes desses bens. Ou seja a possibilidade de tributação no Estado
da situação dos bens.

Quanto às mais valias de bens móveis, a regra á que só podem ser tributados no Estado da
residência do alienante, com as seguintes excepções:

    Os bens que integrem o activo de um estabelecimento estável situado num outro Estado,
podem ser tributados no estado onde se situa o estabelecimento;

    Os ganhos resultantes da alienação de navios e aeronaves explorados no tráfego
internacional, de barcos utilizados na navegação interna e bens móveis afectos à sua
exploração, só podem ser tributados no Estado da direcção efectiva da empresa;

    Os ganhos resultantes da alienação de acções que retirem directa ou indirectamente, mais
de 50% do respectivo valor de bens imóveis situados no outro Estado contraente – o Estado
da Fonte – podem ser tributados por esse Estado.

Pensões:

As pensões pagas a um residente num Estado em consequência de emprego anterior, só podem ser
tributadas nesse Estado, nos termos ao art. 18.º da CM-CDE.

Pensões Publicas:

Tratando-se de pensões pagas por um Estado em consequência de serviços prestados a esse
Estado, só podem ser tributadas no Estado Pagador, excepto se forem pagas a um residente e
nacional do outro Estado, caso quem que as pensões públicas são tributadas no Estado da
residência do pensionista.

Outros rendimentos:

O art. 21.º da CM-OCDE contém a regra segundo a qual cabe exclusivamente ao Estado da
residência o poder de tributar os rendimentos auferidos por um residente, quando em relação a estes
a Convenção nada disponha.

Ofício-Circulado 20044, de 04/04/2001 - Direcção de Serviços do IRS
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IRS - CRÉDITO DE IMPOSTO POR DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL

1. A aplicação informática que processa centralmente as liquidações de IRS assegurará o cálculo do
crédito de imposto por dupla tributação internacional relativo a impostos pagos no estrangeiro que
tenham incidido sobre:

a)    Rendimentos do trabalho dependente - campo 04 do anexo J - obtidos nos países com os
quais Portugal tenha celebrado e ratificado convenções para evitar a dupla tributação, com
excepção da Áustria, aos quais correspondem os códigos de "PAÍS" (quadro 5 do anexo J) -
056 - 100 - 200 - 246 - 250 - 280 - 372 - 380 - 410 - 508 - 578 - 616 - 642 - 724 - 756 - 826 -
840 e 862;

b)    Rendimentos do trabalho independente e rendimentos comerciais, industriais e agrícolas -
campos 05 e 06 do anexo J - obtidos em qualquer país, com excepção da Áustria,
independentemente da existência ou não de Convenção.

2. As declarações de rendimentos que integrem anexos J com rendimentos e impostos pagos no
estrangeiro, cujo crédito de imposto esteja totalmente abrangido pelo cálculo automático referido no
número anterior, deverão constituir lotes autónomos que serão recolhidos sem dependência de
procedimentos especiais.

3. Após a validação central dessas declarações, que deverão estar acompanhadas dos documentos
comprovativos do crédito de imposto invocado pelos sujeitos passivos, deverão as Direcções de
Finanças proceder à sua imediata remessa à Direcção de Serviços de Benefícios Fiscais que
analisará o correcto enquadramento da situação face às normas das Convenções e se foram
cumpridos os requisitos dos n.ºs 1 a 4 do ofício-circulado n.º 20022, de 2000.05.19, da DSBF,
promovendo, quando for caso disso, a correcção dos elementos declarados.

4. Continuará a ser aplicável o n.º 5 do referido ofício-circulado n.º 20022 às declarações de
rendimentos do ano de 2000 não abrangidas pelos n.ºs 1 e 2 do presente ofício, bem como às
declarações de anos anteriores a 2000 em que se verifique o direito a crédito de imposto por dupla
tributação internacional, casos em que o seu apuramento continuará a ser feito manualmente.

5. Semanalmente, serão remetidas às direcções de finanças listagens das declarações de IRS
entregues via INTERNET em que se verifique a existência de anexos J. Neste caso, os sujeitos
passivos são alertados, no acto do preenchimento, para apresentarem no serviço de finanças
competente o comprovativo da entrega da declaração e os documentos que conferem o direito ao
crédito de imposto.

6. As direcções de finanças deverão efectuar um controlo rigoroso dessas listagens, procedendo em
conformidade com os n.ºs 3 ou 4 do presente ofício, consoante o caso, e juntando aos documentos
comprovativos do crédito de imposto o print da consulta à declaração.

Ofício-Circulado 20045, de 04/04/2001
Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais

Recepção das Declarações Modelo 3 de IRS quando haja lugar a pedido de crédito de imposto por
dupla tributação internacional

Mantendo-se dúvidas quanto à possibilidade de recepção das declarações de IRS que apresentem
um pedido de crédito de imposto por dupla tributação internacional.

Considerando que têm sido recebidas algumas queixas de recusa de recepção de declarações pelos
serviços locais, informo, para uniformidade de procedimentos e esclarecimento dos serviços o
seguinte:
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1. As declarações de IRS que apresentem pedido de crédito de imposto por dupla tributação
internacional, desde que contenham o Anexo "J" devidamente preenchido, não poderão ser
recusadas pelo facto de não estarem acompanhadas dos documentos comprovativos dos
rendimentos auferidos no estrangeiro e do imposto ali suportado.

2. Após a recolha das declarações com anexo "J" de acordo com as instruções previstas no
ofício-circulado n.º 20044 de 04/04/2001 da DSIRS, e consequente liquidação do IRS, procederá a
DSBF à análise do crédito de imposto concedido para eliminação da dupla tributação internacional
na respectiva liquidação, notificando, para tal, os sujeitos passivos nos termos do disposto no artigo
119º do CIRS para procederem à entrega dos documentos previstos no ofício-circulado n.º 20022, de
19 de Maio.

3. Para melhor esclarecimento dos serviços e dos sujeitos passivos que preencham anexo "J", caso
os rendimentos declarados sejam obtidos em país com o qual Portugal tenha celebrado convenção
para evitar a dupla tributação (CDT), informa-se o seguinte:

a)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "I", a
eliminação da dupla tributação, nos termos da respectiva CDT, segue o método da isenção,
pelo que os rendimentos são apenas considerados para efeitos de determinação da taxa
incidente sobre os restantes rendimentos, não havendo lugar a tributação em Portugal de
tais rendimentos, também não haverá lugar a qualquer crédito de imposto;

b)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "S",
a eliminação da dupla tributação, nos termos da respectiva CDT, segue o método da
imputação, pelo que, tratando-se duma situação em que a competência tributária é
cumulativa de ambos os países, cabe a Portugal eliminar a dupla tributação concedendo um
crédito de imposto igual ao montante do imposto pago no país da fonte dos rendimentos ou
igual à parcela do imposto liquidado em Portugal relativamente aos rendimentos oriundos do
estrangeiro, se este for inferior;

c)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "N",
a respectiva CDT confere a Portugal a exclusividade da tributação de tais rendimentos, pelo
que não haverá lugar a qualquer crédito de imposto por dupla tributação internacional
relativamente a tais rendimentos;

d)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "E",
a respectiva CDT confere competência tributária cumulativa apenas em relação aos
rendimentos que, tendo sido obtidos no estrangeiro, sejam imputados ao estabelecimento
estável ali localizado, pelo que o crédito de imposto apenas poderá ser concedido
relativamente a esses rendimentos;

e)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "A",
de acordo com o disposto no artigo 16º do Modelo de Convenção da OCDE, a competência
tributária é cumulativa, pelo que deve ser concedido crédito de imposto nos termos da
alínea b) do presente ofício, devendo-se, no entanto, ter em atenção as especificidades
constantes de cada convenção;

f)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "D",
de acordo com o disposto no artigo 17º do Modelo de Convenção da OCDE, a competência
tributária é cumulativa, pelo que deve ser concedido crédito de imposto nos termos da
alínea b) do presente ofício, devendo-se, no entanto, ter em atenção as especificidades
constantes de cada convenção;

g)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "R",
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de acordo com o disposto no artigo 18º do Modelo de Convenção da OCDE, se se tratar
duma pensão obtida em virtude de um emprego privado anterior, a competência tributária é
exclusiva de Portugal, pelo que não haverá lugar ao crédito de imposto, devendo-se, no
entanto, ter em atenção as especificidades constantes de cada convenção;

h)    No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "V",
de acordo com o disposto no artigo 19º do Modelo de Convenção da OCDE, a regra neste
caso será a da competência tributária exclusiva do Estado estrangeiro, pelo que será de se
considerar isentas as remunerações nos termos da alínea a) do presente ofício, com
excepção, no entanto, no caso em que os rendimentos sejam obtidos em Portugal e o
beneficiário dos rendimentos tenha também a nacionalidade portuguesa, e já fosse
residente em Portugal antes de obter o emprego, situação em que a competência tributária
é exclusiva de Portugal, pelo que não haverá lugar a crédito de imposto, devendo-se, no
entanto, ter em atenção as especificidades constantes de cada convenção;

i)      No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "P",
tais remunerações terão de ser analisadas segundo os critérios determinados para o
trabalho dependente, valendo, aí o período de permanência no país onde são obtidos, ou os
fixados para as remunerações públicas, conforme a sua natureza, devendo-se, no entanto,
ter em atenção as especificidades constantes de cada convenção;

j)      No caso dos rendimentos declarados no anexo "J" constarem no mapa anexo com um "O",
desde que se trate de rendimentos que receba para fazer face às despesas com a sua
manutenção, estudos ou formação e provenham de fontes situadas no estrangeiro, de
acordo com o artigo 20º do Modelo de Convenção da OCDE, não serão tributadas em
Portugal, pelo que também não haverá lugar a crédito de imposto, devendo-se, no entanto,
ter em atenção as especificidades constantes de cada convenção.

Ofício - Circulado 20022, de 19/05/2000 
Dupla Tributação internacional - Dedução do Imposto e dos encargos suportados no

Estrangeiro

As convenções para evitar a dupla tributação internacional celebradas entre Portugal e outros
Estados, estabelecem que determinados rendimentos podem ser tributados nos dois Estados,
competindo ao Estado de residência a eliminação da dupla tributação internacional. O mecanismo da
eliminação faz-se, através da dedução ao imposto nele liquidado dum quantitativo igual ao do
imposto pago no outro Estado, até ao limite da fracção do imposto liquidado no Estado da residência
correspondente aos rendimentos auferidos no estrangeiro, calculado antes da dedução. 

Outros rendimentos, nos termos das mesmas convenções, são exclusivamente tributados no Estado
da fonte, pelo que deve o Estado de residência considerar esses rendimentos apenas para efeitos de
englobamento e determinação da taxa a aplicar, sendo os mesmos isentos de tributação nesse
Estado. 

Outros rendimentos, porém, são exclusivamente tributados no Estado de residência, pelo que,
nestes casos, Portugal não é obrigado a deduzir qualquer imposto pago indevidamente no Estado da
fonte. 

