
Comissão para a 
Reforma do IRS 

Anteprojeto da proposta de lei 

Setembro de 2014 



Comissão para a Reforma do IRS 

Conteúdo 

2 Setembro de 2014 

o Semi-dualização do sistema 

o Unificação das categorias A e H 

o Rendimentos prediais 

o Incentivos à poupança 

o Questões associadas à família 

• Quociente familiar 

• Vales Sociais 

• Tributação separada 

• Dependentes 

• Responsabilidade dos cônjuges 

o Deduções à coleta 

o Simplificação de obrigações acessórias 



Comissão para a Reforma do IRS 

Conteúdo (cont.) 

3 Setembro de 2014 

o Manifestações de fortuna 

o Rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B) 

• Regime simplificado 

• Outras alterações 

o Rendimentos de capitais e mais-valias (Categorias E e G) 

• Reestruturação das categorias 

• Regime do reinvestimento 

• Mais-valias relativas a partes de capital 

o Opção pelo englobamento 

o Residência fiscal parcial 

o Outras questões de residência 

o Eliminação de dupla tributação internacional 

o Estruturas Fiduciárias 



Comissão para a Reforma do IRS 

Semi-dualização do sistema 
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Argumentos a favor 

 Necessidade sistemática de 
tratamento diferenciado de 
rendimentos oriundos do 
investimento e restantes rendimentos 

 Necessidade de garantir 

neutralidade no tratamento de 
realidades semelhantes (equidade 
horizontal) 

 Sistema unificado não respeitar 
diferenças na mobilidade 

internacional dos rendimentos 

 Semi-dualização promover a 
simplicidade e estabilidade do 
imposto  

Propostas formuladas 

 

 Todos os rendimentos da categoria E 
passarem a ser tributados através de 
uma taxa proporcional 

 Simplificação e sistematização das 

regras de tributação através de taxas 
proporcionais 

 Igualização das taxas de tributação 
aplicáveis aos rendimentos auferidos 
por não residentes 

 Manutenção