O artigo 80º-D do CIRS prevê, quando um residente de Portugal obtém rendimentos que podem ser
tributados no outro Estado Contratante, um crédito de imposto tendente à eliminação da dupla
tributação, que em regra consiste na dedução do imposto pago nesse Estado, até ao limite da
fracção do imposto português calculado antes da dedução, correspondente ao rendimento tributado
no estrangeiro, ficando, no entanto, o recurso a estes mecanismos sujeito às regras das convenções
sobre dupla tributação sempre que as mesmas existam. 
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Com a introdução, em 1997, do anexo J destinado à indicação dos rendimentos auferidos no
estrangeiro, a Administração Tributária passou a dispor de informação que lhe possibilita proceder à
eliminação da dupla tributação internacional. 

Por se tratar de situações especiais, justifica-se que sejam tomadas medidas específicas tendentes a
uniformizar os procedimentos. Assim: 

1. Sempre que, no acto da apresentação das declarações de rendimentos, os sujeitos passivos
juntem o referido anexo J, declarando rendimentos obtidos no estrangeiro, susceptíveis de
beneficiarem das normas internas ou convencionais sobre dupla tributação internacional, deverá
exigir-se documento comprovativo do montante do rendimento, da sua natureza e do
pagamento do imposto, o qual deverá ser emitido ou autenticado pelas Autoridades Fiscais
do respectivo Estado de onde são originários os rendimentos;

2. Tratando-se de rendimentos da categoria A obtidos no estrangeiro, chama-se à atenção que os
sujeitos passivos podem deduzir, nos termos do artigo 25º do Código do IRS, as contribuições
obrigatórias para regimes de protecção social, bem como as restantes deduções previstas quer no
Código do IRS, quer no EBF;

3. Os documentos referidos no n.º 1, têm de ser originais, ou fotocópias autenticadas, e, no caso de
serem elaborados em inglês, francês ou alemão, não carecem de ser traduzidos, nem convertidos
para escudos, devendo, em qualquer caso, acompanhar a declaração de IRS. Caso existam dúvidas
sobre tais documentos devem ser enviados à DSBF para tradução.

4. Os rendimentos tributados no estrangeiro serão declarados ilíquidos do imposto aí pago.

5. As declarações nestas condições serão remetidas à Direcção de Serviços do IRS pelas Direcções
de Finanças da área onde forem recebidas, a fim de ser efectuada a liquidação com a ponderação
do direito à eliminação da dupla tributação internacional. 

6. O disposto no presente ofício-circulado aplica-se de igual forma à eliminação da dupla tributação
internacional relativamente aos rendimentos obtidos no estrangeiro por sociedades ou agrupamentos
sujeitos ao regime de transparência fiscal previsto no artigo 5º do CIRC, imputável a sócios ou
membros pessoas singulares, devendo estes, nos documentos comprovativos, declarar a sua
quota-parte do rendimento e imposto pago no outro Estado. 

7. Fica revogado o Ofício-Circulado n.º 9/91, de 15.04.1991.
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MODELO 10

DECLARAÇÃO MODELO 10
RENDIMENTOS E RETENÇÕES DE RESIDENTES

A Portaria 11/2007, a provou os impressos da declaração Modelo 10 a utilizar a partir de Janeiro de
2007.

Portaria 11/2007, de 4 de Janeiro

A fim de dar cumprimento à obrigação declarativa a que se referem os artigos 119.º, n.º 1, alíneas c)
e d), do Código do IRS e 120.º do Código do IRC e tendo sido introduzidos alguns aperfeiçoamentos
na concepção do modelo declarativo e respectivas instruções de preenchimento, visando
essencialmente torná-lo mais consentâneo com a realidade e adaptá-lo às alterações legislativas
introduzidas; 

De harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 144.º do Código do IRS, os suportes e os
procedimentos relativos à utilização dos modelos oficiais para cumprimento de obrigações
declarativas, aprovados nos termos do n.º 2, são definidos por portaria do Ministro das Finanças: 

Assim:

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e da Administração Pública, nos termos
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, e do n.º 1 do artigo 144.º do Código
do IRS, o seguinte: 

1.º    É aprovada a declaração modelo n.º 10 para cumprimento da obrigação declarativa a que se
referem as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS e o artigo 120.º do Código
do IRC e respectivas instruções de preenchimento, anexas à presente portaria. 

2.º    Os impressos aprovados constituem modelo exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., e, quando entregues em suporte de papel, integram original e duplicado, devendo este
ser devolvido ao apresentante no momento da recepção, depois de devidamente autenticado. 

3.º    Estão obrigados ao envio por transmissão electrónica de dados da declaração a que se refere o
número anterior: 

a)    Todos os sujeitos passivos de IRC, ainda que isentos, subjectiva ou objectivamente; 

b)    Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos empresariais ou profissionais. 

4.º    As pessoas singulares que, não tendo auferido rendimentos empresariais, estejam obrigadas a
cumprir a obrigação declarativa acima referida, podem optar por fazê-lo através de transmissão
electrónica de dados ou em suporte de papel. 

5.º    As entidades que procedem ao envio através de transmissão electrónica de dados devem: 

a)    Efectuar o registo, caso ainda não disponham de senha de acesso, através da página
«Declarações electrónicas» no endereço www.e-financas.gov.pt;

b)    Possuir um ficheiro com as características e estrutura de informação, a disponibilizar no
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mesmo endereço; 

c)    Efectuar o envio de acordo com os procedimentos indicados na referida página.

6.º    Quando for utilizada a transmissão electrónica de dados, a declaração considera-se
apresentada na data em que é submetida, sob condição de correcção de eventuais erros no
prazo de 30 dias. Se, findo este prazo, não forem corrigidos os erros detectados, a declaração é
considerada sem efeito. 

7.º    Os impressos aprovados pela presente portaria devem ser utilizados a partir de 1 de Janeiro de
2007.

A declaração modelo 10 destina-se a declarar os rendimentos sujeitos a imposto, auferidos por
sujeitos passivos de IRS ou de IRC residentes no território nacional bem como as retenções na
fonte. Assim, devem ser declarados todos os rendimentos:

    Auferidos por residentes no território nacional;

    Sujeitos a IRS, incluindo os isentos que estejam sujeitos a englobamento;

    Pagos ou colocados à disposição do respectivo titular, quando enquadráveis nas categorias
A, B, F, G e H do IRS;

    Vencidos, colocados à disposição do seu titular, liquidados ou apurados, consoante os
casos, se enquadráveis na categoria E do IRS (capitais) quando sujeitos a retenção na
fonte, ainda que dela dispensados;

    Sujeitos a IRC e não dispensados de retenção na fonte, conforme os arts. 88.º e 90.º do
CIRC.

A declaração Modelo 10 deve ser entregue até ao final do mês de Fevereiro de cada ano, contendo
informação relativa ao ano anterior, dos rendimentos devidos ou colocados à disposição de titulares
residentes no território português e respectivas retenções.

A apresentação da Modelo 10 após o prazo referido, fica sujeita ao pagamento de uma coima, de
acordo com o previsto no Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras - RJIFNA.

QUEM DEVE APRESENTAR A DECLARAÇÃO MODELO 10

Deve ser apresentada pelas entidades:

1. Devedoras dos seguintes rendimentos sujeitos a IRS:

    Trabalho dependente (categoria A) e pensões (categoria H), ainda que não sujeitos a
retenção na fonte;

    Categorias B, E, F e G, sujeitos a retenção na fonte ainda que dela dispensados;

2. Registadoras ou depositárias de valores mobiliários (categoria E);

3. Devedoras de rendimentos sujeitos a IRC, excluindo os dispensados de retenção na fonte.

QUANDO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO MODELO 10

Até ao final do mês de Fevereiro do ano seguinte àquele a que respeitam os rendimentos e
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retenções na fonte, ou no prazo de trinta dias após a ocorrência de qualquer facto que determine
alteração dos rendimentos anteriormente declarados ou implique, relativamente a anos anteriores, a
obrigação de os declarar [alíneas c) e d) do n.º 1 do art. 119.º do CIRS].

Artigo 119.º
Comunicação de rendimentos e retenções

1 - As entidades devedoras de rendimentos que estejam obrigadas a efectuar a retenção, total ou
parcial, do imposto, bem como as entidades devedoras dos rendimentos previstos nos n.ºs 4), 5), 7),
9) e 10) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º e as entidades através das quais sejam processados os
rendimentos sujeitos ao regime especial de tributação previsto no n.º 3 do artigo 72.º, bem como as
entidades que paguem ou coloquem à disposição dos respectivos titulares, os rendimentos previstos
na alínea b) do n.º 2 do artigo 101.º, são obrigadas a: (**) (Redacção dada pela Lei n.º 16-A/2002, de
31 de Maio)

a)    Possuir registo actualizado das pessoas credoras desses rendimentos, ainda que não tenha
havido lugar a retenção do imposto, do qual constem, nomeadamente, o nome, o número
fiscal e respectivo código, bem como a data e valor de cada pagamento ou dos
rendimentos em espécie que lhes tenham sido atribuídos;

b)    Entregar ao sujeito passivo, até 20 de Janeiro de cada ano, documento comprovativo das
importâncias devidas no ano anterior, incluindo, quando for caso disso, as correspondentes
aos rendimentos em espécie que lhes hajam sido atribuídos, do imposto retido na fonte e
das deduções a que eventualmente haja lugar ou ainda, nos 15 dias imediatos à respectiva
ocorrência, de qualquer facto que determine a alteração dos rendimentos ou a obrigação
de os declarar; 

c)    Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, até ao final do mês de Fevereiro de cada ano, uma
declaração, de modelo oficial, referente àqueles rendimentos e respectivas retenções,
relativos ao ano anterior. 

d)    Apresentar a declaração a que se refere a alínea anterior nos 30 dias imediatos à
ocorrência de qualquer facto que determine a alteração dos rendimentos já declarados ou
que implique a obrigação de os declarar.

COMO DEVE SER ENTREGUE A DECLARAÇÃO MODELO 10

Obrigatoriamente pela Internet, através da página das “Declarações Electrónicas”, disponível no
endereço www.e-financas.gov.pt, pelos:

    Sujeitos passivos de IRC ainda que isentos, subjectiva ou objectivamente;

    Sujeitos passivos de IRS que exerçam actividade profissional ou empresarial (categoria B),
com ou sem contabilidade organizada.

Esta obrigação abrange os organismos da administração pública central, regional e local.

Optativamente em papel ou via Internet pelas pessoas singulares que não exerçam actividades
profissionais ou empresariais e tenham pago rendimentos de trabalho dependente.

QUAIS OS RENDIMENTOS E RETENÇÕES A DECLARAR NA
DECLARAÇÃO MODELO 10
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Os rendimentos sujeitos a imposto pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares no ano
a que respeita a declaração, designadamente:

    Sujeitos a retenção na fonte, ainda que lhes corresponda a taxa de 0 % nas tabelas de
retenção (arts. 99.º e 100.º do CIRS);

    Não sujeitos a retenção na fonte, nomeadamente os rendimentos previstos nos nºs 4), 5),
7), 9) e 10) da alínea b) do n.º 3 do art. 2.º do CIRS;

    Isentos sujeitos a englobamento, nos termos dos arts. 15.º, 33.º, 35.º, 36.º e 37.º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (EBF);

    Gratificações não atribuídas pela entidade patronal, previstas na alínea g) do n.º 3 do art. 2.º
do CIRS.

Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez permanente
devidamente comprovado igual ou superior a 60 % devem ser indicados pela totalidade.

Categoria B (Rendimentos Empresariais e Profissionais)

Os rendimentos sujeitos a imposto pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares no ano
a que respeita a declaração, designadamente:

    Sujeitos a retenção na fonte, nos termos previstos no art. 101.º do CIRS, ainda que tenham
aproveitado da dispensa prevista no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro;

    Isentos sujeitos a englobamento (art. 37.º do EBF).

Não devem ser incluídos os rendimentos que, no ano a que respeita a declaração, tenham
sido objecto de facturação mas não tenham sido pagos ou colocados à disposição do titular.

Os rendimentos auferidos por sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez permanente
devidamente comprovado igual ou superior a 60 % devem ser indicados pela totalidade.

Os rendimentos parcialmente isentos nos termos do art. 56.º do EBF devem ser declarados pela
totalidade.

Categoria E (Rendimentos de Capitais)

Os rendimentos sujeitos a imposto vencidos, colocados à disposição do seu titular, liquidados ou
apurados, consoante os casos, nos termos do art. 7.º do CIRS.

Devem ser incluídos todos os rendimentos referidos ainda que tenham aproveitado da dispensa de
retenção na fonte prevista no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro.

Categoria F (Rendimentos Prediais)

Os rendimentos sujeitos a imposto, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares no ano
a que respeita a declaração, bem como a retenção na fonte efectuada nos termos do art. 101.º do
CIRS, ainda que tenham aproveitado da dispensa prevista no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22
de Janeiro.

Categoria G (Incrementos Patrimoniais)

As indemnizações por danos patrimoniais, danos não patrimoniais e por lucros cessantes e os
rendimentos derivados da assunção de obrigações de não concorrência, pagos ou colocados à



CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
Sistema de Informação do Técnico Oficial de Contas

475

disposição dos respectivos titulares no ano a que respeita a declaração, sujeitos a retenção na fonte
nos termos do art. 101.º do CIRS.

Categoria H (Pensões)

As pensões e as rendas temporárias ou vitalícias pagas ou colocadas à disposição dos respectivos
titulares no ano a que respeita a declaração, ainda que lhes corresponda a taxa de 0 % nas tabelas
de retenção (art. 99.º do CIRS).

As pensões pagas ou colocadas à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez
permanente devidamente comprovado igual ou superior a 60% devem ser indicadas pela totalidade.

IRC – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS

Devem constar da declaração todos os rendimentos sujeitos a retenção que não se encontrem dela
dispensados (arts. 88.º e 90.º do CIRC).

QUADRO 1

SERVIÇO DE FINANÇAS DA ÁREA DO DOMICILIO

QUADRO 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

QUADRO 3

ANO DOS RENDIMENTOS

QUADRO 4

IMPORTÂNCIAS RETIDAS

As retenções na fonte a indicar são as efectuadas a sujeitos passivos de IRS ou IRC residentes em
território nacional (as retenções na fonte efectuadas a sujeitos passivos não residentes devem
ser indicadas na declaração modelo 30).

As importâncias a inscrever neste quadro correspondem ao valor anual das retenções efectuadas
pela entidade pagadora /devedora /registadora /depositária.

Campos 01 a 07
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Indique, para cada tipo de rendimento, as importâncias retidas por conta do imposto devido a final
pelos sujeitos passivos de IRS, bem como as relativas aos rendimentos sujeitos a taxas
liberatórias, cujos titulares tenham manifestado a intenção de os englobar (designadamente as
previstas nos arts. 71.º, n.º 6, do CIRS, e 22.º-A do EBF).

Todos os valores inscritos nestes campos devem ser objecto de discriminação no Quadro 5.

Campo 8
Retenções de IRC (art. 88.º do CIRC)

Indique o valor das importâncias retidas por conta do imposto devido a final pelos sujeitos passivos
de IRC.

Campo 09
Soma (01 a 08)

O valor da soma a inscrever neste campo deverá coincidir com o somatório do campo 06 do Quadro
5.

As retenções com carácter liberatório sem opção de englobamento devem ser indicadas no campo
10.

Campo 10
Retenções a taxas liberatórias e tributação autónoma

Indique as retenções efectuadas aos rendimentos das categorias E e G:

    A título definitivo sem possibilidade de englobamento (ex.: prémios de quaisquer lotarias,
rifas e apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bingo e prémios atribuídos em quaisquer
sorteios ou concursos efectivamente pagos ou postos à disposição);
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    Sujeitos a tributação autónoma (ex.: importâncias pagas pelos fundos de poupança-reforma,
art. 21.º do EBF).

Estas importâncias não devem ser discriminadas no Quadro 5.

Taxas Liberatórias
Art. 71 do CIRS

No campo 10 indique as importâncias retidas a título definitivo por aplicação de taxas liberatórias a
sujeitos passivos que não optaram pelo englobamento, bem como as retenções efectuadas aos
rendimentos da categoria E sujeitos a tributação autónoma. 

Estas importâncias não deverão constar no quadro 5.

Campo 11
Compensações de IRS/IRC

Deverá indicar o montante das compensações feitas nos termos do art. 12.º-A, n.º 3, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, ou de outras expressamente autorizadas.

Artigo 12.º-A
Retenção sobre juros contáveis e diferenças entre valor de reembolso e preço de emissão

1 - Os sujeitos passivos de IRC, ainda que isentos ou dispensados de retenção, residentes em
território nacional ou com estabelecimento estável aqui situado, bem como os sujeitos passivos de
IRS, excepto se se tratar de pessoas singulares agindo fora do âmbito do exercício de uma
actividade empresarial ou profissional, obrigados a efectuar a retenção sobre os rendimentos sujeitos
a imposto nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º do Código do IRS, devem proceder ao
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registo individual, operação a operação, das transacções efectuadas que tenham por objecto títulos
de dívida emitidos por entidades com residência, domicílio, sede ou direcção efectiva em território
nacional ou que aqui possuam estabelecimento estável a que seja imputável o pagamento da
respectiva remuneração, numa conta-corrente com o Estado, em que releve: (Redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 194/2002, de 25 de Setembro)

a)    A débito, o imposto considerado no apuramento do valor líquido dos juros respeitantes a
títulos alienados, contáveis desde a data do último vencimento ou da emissão, primeira
colocação ou endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à data da
alienação, bem como das diferenças, pela parte correspondente àqueles períodos, entre o
valor de reembolso e o preço de emissão, no caso de títulos cuja remuneração seja
constituída, total ou parcialmente, por aquela diferença;

b)    A crédito, o imposto considerado no apuramento do valor líquido dos juros respeitantes a
títulos adquiridos, contáveis desde a data do último vencimento ou da emissão, primeira
colocação ou endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à data da
alienação, bem como das diferenças, pela parte correspondente àqueles períodos, entre o
valor de reembolso e o preço de emissão, no caso de títulos cuja remuneração seja
constituída, total ou parcialmente, por aquela diferença.

2 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável às transmissões de títulos de crédito
sujeitos ao regime de capitalização automática, efectuadas antes do prazo da sua amortização.

3 - O saldo da conta corrente a que se refere o n.º 1 é regularizado trimestralmente, nos termos
seguintes:

a)    Sendo credor, a respectiva importância será entregue nos cofres do Estado até ao dia 20 do
mês seguinte ao do trimestre em que foi apurado;

b)    Sendo devedor, a respectiva importância pode ser compensada nas entregas de imposto
retido pelas entidades credoras sobre rendimentos de capitais, a efectuar após o seu
apuramento.

4 - Se, apesar do disposto na alínea b) do número anterior, a compensação não tiver sido possível
até ao fim do trimestre seguinte ao do apuramento do saldo devedor e este for igual ou superior a €
24.939,90, ou, qualquer que seja o seu montante, até à entrega do imposto respeitante ao último
período de retenção anual, é concedida às entidades credoras a faculdade de pedirem o seu
reembolso, observando-se o seguinte: (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2002, de 25 de
Setembro)

a)    O pedido de reembolso do saldo devedor determina a impossibilidade de ser efectuada a
respectiva compensação por alguma das formas previstas para o efeito;

b)    Em caso algum o saldo devedor da conta corrente pode ser invocado como retenção com a
natureza de pagamento por conta na declaração anual de rendimentos da entidade credora;

c)    A restituição indevida de imposto mediante reembolso e ou compensação das mesmas
importâncias, por facto imputável à entidade credora, é equiparada, para todos os efeitos
legais, à falta de entrega de imposto cobrado por retenção na fonte.

5 - Não pode ser relevada na conta corrente a que se refere o n.º 1 a retenção efectuada pelas
entidades devedoras dos rendimentos no momento do seu vencimento ou na data da amortização ou
reembolso dos correspondentes títulos, a qual terá, sendo caso disso, natureza de pagamento por
conta do imposto devido a final pelas entidades que os auferirem.
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6 - Os montantes compensados nos termos da alínea b) do n.º 3 serão evidenciados na declaração a
que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS, em conformidade com o que as
respectivas instruções de preenchimento determinarem. (Redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
194/2002, de 25 de Setembro)

Campo 12

O total a inscrever neste campo, líquido das compensações referidas no campo 11, deverá coincidir
com a totalidade das importâncias retidas pela entidade pagadora/devedora dos rendimentos ou
registadora/depositária/emitente dos valores mobiliários.

QUADRO 5

RELAÇÃO DOS TITULARES

Destina-se à identificação dos titulares (número de identificação fiscal), dos rendimentos e das
retenções na fonte.

Os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias que respeitem a sujeitos passivos que não optaram pelo
seu englobamento não são indicados neste quadro.

Campo 01
Número de identificação fiscal do sujeito passivo

Indique o número de identificação fiscal do titular dos rendimentos (NIF ou NIPC).

Campo 02
Rendimentos de anos anteriores

(só para rendimentos das categorias A e H)

Se no ano a que respeita a declaração foram pagos ou colocados à disposição rendimentos do
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trabalho dependente ou de pensões respeitantes a anos anteriores, indique neste quadro o valor
daqueles rendimentos e o número de anos a que os mesmos respeitam (consulte o exemplo
apresentado no fim destas instruções).

Os rendimentos devem ser individualizados por linhas, de acordo com o tipo (campo 04) e local onde
foram obtidos (campo 05).

Campo 03
Rendimentos do ano da declaração

Deve incluir nesta coluna a totalidade dos rendimentos, referentes ao ano a que respeita a
declaração, colocados à disposição nesse mesmo ano.

Os rendimentos devem ser individualizados por linhas, de acordo com o tipo (campo 04) e local onde
foram obtidos (campo 05).

Deverá incluir neste campo os valores ilíquidos dos seguintes rendimentos auferidos no ano a que a
declaração respeita:

    Sujeitos a IRS e sujeitos a retenção na fonte;

    Sujeitos a IRS e não sujeitos a retenção na fonte;

    Sujeitos a IRS, mas dispensados de retenção na fonte

    Rendimentos isentos sujeitos a englobamento (IRS)

    Rendimentos das categorias A e B sujeitos a tributação autónoma

    Rendimentos sujeitos a retenção de IRC e dela não dispensados

Os rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de
invalidez permanente, devidamente comprovado, igual ou superior a 60%, deverão ser indicados
pela totalidade (incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do art. 16º do EBF).

Campo 04
Tipo de rendimentos

Indique o tipo de rendimentos com as seguintes letras, utilizando uma linha para cada um deles:

As retenções efectuadas a este tipo de rendimentos devem ser inscritas no quadro 4, campo 02.

Categoria A – Trabalho Dependente:

Trabalho dependente A
Rendimentos isentos sujeitos a englobamento A1
Gratificações não atribuídas pela entidade patronal A2
Agentes desportivos A3

Rendimentos a indicar com a letra:

A – Sujeitos a retenção na fonte, ainda que lhes corresponda a taxa de 0 % nas tabelas de retenção
(arts. 99.º e 100.º do CIRS) e os não sujeitos a retenção na fonte, previstos nos nºs 4, 5, 7, 9 e 10 da
alínea b) do n.º 3 do art. 2.º do CIRS, a saber:
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⇒    Subsídios de residência ou utilização de casa de habitação;

⇒    Resultantes de empréstimos sem juro ou a taxa de juro inferior à de referência;

⇒    Ganhos resultantes de planos de opção sobre acções ou outros valores mobiliários;

⇒    Utilização de viatura automóvel;

⇒    Aquisição de viatura pelo trabalhador, por membro do seu agregado familiar ou por pessoa
por ele indicada.

A1 – Rendimentos isentos sujeitos a englobamento (arts. 15.º, 33.º, 35.º, 36.º e 37.º do EBF)
auferidos:

⇒    Pelo pessoal das missões diplomáticas e consulares;

⇒    Pelo pessoal ao serviço de organizações estrangeiras ou internacionais;

⇒    Pelos tripulantes de navios registados no Registo Internacional de Navios da Zona Franca
da Madeira;

⇒    No âmbito de acordos de cooperação;

⇒    Pelo desempenho de funções integradas em missões de carácter militar, efectuadas no
estrangeiro, com objectivos humanitários;

ou

⇒    Relativos a recebimentos em capital de importâncias despendidas pelas entidades patronais
para regimes de segurança social.

Sujeitos a Tributação Autónoma:

A2 – Gratificações não atribuídas pela entidade patronal, previstas na alínea g) do n.º 3 do art. 2.º do
CIRS e sujeitas a tributação autónoma.

A3 – Rendimentos de agentes desportivos que optaram por tributação autónoma [alínea b) do n.º 1
do art. 3.º-A do Decreto-Lei n.º 442–A/88, de 30 de Novembro].

Categoria B – Rendimentos Empresariais e Profissionais

Rendimentos empresariais e profissionais B
Rendimentos isentos sujeitos a englobamento B1

Os rendimentos prediais, de capitais e as indemnizações imputáveis a actividades geradoras de
rendimentos profissionais e empresariais devem ser indicados como rendimentos da categoria B do
IRS [alíneas a) e b) do n.º 2 do art. 3.º do CIRS] e as correspondentes retenções na fonte efectuadas
são inscritas no campo 02 do Quadro 4.

Rendimentos a indicar com a letra:

B – Sujeitos a retenção na fonte, nos termos previstos no art. 101.º do CIRS, ainda que tenham
aproveitado da dispensa prevista no art. 9.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro.
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Os rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de
invalidez permanente devidamente comprovado igual ou superior a 60 % devem ser indicados pela
totalidade (incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do art. 16.º do EBF).

De igual modo, também os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica
devem ser declarados pela totalidade do seu valor, não considerando a isenção a que se refere o art.
56.º do EBF.

B1 - Isentos sujeitos a englobamento (art. 37º e art. 38º do EBF), designadamente: 

⇒    Lucros derivados de obras ou trabalhos das infra estruturas comuns NATO; 

⇒    Remunerações auferidas ao abrigo de acordos de cooperação;

Não devem ser incluídos os rendimentos que, no ano a que respeita a declaração, tenham
sido objecto de facturação, mas não tenham sido pagos ou colocados à disposição do titular.

Categoria E – Rendimentos de Capitais

Outros rendimentos de capitais (incluindo os dispensados de retenção) E
Rendimentos sujeitos a retenção liberatória com opção pelo englobamento:
Lucros e adiantamentos por conta de lucros (incluindo dividendos) devidos por
entidades residentes E1
Lucros e adiantamentos por conta de lucros devidos por entidades não
residentes e pagos ou colocados à disposição de entidades residentes E2
Outros rendimentos sujeitos a taxas liberatórias com opção de englobamento E3
Saldos credores c/ EE

Rendimentos de englobamento obrigatório:

E – Os seguintes:

    Juros decorrentes de contratos de mútuos e aberturas de crédito;

    Juros de suprimentos, de abonos ou de adiantamentos de capital, bem como os juros pelo
não levantamento dos lucros ou outros rendimentos;

    Saldos dos juros apurados em contrato ou lançados em conta corrente;

    Juros resultantes da dilação do vencimento ou mora no pagamento de uma prestação;

    Os rendimentos decorrentes da cessão temporária de direitos de propriedade intelectual,
industrial, experiência adquirida, assistência técnica e cedência de equipamento e redes
informáticas;

    Outros rendimentos derivados de aplicação de capitais de englobamento obrigatório.

Rendimentos sujeitos a taxa liberatória com opção de englobamento:

E1 – Lucros e adiantamentos por conta de lucros, incluindo dividendos, rendimentos resultantes de
partilha ou amortização de partes sociais, bem como os derivados da associação em participação e
contratos de associação à quota.
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E2 – Lucros ou dividendos sujeitos a retenção na fonte, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 101.º
do CIRS.

E3 – Outros rendimentos sujeitos a taxas liberatórias com opção de englobamento, designadamente
os previstos no n.º 6 do art. 71.º do CIRS e no n.º 3 do art. 22.º-A do EBF, como sejam os juros de
depósitos, os rendimentos de títulos de dívida, de operações de reporte, os ganhos de operações de
swaps, cessões de crédito, contas de títulos com garantias de preço ou outras operações similares e
afins, os rendimentos de aplicações em seguros e operações do ramo vida e os rendimentos de
unidades de participação em fundos de capital de risco detidas por pessoas singulares.

EE – Saldos credores c/c.

Categoria F – Rendimentos Prediais

Rendas F
Sublocação F1

Categoria F (Rendimentos Prediais) - os rendimentos sujeitos a imposto, pagos ou colocados à
disposição dos respectivos titulares no ano a que respeita a declaração e a retenção na fonte
efectuada, nos termos do art. 101º do CIRS, ainda que tenham aproveitado da dispensa prevista no
art. 9º do Decreto-Lei 42/91, de 22 de Janeiro, devendo ser utilizadas as seguintes letras;

F - Rendas (incluindo os dispensados de retenção) F

F1 - Sublocação

Categoria G – Incrementos Patrimoniais

Indemnizações e assunção de não concorrência G

Categoria G (Incrementos Patrimoniais) - os incrementos patrimoniais sujeitos a retenção na fonte
nos termos do art. 101º do CIRS, designadamente:

G - Indemnizações que visem reparar danos emergentes não comprovados (patrimoniais),
compensar lucros cessantes e rendimentos derivados da assunção de não concorrência e reparar
danos não patrimoniais.

Categoria H – Pensões

Pensões H
Rendas temporárias e vitalícias H1 
Pré-reformas contratadas até 31/12/2000, cujos pagamentos se iniciaram até
essa data

H2

Rendimentos a indicar com a letra:

H – Pensões sujeitas a retenção na fonte, ainda que lhes corresponda a taxa de 0 % nas tabelas de
retenção (art. 99.º do CIRS).

As pensões pagas ou colocadas à disposição de sujeitos passivos deficientes com grau de invalidez
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permanente devidamente comprovado igual ou superior a 60 % devem ser indicadas pela totalidade
(incluindo a parte isenta do imposto, nos termos do art. 16.º do EBF).

H1 – Rendas temporárias e vitalícias.

H2 – Pré-reformas contratadas até 31/12/2000 e cujos pagamentos se iniciaram até essa data.

As pré-reformas que não reúnam cumulativamente estas condições deverão ser discriminadas com a
letra A.

Retenções de IRC:

Retenções do art. 88.º do CIRC (com excepção das declaradas com a letra R1) R
Retenções efectuadas nos termos do art. 22.º do EBF R1

R - Rendimentos sujeitos a retenção de IRC e dela não dispensados, nos termos do art. 88.º do
CIRC.

R1 - Retenções efectuadas nos termos do art. 22.º do EBF

Campo 05
Local de obtenção do rendimento

Indique o local onde foi obtido o rendimento, utilizando as seguintes letras:

Continente C
Região Autónoma dos Açores RA
Região Autónoma da Madeira RM

A definição do espaço geográfico onde se considera obtido o rendimento encontra-se estabelecida
no n.º 3 do art. 17.º do CIRS, sendo que, para efeitos de preenchimento da declaração modelo 10,
se deverá atender ao local onde:

⇒    É prestado o trabalho – categoria A;

⇒    Se situa o estabelecimento ou é exercida habitualmente a profissão – categoria B;

⇒    Se situa o estabelecimento a que deva imputar-se o pagamento – categoria E;

⇒    Se situam os imóveis – categorias F e G, relativamente a rendimentos provenientes de
imóveis;

⇒    As pensões foram pagas ou colocadas à disposição – categoria H.

Campo 06
Importâncias retidas

Utilize uma linha para cada tipo de rendimento, mencionando o total das importâncias retidas no ano.

Exemplo:

No ano a que respeita a declaração foram pagos ou colocados à disposição do sujeito passivo os
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seguintes rendimentos obtidos no continente:

⇒    Total dos rendimentos do trabalho dependente colocados à disposição: no valor de € 23
000, cuja retenção na fonte foi de € 4600.

Dos rendimentos recebidos, € 3000 respeitam aos anos de 2000, 2001 e 2002 (3 anos); 

⇒    Pensões do ano da declaração: € 10 000 e retenção de € 1000; 

⇒    Rendimentos auferidos ao abrigo de um acordo de cooperação (artigo 37.º do EBF): € 1500.

01 Número
de
identificação
fiscal

02 Rendimentos de anos
anteriores

03
Rendimentos
do ano

04 Tipo de
rendimentos

05 Local de
obtenção dos
rendimentos

06
Importâncias
retidasValores N.º de anos

1 xx xxx xxx 3 000 3 20 000 A C 4 600
1 xx xxx xxx 10 000 H C 1 000
1 xx xxx xxx 1 500 A1 C

QUADRO 6

TIPO DE DECLARAÇÃO

A declaração de substituição, considerando-se como tal aquela em que tiver sido assinalado o
campo 2 do quadro 6, deve ser apresentada pelos sujeitos passivos que anteriormente tenham
entregue, com referência ao mesmo ano, uma declaração com omissões ou inexactidões, ou quando
ocorra qualquer facto que determine a alteração dos elementos já declarados.

A declaração de substituição deve conter toda a informação como se de uma primeira
declaração se tratasse, visto que os dados nela indicados substituem integralmente os da
declaração anterior.

As declarações apresentadas, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 119.º do CIRS, no prazo de 30
dias imediatos à ocorrência de qualquer facto que determine alteração dos rendimentos já
declarados ou implique, relativamente a anos anteriores, a obrigação de os declarar devem ser
identificadas assinalando-se, para esse efeito, o campo 3 do quadro 6 e mencionando-se a data da
ocorrência do facto que determinou a obrigação da sua apresentação.

No caso de pretender alterar o conteúdo da informação constante de uma declaração anteriormente
entregue (anos de 2001 e seguintes) deverá entregar uma declaração Modelo 10 de substituição, a
qual deve ser totalmente preenchida, visto que os dados nela indicados substituirão integralmente os
da declaração anterior. 
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QUADRO 7

IDENTIFICAÇÃO

Neste quadro deve ser indicado o número de contribuinte do sujeito passivo, seu representante e do
técnico oficial de contas.

LIQUIDAÇÃO - ACERTO FINAL

Só a liquidação a efectuar pela Administração Fiscal no ano seguinte ao da verificação dos factos
que tenha em conta a totalidade dos rendimentos das diversas categorias, deduções e abatimentos,
deduzindo-se ainda as antecipações de pagamento retidas ou pagas nos termos dos artigos 98.º a
102.º, há-de permitir apurar o montante do imposto a suportar pelo contribuinte (Pagamento) ou a
devolver pela DGCI (Reembolso) (art.s 96.º e 97.º do CIRS e art. 19.º do D.L. n.º 492/88 de 30 de
Dez).

E nos casos em que não hajam antecipações de pagamento, ou havendo-as não tenham a natureza
de adiantamentos por conta, também só face à liquidação final a efectuar pela DGCI (art. 75.º) se
há-de apurar o IRS correcto devido pelos sujeitos passivos.

São estas situações que designamos por acerto final, dada a relação necessária a estabelecer com
os eventuais pagamentos antecipados e referida no n.º 3 do art. 97.º.

Efectuada a liquidação pela DGCI, no ano seguinte àquele a que respeitam os rendimentos e nos
prazos previstos no art. 77.º (até 30 de Abril ou até 30 de Maio ou 31 de Julho) o pagamento final do
IRS, ocorrerá:

ØAté 31 de Maio - para os sujeitos passivos cuja liquidação tenha sido efectuada até 30/4
(declaração apresentada no prazo legal – 1 de Fev. a 15 de Março – contendo apenas rendimentos
das Categorias A e H).

ØAté 30 de Junho - para os sujeitos passivos cuja liquidação tenha sido efectuada até 30/5
(declaração apresentada no prazo legal – 16 de Março a 30/4 – contendo rendimentos de outras
categorias. (arte 97.º n.º 1 alínea a) do CIRS)

ØAté 31 de Agosto - para os sujeitos passivos cuja liquidação tenha sido efectuada até 31/7, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do art. 76.º (falta de apresentação da declaração no prazo legal, quando
estejam em causa rendimentos da Categoria B, sendo devidos juros compensatórios que acrescem
ao imposto). (art. 97.º n.º 1 alínea b) e n.º 2)
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GARANTIAS DOS CONTRIBUINTES EM SEDE DE IRS

Entre a Administração Fiscal, na sua actividade de criação, liquidação e cobrança dos impostos, e os
sujeitos passivos das obrigações tributárias podem surgir diferendos. E a sua resolução passa pela
institucionalização de meios jurídicos ao dispor dos contribuintes para que quando estes entendam
que lhes foi exigida certa obrigação tributária em desconformidade com a lei, a eles possam recorrer. 

Direito de audição

A Constituição consagra o princípio da participação dos particulares na formação das decisões que
lhes digam respeito. O Código de Procedimento Administrativo determina que o princípio da
participação se realize através da audiência prévia dos particulares. Esse princípio seria
expressamente acolhido na Lei Geral Tributária, onde integra o art.º 60.º.

A audiência prévia do contribuinte, no entanto, só é obrigatória se a liquidação ou qualquer outro
acto da administração fiscal não se efectuar, ao contrário do que é regra, com base na sua
declaração, ou a decisão - por exemplo, uma liquidação adicional ou a revogação de um benefício
fiscal - não lhe for favorável.

O direito de audição, em conformidade, só se aplica aos procedimentos de segundo grau como os
de reclamação graciosa ou recurso hierárquico em caso de haver lugar à referida fase instrutória.

Pode efectuar-se, não apenas antes da liquidação, como antes do indeferimento da reclamação
graciosa ou recurso hierárquico, da revogação de qualquer benefício fiscal ou acto administrativo em
matéria tributária, da aplicação de métodos indirectos e da conclusão do relatório da inspecção
tributária.

O exercício do direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção dispensa a posterior
audição antes da liquidação, salvo quando esta se basear em elementos novos anteriormente não
comunicados ao contribuinte. Inexiste igualmente direito de audição em caso de aplicação de
métodos indirectos que resulte de anterior acção da Inspecção Tributaria.

Para efeitos do exercício do direito de audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito
passivo o projecto de decisão e a sua fundamentação. Não é suficiente, pois, para que se considere
legalmente exercido o direito de audição a mera notificação do interessado para o esclarecimento de
dados de facto apurados no processo.

A audição pode ser oral ou escrita, cabendo a escolha à entidade que dirige o procedimento. No
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caso de ser oral, as declarações do contribuinte devem ser reduzidas a termo. O prazo do exercício
do direito de audição é fixado pela administração tributária entre 8 e 15 dias. A fundamentação da
decisão deve ter em conta, aderindo ou rejeitando, total ou parcialmente, a posição do contribuinte
expressa na audiência prévia.

A falta de audiência prévia, segundo jurisprudência superior já tem defendido, inquina de ilegalidade
o acto tributário ou de natureza tributária em que a formalidade tenha sido omitida, salvo em caso de
actos tributários ou em matéria tributária vinculados, quando se confirme que, não obstante a
preterição da audição do contribuinte, foram praticados de acordo com a lei.

Declaração de substituição

As declarações de substituição devem conter todos os elementos, como se de uma primeira
declaração se tratasse, não sendo aceites aquelas que se mostrem preenchidas apenas nos campos
respeitantes às correcções de rendimentos, por omissões ou inexactidões, ou de outros elementos
anteriormente declarados.

A declaração de substituição poderá ser apresentada, produzindo liquidação, nos seguintes casos:

1.      se ainda estiver a decorrer o prazo para a entrega da declaração, quer resulte imposto superior
ou inferior ao apurado na primeira declaração;

2.      fora do prazo, mas dentro do prazo de caducidade (4 anos) se resultar imposto superior ao
anteriormente apurado;

3.      fora do prazo previsto para a apresentação da declaração de rendimentos, mas dentro do prazo
para a reclamação, se da declaração de substituição resultar imposto inferior ao anteriormente
liquidado. Como alternativa a este procedimento poderá ser apresentada reclamação graciosa.

As declarações de substituição, não podem ser utilizada se a alteração pretendida é a de alterar o
agregado familiar, a nível de sujeitos passivos.

Reclamação graciosa e Impugnação judicial

O CIRS, no seu artigo 140.º permite ao sujeito passivo reclamar perante a Administração Fiscal, em
processo gracioso, contra o acto tributário de liquidação, ou impugná-lo perante os Tribunais
Tributários, nos termos e com os fundamentos estabelecidos no Código de Procedimento e Processo
Tributário.

Reclamação graciosa

O procedimento de reclamação graciosa visa a anulação total ou parcial dos actos tributários por
iniciativa do contribuinte, incluindo, nos termos da lei, os substitutos e responsáveis.

São regras fundamentais do procedimento de reclamação graciosa: 

    Simplicidade de termos e brevidade das resoluções

    Dispensa de formalidades essenciais; 

    Inexistência do caso decidido ou. resolvido; 

    Isenção de custas; 

    Limitação dos meios probatórios à. forma documental e aos elementos oficiais de - que os
serviços disponham, sem prejuízo do direito de o órgão instrutor ordenar outras diligências
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complementares manifestamente indispensáveis a descoberta da verdade material; 

    Inexistência do efeito suspensivo, salvo quando for prestada garantia adequada nos
termos do CPPT, a requerimento do contribuinte a apresentar, com a petição, no
prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo órgão periférico local
competente.

Fundamentos

Qualquer ilegalidade, incluindo a errónea quantificação e qualificação dos rendimentos, lucros,
valores patrimoniais e vícios de forma e incompetência pode servir de fundamento para a dedução
de reclamação graciosa.

Não pode ser deduzida reclamação graciosa quando tiver sido apresentada impugnação judicial com
o mesmo fundamento.

Quando a reclamação, não sendo condição de impugnação judicial, for destituída de fundamento
razoável, será aplicável um agravamento até 5% da colecta objecto do pedido. 

O agravamento pode ser objecto de impugnação autónoma com fundamento na injustiça da decisão
condenatória. Nos casos em que a reclamação é condição da impugnação o agravamento só é
exigível se o reclamante não impugnar o acto e se for julgada improcedente a impugnação que lhe
seguiu.

Contagem dos prazos para a Reclamação e Impugnação

O n.º 4 do art.º 140.º do CIRS contém o elenco dos factos que determinam o início da contagem dos
prazos de reclamação e de impugnação 

Assim, os prazos contam-se a partir:

•        Dos 30 dias seguintes àquele em que a notificação da liquidação tiver sido efectuada, 

•        Do dia 20 de Janeiro do ano seguinte àquele a que a retenção disser respeito, nos casos
previstos no n.º 2, ou seja no caso de retenção indevida de IRS, quando não possa ser
regularizada em qualquer retenção relativa ao mesmo ano. 

•        Do dia 20 de Janeiro do ano seguinte àquele a que a retenção disser respeito ou a partir da
data de pagamento do imposto que autonomamente deve ser liquidado e entregue nos cofres
do Estado, nos casos previstos no n.º 3, situações em que por erro material as entidades
tenham entregue imposto superior ao devido.

•        Da notificação da fixação da Matéria Colectável que não dê origem a liquidação.

Prazo da reclamação graciosa

O prazo da reclamação graciosa é de 120 dias (art. 70.º do CPPT) 

O prazo é contado de forma contínua, não se interrompendo aos sábados, domingos ou feriados.
Para efeitos de contagem, o início do prazo verifica-se no dia seguinte ao da ocorrência do facto ou
evento, ainda que esse dia seja sábado, domingo ou feriado. O seu termo verifica-se no último dia do
prazo, excepto se este coincidir com um sábado, domingo ou feriado ou tolerância de ponto, caso
em que se transferirá para o primeiro dia útil seguinte.

Recursos Hierárquico
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Do indeferimento total ou parcial da reclamação, poderá o contribuinte recorrer hierarquicamente ou
impugnar. A decisão sobre o recurso hierárquico é passível de recurso contencioso, salvo se de tal
decisão já tiver sido deduzida impugnação com o mesmo objecto.

A impugnação judicial, deve ter lugar no prazo de 15 dias, após a notificação da decisão da
reclamação. Para efeitos de impugnação, presume-se indeferida a reclamação, quando os serviços
não se pronunciarem no prazo de seis meses (art.º 102.º, n.º 2 e art.º 106.º do CPPT).

Impugnação Judicial

A impugnação judicial é uma acção de anulação, posto que o impugnante possa, como na
reclamação graciosa, cumular o pedido de anulação com o do pagamento de juros indemnizatórios
em caso de erro imputável aos serviços na liquidação. Pode ser deduzida, também como a
reclamação graciosa, com fundamento em toda e qualquer ilegalidade. No entanto, ao contrário
desta, os meios de prova não são redutíveis à prova documental. 

Admitem-se todos os meios gerais de prova. O juiz competente para o conhecimento da impugnação
judicial é o do tribunal tributário da área do domicílio ou sede do impugnante, da situação dos bens
ou da liquidação.

Na impugnação judicial, é obrigatório o patrocínio por advogado se o valor da causa ultrapassar o
décuplo da alçada do tribunal de 1ª instância, existindo, pois, apenas nos processos de valor
superior a € 375.

Nas acções administrativas especiais reguladas pelo CPPT e pelo Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, é sempre obrigatória a constituição de advogado, independentemente do valor da
causa.

Vigora, no entanto, o regime do apoio judiciário em caso de insuficiência de meios económicos do
impugnante nos termos gerais. O regime de apoio judiciário abrange igualmente pessoas singulares
e colectivas.

Prazo da impugnação judicial

O prazo da impugnação judicial é de 90 dias. 

Esse prazo, no entanto, tem as seguintes excepções:

•        5 dias, em caso de a impugnação visar o indeferimento de reclamação graciosa comum;

•        30 dias, em caso de a impugnação visar o indeferimento expresso ou tácito da reclamação
graciosa prévia da autoliquidação;

•        30 dias, em caso de a impugnação visar o indeferimento tácito ou expresso da reclamação
graciosa prévia da retenção na fonte;

•        30 dias, em caso de a impugnação compreender o indeferimento tácito ou expresso de
reclamação graciosa prévia do pagamento por conta.

A petição da impugnação judicial é apresentada na secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal da
área da sede ou domicílio do contribuinte, da situação dos bens ou da liquidação, conforme onde
deva considerar-se praticado o acto impugnado.

O procedimento e processo tributário estão, estruturados em ordem de modo a que o contribuinte
possa reclamar ou recorrer de todas as decisões da administração fiscal que afectem os seus
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direitos e interesses.

Antes da extracção da certidão de dívida, nos termos do n.º 4 do artigo 86.º CPPT, deve o
contribuinte efectuar um pagamento por conta das dívidas constantes das notas de cobrança, desde
que :

    Tenha sido deduzida reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação;

    Apresentado pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo, com fundamento em erro
imputável aos serviços, 

ou

    Apresentada declaração de substituição de cuja liquidação resulte imposto inferior ao
inicialmente liquidado; 

O pagamento por conta deverá abranger o pagamento por conta a parte da colecta que não for
objecto de reclamação graciosa ou impugnação judicial.

No caso de apresentação de declaração de substituição o pagamento deverá igualmente abranger
os juros compensatórios, pelo retardamento da liquidação.

AS PESSOAS COLECTIVAS E O IRS

Recaem sobre as pessoas colectivas e outras entidades equiparadas, com sede, direcção efectiva
ou estabelecimento estável em território português deveres diversos, conexos com a tributação em
IRS, em regra denominados deveres autónomos de cooperação.

Com efeito, as pessoas colectivas ou entidades equiparadas que devam, paguem ou coloquem à
disposição rendimentos sujeitos a IRS, que intervenham em actos susceptíveis de gerarem
rendimentos tributáveis em IRS, ou que sejam credoras de encargos ou despesas susceptíveis de
abatimento em IRS, estão subordinadas a um conjunto alargado de deveres de natureza diversa,
cujos sujeitos activos são quer o Estado, quer os sujeitos passivos de IRS, consoante os casos.

Tais deveres constituem-se, uns no âmbito da substituição tributária, outros no âmbito do dever
geral de colaboração a que essas entidades se encontram subordinadas, sendo certo que lhes
estão sempre subjacentes relações jurídicas, de natureza normalmente tributária.

Consideram-se como mais importantes, os seguintes deveres autónomos de cooperação que, com
base no Código do IRS, devem ser cumpridos nomeadamente por pessoas colectivas e que têm,
naturalmente, por objectivos facilitar aos sujeitos passivos o cumprimento dos seus deveres fiscais e
à administração exercer a sua função de controlo:

a)      Dever de retenção de imposto, seja a título definitivo, seja com a natureza de pagamento por
conta nos momentos em que a correspondente obrigação ocorra;

b)      Dever de entrega do imposto retido nos cofres do Estado até ao dia 20 do mês seguinte àquele
em que a retenção tiver sido efectuada;

c)      Dever de manutenção de registos contabilísticos adequados ao controlo do cumprimento dos
deveres de retenção e entrega do imposto retido;

d)      Deveres de comunicação ao Estado sobre rendimentos pagos, imposto retido, operações
realizadas por seu intermédio susceptíveis de gerarem rendimentos tributáveis, operações
realizadas por seu intermédio susceptíveis de constituírem condição resolutiva de benefícios
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fiscais e identificação fiscal dos presumíveis beneficiários ou obrigados à reposição dos
benefícios fiscais que auferiram;

e)      Deveres de comunicação para com os próprios beneficiários dos rendimentos ou obrigados à
reposição dos benefícios, bem como para com os titulares do direito a deduções por despesas
ou encargos, quando as importâncias por aqueles suportadas constituam rendimento das
entidades que os devem comunicar.

Deveres acessórios declarativos

No âmbito dos deveres acessórios declarativos as entidades deverão entregar junto da
Administração Fiscal os seguintes documentos.

Modelo Conteúdo Prazo de entrega

10 Rendimentos pagos, vencidos ou apurados sujeitos a englobamento e
imposto retido

Fim de Fevereiro do ano
seguinte

30
Rendimentos pagos a entidades não residentes, com ou sem retenção,
ainda que a não retenção derive da existência de convenção de Dupla
Tributação

 Fim do mês de Julho do ano
seguinte

11 Actos susceptíveis de produzirem rendimentos tributáveis em IRS,
praticados em cartórios notariais, conservatórias e tribunais

Até ao dia 10 do mês seguinte
àquele em que os actos
tiverem sido praticados

13

Operações efectuadas com a intervenção de instituições de crédito e
sociedades financeiras relativas a:
•      Valores mobiliários e warrants autónomos
•      Resultados apurados em operações com instrumentos financeiros

derivados

30 de Junho do ano seguinte

14
Resgate de apólices de seguros de grupo, resgates e adiantamentos de
apólices de seguros individuais, do ramo vida, antes de decorridos 5 anos
após a sua constituição

30 de Junho do ano seguinte

15
Contas poupança-habitação
•      Constituição de contas e entregas subsequentes;
•      Mobilizações para os fins previstos nos art. 5 º e 6.º do DL 27/2001

Até ao fim de Junho do ano
seguinte

16
Planos de Poupança em Acções:
Reembolso ou levantamento antecipado do valor capitalizado
Incumprimento das condições de subscrição do PPA

Em Fevereiro do ano seguinte
ao da ocorrência dos factos

17
Actos de alienação de títulos de divida pública que tenham provocado
reembolsos antecipados de imposto (art. 13.º n.º 2 alínea b) do DL 88/94,
de 2 de Abril)

Até ao fim do mês de Maio do
ano seguinte

18 Entidades adquirentes de vales de refeição e respectivos montantes Até ao fim do mês de Maio do
ano seguinte

19 Constituição de Planos de opção, de subscrição, de atribuição e outros de
efeito equivalente 30 de Junho do ano seguinte

31 Rendimentos sujeitos a taxa liberatória obtidos por residentes, que
beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxas

Até ao fim do mês de Julho do
ano seguinte

32 Aplicações em PPR, PPE e PPR/E e reembolso dos respectivos
certificados 30 de Junho do ano seguinte

33 Registos relativos a valores mobiliários efectuados por entidades
registadoras ou depositárias previstas nos art. 61º e 99 º do CVM

Até ao fim do mês de Julho do
ano seguinte

34
Identificação de entidades registadoras ou depositárias, quantidade de
valores que integram a emissão e quantidade de valores registados ou
depositados em cada entidade

Até ao fim do mês de Julho do
ano seguinte

Deverão igualmente, até 20 de Janeiro do ano seguinte fazer entrega aos titulares de rendimento ou
de deduções os seguintes documentos:
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Documento comprovativo das importâncias devidas, do imposto retido e
das deduções a que houver lugar (art. 119 º nº 1 alínea b)

Titulares dos rendimentos e do direito às
deduções

Documento comprovativo dos movimentos de registo efectuados junto
das entidades emitentes de valores mobiliários Investidores

Documento comprovativo de juros, prémios de seguros de vida e outros
encargos ou despesas susceptíveis de serem deduzidos ou abatidos aos
rendimentos (art.118º)

Quem suportou os encargos e é titular do
direito às deduções

COIMAS

CLASSIFICAÇÃO, COIMAS APLICÁVEIS E SEUS MONTANTES

Tipo Coima 
Simples Puníveis com coima cujo limite máximo não exceda 3750 Euros. 
Graves Puníveis com coima cujo limite máximo seja superior a 3750 Euros 

Aquelas que, a Lei expressamente qualifique como graves 

COIMAS
Valor Mínimo 150 Euros, se o contrário não resultar da lei 
Pessoa colectiva, sociedade, ainda
que irregularmente constituída, ou
outra entidade fiscalmente
equiparada 

Os limites mínimos e máximo das coimas previstas nos
diferentes tipos legais de contra-ordenação, são
elevados para o dobro sem prejuízo dos valores da
tabela seguinte. 

Negligência 

É sempre punível. 
Se a lei, relativamente ao montante máximo da coima,
não distinguir o comportamento doloso do negligente, este
só pode ser sancionado até 1/2 daquele montante. 

Tentativa 
Só é punível nos casos expressamente previstos na lei. 
Os limites mínimos e máximo da coima são reduzidos
para metade. 

Omissão 

Se a contra-ordenação consistir na omissão da prática de
um acto devido, a coima deverá ser graduada em função
do tempo decorrido desde a data em que o facto devia ter
sido praticado. 

MONTANTE DAS COIMAS

Dolo Negligência Valor mínimo
Pessoas Colectivas (*)(22)

Valor máximo de €
110 000

Valor máximo de € 30
000

€ 150

Pessoas Singulares
Valor máximo de € 55

000
Valor máximo de € 15

000
€150
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MEDIDA DA COIMA

Sem prejuízo dos limites máximos fixados no artigo anterior, a coima deverá ser graduada em
função da: 

    Gravidade do facto; 

    Culpa do agente; 

    Situação económica do agente e, 

    Sempre que possível, deverá exceder o benefício económico que o agente retirou da prática
da contra-ordenação. 

REDUÇÃO DAS COIMAS

Momento da
apresentaçã
o do pedido
de redução 

Montante da
redução Especificidades Requisitos

Específicos 
Requisitos

gerais 

Nos 30 dias
posteriores

ao da
prática da
infracção

sem ter sido
levantado
auto de
notícia,

recebida
participação
ou denúncia
ou iniciado
procedimen

to de
inspecção
tributária

25%
do montante
mínimo legal 

É considerado sempre
montante mínimo da coima

o estabelecido para os
casos de negligência

Se o pagamento das coimas
com redução não for

efectuado ao mesmo tempo
que a entrega da prestação
tributária ou do documento
ou declaração em falta, o

contribuinte é notificado para
o efectuar no prazo de 15

dias, sob pena de ser
levantado auto de notícia e

instaurado processo
contra-ordenacional. 

Pagamento da
coima reduzida

nos 15 dias
posteriores ao
da entrada nos

serviços da
administração
tributária do
pedido de
redução 

Regularizaçã
o da

situação
tributária do

infractor
dentro do

prazo
previsto nas

alíneas
anteriores

Não
aplicabilidad

e de
qualquer
sanção

acessória 

Após os 30 dias, sem que tenha sido
levantado auto de notícia, recebida

participação ou iniciado procedimento de
inspecção tributária

50%
do montante mínimo legal 

Até ao termo do
procedimento de

inspecção tributária
e se a infracção for

meramente
negligente

75%
do montante mínimo

legal. 

O requerente deve dar
conhecimento do

pedido ao funcionário
da inspecção

tributária, que elabora
relatório, que será
enviado à entidade
competente para a
instrução do pedido 

Pagamento nos 15
dias posteriores à

notificação da coima
pela entidade
competente. 
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Sempre que a coima variar em função da prestação tributária, é considerado montante mínimo, 5%
ou 10% da prestação tributária devida, conforme a infracção tiver sido praticada, respectivamente,
por pessoa singular ou colectiva. 

Se o montante da coima depender de prestação tributária a liquidar, a sua aplicação aguardará a
liquidação do tributo, sem prejuízo do benefício da redução, se for paga nos 15 dias posteriores à
notificação. 

No caso de se verificar a falta das condições estabelecidas para a redução das coimas, a liquidação
destas é corrigida, levando-se em conta o montante já pago. 

DISPENSA E ATENUAÇÃO DE COIMA

Para além dos casos especialmente previstos na lei pode haver dispensa da aplicação de coima,
desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes circunstâncias: 

    A prática da infracção não ocasione prejuízo efectivo à receita tributária; 

    Estar regularizada a falta cometida; 

    A falta revelar um diminuto grau de culpa. 

A coima pode também ser especialmente atenuada no caso de o infractor reconhecer a sua
responsabilidade e regularizar a situação tributária até à decisão do processo. 

PRESCRIÇÃO

O procedimento por contra-ordenação extingue-se, decorridos 5 anos sobre a prática do facto. Este
prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação é reduzido ao prazo de caducidade do
direito à liquidação da prestação tributária, quando a infracção depender daquela liquidação. 

Também as sanções por contra-ordenação tributária prescrevem no prazo de 5 anos a contar da
data da sua aplicação. 

Se durante o processo de contra-ordenação for deduzida oposição de executado em processo de
execução fiscal de tributo de cuja existência dependa a graduação da coima, o processo de
contra-ordenação tributário suspende-se até que a oposição seja decidida. 

EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO E EXTINÇÃO DA COIMA 

Extinção do procedimento

Morte do arguido 
Prescrição ou amnistia, se a coima ainda não
tiver sido paga 
Pagamento voluntário da coima no decurso
do processo de contra-ordenação tributária
Acusação recebida em procedimento
criminal. 

A obrigação de pagamento da coima e de cumprimento das sanções acessórias extingue-se com a
morte do infractor. 
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EXECUÇÃO DAS COIMAS

As coimas aplicadas em processo de contra-ordenação tributário que não sejam pagas nos
prazos legais, são cobradas coercivamente em processo de execução fiscal, após extracção de
certidão de dívida. 

CUSTAS DO PROCESSO

As custas em processo de contra-ordenação tributário regem-se pelo Regulamento das Custas dos
Processos Tributários, sem prejuízo da aplicação subsidiária do regime geral de
contra-ordenações. 

NOTIFICAÇÃO E DEFESA DO ARGUIDO

O arguido será notificado pelo dirigente do serviço tributário competente: 

    Do facto ou factos apurados no processo de contra-ordenação; 

    Da punição em que incorre; 

    Que no prazo de 10 dias pode apresentar defesa e juntar ao processo os elementos
probatórios que entender; 

    Que pode utilizar a possibilidade de pagamento antecipado da coima; 

    Ou pode requerer, até à decisão do processo, o pagamento voluntário da coima. 

A defesa do arguido pode ser produzida verbalmente no serviço tributário competente. 

O dirigente do serviço tributário, caso considere necessário, pode ordenar novas diligências de
investigação e instrução e solicitar a todas as entidades policiais e administrativas a cooperação
necessária. 

APLICAÇÃO DA COIMA PELO DIRIGENTE DE SERVIÇO
TRIBUTÁRIO E POR OUTRAS ENTIDADES

Finda a produção de prova, o dirigente do serviço da administração tributária com competência para
instaurar o processo, aplicará a coima, se esta for da sua competência e não houver lugar à
aplicação de sanções acessórias. 

Se o conhecimento da contra-ordenação couber a outra entidade tributária, o dirigente do serviço
tributário remete-lhe o processo para a aplicação da coima. 

ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

Tratando-se de contra-ordenação simples, punível com coima que não exceda 3750 Euros se o
arguido pagar a coima, em regime de antecipação, ou seja, no prazo para a defesa (10 dias a
contar da notificação) beneficia: 

    Da redução da coima para um valor igual ao mínimo legal cominado para a
contra-ordenação; 
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    De redução das custas a metade. 

É necessário que o arguido proceda, no prazo legal ou no prazo que for fixado, à regularização da
situação tributária, de contrário perderá o direito à redução previsto no número anterior e o
processo de contra-ordenação prosseguirá para fixação da coima e cobrança da diferença. 

Pode no entanto o arguido, até à decisão, requerer o pagamento voluntário da coima, que
determina a sua redução para 75% do montante fixado, não podendo, porém, o montante a pagar
ser inferior ao montante mínimo respectivo, devendo incluir as custas processuais. 

Para o efeito, uma vez fixada a coima, é notificado para a pagar voluntariamente no prazo de 15
dias, sob pena de perder o direito à redução, o que não afasta a aplicação das sanções acessórias
previstas na lei. 

Se o arguido, até à decisão, não regularizar a situação tributária perde o direito à redução.
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QUADRO RESUMO DE CONTRA ORDENAÇÕES FISCAIS

RECUSA DE ENTREGA, EXIBIÇÃO, OU APRESENTAÇÃO DE ESCRITA E DE DOCUMENTOS FISCALMENTE
RELEVANTES 

Definição Pena 
Recusar dolosamente a entrega, a exibição ou apresentação de escrita, de
contabilidade ou de documentos fiscalmente (livros, documentos e suportes
informáticos) relevantes a funcionário competente, quando os factos não
constituam fraude fiscal.
Considera-se preenchido o tipo contra-ordenacional, quando o agente não permita
o livre acesso ou a utilização pelos funcionários competentes dos locais sujeitos a
fiscalização de agentes da administração tributária, nos termos da lei. 

Coima de € 250 a € 50.000.

FALTA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Definição Pena 

A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior,
desde que os factos não constituam crime, ao credor tributário, da prestação
tributária deduzida, ou que o devesse ter sido, nos termos da lei; 

Coima variável entre:
o valor da prestação em falta e o

seu dobro, sem que possa
ultrapassar o limite máximo

abstractamente estabelecido 
O pagamento do imposto por forma diferente da legalmente prevista. Coima de € 50 a € 1250. 

Atenuante Pena 

Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e
ainda que o período da não entrega ultrapasse os 90 dias. 

Coima variável entre:
10% e metade do imposto em falta,
sem que possa ultrapassar o limite

máximo abstractamente
estabelecido. 

São puníveis como falta de entrega da prestação tributária: 
      A falta de liquidação, liquidação inferior à devida ou liquidação indevida de imposto em factura ou documento

equivalente ou a sua menção, dedução ou rectificação sem observância dos termos legais; 
      A falta de pedido de liquidação do imposto que deva preceder a alienação ou aquisição de bens; 
      A falta de pedido de liquidação do imposto que deva ter lugar em prazo posterior à aquisição de bens; 
      A alienação de quaisquer bens ou o pedido de levantamento, registo, depósito ou pagamento de valores ou

títulos que devam ser precedidos do pagamento de impostos; 
      A falta de liquidação, do pagamento ou da entrega nos cofres do Estado do imposto que recaia autonomamente

sobre documentos, livros, papéis e actos; 
      A falta de pagamento, total ou parcial, da prestação tributária devida a título de pagamento por conta do imposto

devido a final, incluindo as situações de pagamento especial por conta. 
VIOLAÇÃO DE SIGILO FISCAL

Definição Pena 
A revelação ou aproveitamento de segredo fiscal de que se tenha conhecimento no
exercício das respectivas funções ou por causa delas, quando devidos a
negligência. 

Coima de € 50 a € 1000 

FALTA OU ATRASO DE DECLARAÇÕES
Definição Pena 

A falta de declarações que para efeitos fiscais devem ser apresentadas a fim de
que a administração tributária especificamente determine, avalie ou comprove a
matéria colectável, bem como a respectiva prestação fora do prazo legal. 

Coima de € 100 a € 2500 

FALTA OU ATRASO NA APRESENTAÇÃO OU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU DE DECLARAÇÕES 
Definição Pena 

Falta ou atraso na apresentação ou não exibição, imediata ou no prazo que a lei ou
a administração tributária fixarem, de declarações ou documentos comprovativos
dos factos, valores ou situações constantes das declarações, documentos de
transporte ou outros que legalmente os possam substituir, comunicações, guias,
registos, ainda que magnéticos, ou outros documentos e a não prestação de
informações ou esclarecimentos que autonomamente devam ser legal ou

Coima de € 100 a € 2500 
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administrativamente exigidos; 
Falta de apresentação, ou apresentação fora do prazo legal, das declarações de
início, alteração ou cessação de actividade, das declarações autónomas de
cessação ou alteração dos pressupostos de benefícios fiscais e das declarações
para inscrição em registos que a administração fiscal deva possuir de valores
patrimoniais; 

Coima de € 200 a € 5000 

Falta de exibição pública dos dísticos ou outros elementos comprovativos do
pagamento do imposto que seja exigido; Coima de €25 a € 500 

Falta de apresentação ou apresentação fora do prazo legal das declarações ou
fichas para inscrição ou actualização de elementos do número fiscal de contribuinte
das pessoas singulares; 

Coima de € 50 a € 250 

FALSIFICAÇÃO, VICIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCALMENTE RELEVANTES
Definição Pena 

Falsificar, viciar, ocultar, destruir ou danificar, dolosamente, elementos fiscalmente
relevantes, quando não deva ser punido pelo crime de fraude fiscal. 

Coima variável entre:
500 e o triplo do imposto que deixou

de ser liquidado, até € 25 000

Atenuante Pena 
No caso de não haver imposto a liquidar. Os limites das coimas são reduzidos

para metade. 

INEXISTÊNCIA DE CONTABILIDADE OU DE LIVROS FISCALMENTE RELEVANTES
Definição Pena 

Inexistência de livros de contabilidade ou de escrituração, obrigatórios por força da
lei, bem como de livros, registos e documentos com eles relacionados. Coima de € 150 a € 15 000 

Agravamento Pena 
Verificada a inexistência de escrita, independentemente do procedimento para
aplicação da coima prevista nos números anteriores, é notificado o contribuinte
para proceder à sua organização num prazo a designar, que não pode ser superior
a 30 dias, com a cominação de que, se o não fizer, fica sujeito a coima mais grave. 

Coima de € 250 a € 50 000 

OMISSÕES E INEXACTIDÕES NAS DECLARAÇÕES OU EM OUTROS DOCUMENTOS FISCALMENTE RELEVANTES
Definição Pena 

Omissões ou inexactidões relativas à situação tributária que não constituam fraude
fiscal nem falsificação, viciação e alteração de documentos, praticadas nas
declarações, bem como nos documentos comprovativos dos factos, valores ou
situações delas constantes, incluindo as praticadas nos livros de contabilidade e
escrituração, nos documentos de transporte ou outros que legalmente os possam
substituir ou noutros documentos fiscalmente relevantes que devam ser mantidos,
apresentados ou exibidos; 

Coima variável entre:
€ 250 a € 15 000.

As inexactidões ou omissões praticadas nas declarações ou fichas para inscrição
ou actualização de elementos do número fiscal de contribuinte das pessoas
singulares. 

Coima variável entre:
€ 25 a € 500 

Atenuante Pena 
No caso de não haver imposto a liquidar. Os limites das coimas são reduzidos

para metade.
NÃO ORGANIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE HARMONIA COM AS REGRAS DE NORMALIZAÇÃO

CONTABILÍSTICA E ATRASOS NA SUA EXECUÇÃO
Definição Pena 

Não organização da contabilidade de harmonia com as regras de normalização
contabilística, bem como o atraso na execução da contabilidade, na escrituração de
livros ou na elaboração de outros elementos de escrita, ou de registos, por período
superior ao previsto na lei fiscal, quando não sejam punidos como crime ou como
contra-ordenação mais grave. 

Coima de € 50 a € 1 750 
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Agravamento Pena 
Verificado o atraso, independentemente do procedimento para a aplicação da
coima prevista nos números anteriores, o contribuinte é notificado para regularizar a
escrita em prazo a designar, que não pode ser superior a 30 dias, com a cominação
que, se não o fizer, é punido com coima mais grave. 

Coima de € 250 a € 50 000 

FALTA DE APRESENTAÇÃO, ANTES DA RESPECTIVA UTILIZAÇÃO DOS LIVROS DE ESCRITURAÇÃO
Definição Pena 

Falta de apresentação, no prazo legal e antes da respectiva utilização, de livros,
registos ou outros documentos relacionados com a contabilidade ou exigidos na lei. Coima de € 50 a € 500 

Não conservação, pelo prazo estabelecido na lei fiscal, dos livros, registos ou outros documentos relacionados com a
contabilidade ou exigidos na lei . 

VIOLAÇÃO DO DEVER DE EMITIR OU EXIGIR RECIBOS OU FACTURAS
Definição Pena 

Não passagem de recibos ou facturas ou a sua emissão fora dos prazos legais, nos
casos em que a lei o exija. Coima de € 100 a € 2 500 

Agravamento Pena 
Não exigência, nos termos da lei, de passagem ou emissão de facturas ou recibos,
ou a sua não conservação pelo período de tempo nela previsto. Coima de € 50 a € 1 250 

FALTA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES
Definição Pena 

Ausência de designação de uma pessoa com residência, sede ou direcção efectiva
em território nacional para representar, perante a administração tributária, as
entidades não residentes neste território, bem como as que, embora residentes, se
ausentem do território nacional por período superior a seis meses, no que respeita
a obrigações emergentes da relação jurídico-tributária, bem como a designação
que omita a aceitação expressa pelo representante. 

Coima de € 50 a € 5 000 

O representante fiscal do não residente, quando pessoa diferente do gestor de
bens ou direitos, que, sempre que solicitado, não obtiver ou não apresentar à
administração tributária a identificação do gestor de bens ou direitos é também
punido com coima. 

Coima de € 25 a € 2 500 

PAGAMENTO INDEVIDO DE RENDIMENTOS 
Definição Pena 

Pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares de rendimentos
sujeitos a imposto, com cobrança mediante o sistema de retenção na fonte, sem
que aqueles façam a comprovação do seu número fiscal de contribuinte. 

Coima de € 25 a € 500 

PAGAMENTO OU COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE RENDIMENTOS OU GANHOS CONFERIDOS POR OU
ASSOCIADOS A VALORES MOBILIÁRIOS

Definição Pena 
Pagamento ou colocação à disposição de rendimentos ou ganhos conferidos ou
associados a valores mobiliários, quando a aquisição destes tenha sido realizada
sem a intervenção de notários, conservadores, oficiais de justiça, instituições de
crédito e sociedades financeiras, e previamente não tenha sido feita prova perante
as entidades que intervenham no respectivo pagamento ou colocação à disposição
da apresentação da declaração de modelo oficial a que se refere o artigo 138.º do
Código do IRS. 

Coima de € 250 a € 25000 
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INEXISTÊNCIA DE PROVA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ACÇÕES E
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OU DA INTERVENÇÃO DE ENTIDADES RELEVANTES 

Definição Pena
A inexistência de prova, de que foi apresentada a declaração a que se refere o
artigo 138.º do Código do IRS, perante as entidades referidas no n.º 3 do mesmo
artigo, ou que a aquisição das acções ou valores mobiliários foi realizada com a
intervenção de notários, conservadores, oficiais de justiça, instituições de crédito e
sociedades financeiras. 

Coima de € 250 a € 25000 

TRANSFERÊNCIA PARA O ESTRANGEIRO DE RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO 
Definição Pena 

Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos a imposto, obtidos em
território português por entidades não residentes, sem que se mostre pago ou
assegurado o imposto que for devido. 

Coima de € 250 a € 25000 

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS POR TIPOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS 
Definição Pena 

Impressão de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades não
autorizadas para o efeito, sempre que a lei o exija, bem como a sua aquisição. Coima de € 500 a € 25 000 

Fornecimento de documentos fiscalmente relevantes por pessoas ou entidades autorizadas sem observância das
formalidades legais, bem como a sua aquisição. 

BIBLIOGRAFIA:
Código do IRS DGCI
Manual de IRS Centro de Formação da DGCI
Guia do Fisco 2006 Inforfi - Informação Financeira, Ldª ,

A. Barros Lima Guerreiro e outros
Guia dos Impostos 2006 Quid Juris, Sociedade Editora

Américo Brás Carlos e outros
IRC- Imposto s/ Rendimento das Pessoas
Colectivas

Lidel 
Lurdes Ferreira

Fiscalidade Areal Editores
José Alberto Pinheiro Pinto
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Notas de Fim

1 (Janela-flutuante - Nota)

Ficha aprovada por despacho n.º 21305/03 (2.ª Série), de 05.11, publicado no DR n.º 256, II Série,
de 05.11.2003.

2 (Janela-flutuante - Nota)

€ 223,24 X 12 + € 230,16 X 2 = € 3 139,20

3 (Janela-flutuante - Nota)

Dedução para ascendentes 

  Apenas um ascendente - € 323,00

  Dois ou mais  - € 212,25 por cada um

4 (Janela-flutuante - Nota)

Direitos adquiridos (são direitos adquiridos aqueles cujo exercício não depende da manutenção do
vinculo laboral com a respectiva entidade patronal) e individualizados.

5 (Janela-flutuante - Nota)

Portaria 229/2006 de 10 de Março

6 (Janela-flutuante - Notas)

Valor médio das remunerações regulares com carácter de retribuição sujeitas a imposto, este valor
médio, incluirá o 13.º e 14.º meses.

7 (Janela-flutuante - Nota)

Santos, António Marques dos, Transferência Internacional de Tecnologia, Económica e Direito, -
Alguns Problemas Gerais; in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal (132). Ed. do C.E.F. Lisboa

8 (Janela-flutuante - Nota)

Vide exemplo campo 403 do quadro 4-A.

9 (Janela-flutuante - Nota)

No exercício de 2006, a taxa normal mais elevada de IRC é de 25% (cf. art.º 80.º, n.º 1 CIRC).

10 (Janela-flutuante - Nota)

As alterações introduzidas à alínea r) do n.º 2 do artigo 5.º, à subalínea 2) da alínea a) do n.º 3 do
artigo 7.º, à alínea g) do n.º 1 e à alínea c) do n.º 4 do artigo 10.º, às alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo
18.º, ao n.º 3 do artigo 22.º, ao n.º 3 do artigo 43.º, ao n.º 6 do artigo 55.º, à alínea c) do n.º 2 e à
alínea b) do n.º 4 do artigo 71.º e ao n.º 4 do artigo 72.º têm natureza interpretativa. (n.º 4 do artigo
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26.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro - OE)

11 (Janela-flutuante - Nota)

Art. 3.º, n.º 3 da Lei 30-G/2000, de 29 de Dezembro - Aos contratos de seguro celebrados até à data
da entrada em vigor da presente lei continua a aplicar-se o disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Código
do IRS, na redacção anterior, relativamente aos prémios pagos até essa mesma data e às entregas
periódicas inicialmente contratadas pagas em data posterior, não podendo o prazo inicialmente
estabelecido ser prorrogado.

O n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção:
«Aos contratos celebrados atéà data da entrada em vigor da presente lei continua a aplicar-se o
disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Código do IRS, na redacção anterior, relativamente às entregas
pagas até essa mesma data e às entregas periódicas inicialmente contratadas pagas em data
posterior, não podendo o prazo inicialmente previsto ser prorrogado». (n.º 10 do artigo 30.º da Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

12 (Janela-flutuante - Nota)

Mora no pagamento duma prestação - atraso culposo, por falta imputável ao devedor, no
cumprimento da prestação devida.

Dilatação do vencimento de uma prestação - diferimento ou prorrogação, acordada, do momento do
cumprimento duma obrigação para um termo certo posterior.

13 (Janela-flutuante - Nota)

Os rendimentos de divida, excepto divida publica, emitidos até 15 de Outubro de 1994 continuam a
ser tributados à taxa de 25% nos termos da legislação em vigor nessa data.

14 (Janela-flutuante - Nota)

O n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, passa a ter a seguinte redacção:
«Aos contratos celebrados atéà data da entrada em vigor da presente lei continua a aplicar-se o
disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Código do IRS, na redacção anterior, relativamente às entregas
pagas até essa mesma data e às entregas periódicas inicialmente contratadas pagas em data
posterior, não podendo o prazo inicialmente previsto ser prorrogado». (n.º 10 do artigo 30.º da Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro - OE)

15 (Janela-flutuante - Nota)

O artigo 43.º da Lei 60-A/2005, vem contemplar na excepção contida no n.º 2 do artigo 9.º um novo
jogo que se irá designar por “Liga dos Milhões”

16 (Janela-flutuante - Nota)

O O.E de 2006, revogou a alínea d) do n.º 5 do art. 10.º.

17 (Janela-flutuante - Nota)

Actual 56.º

18 (Janela-flutuante - Nota)

O valor inscrito neste campo não poderá exceder a diferença entre as rendas recebidas (inscritas no
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Anexo F) e o montante das despesas de conservação e manutenção referentes ao mesmo imóvel.

19 (Janela-flutuante - Nota)

O valor inscrito neste campo não poderá exceder a diferença entre as rendas recebidas (inscritas no
Anexo F) e o montante das despesas de conservação e manutenção referentes ao mesmo imóvel.

20 (Janela-flutuante - Nota)

(Ofício-Circulado nº 10018/2000 de 27 de Julho)

21 (Janela-flutuante - Nota)

(Ofício-Circulado na 90003/2005, de 26 de Julho)

22 (Janela-flutuante - Nota)

Inclui sociedades ainda que irregularmente constituídas, ou outras entidades fiscalmente
equiparadas


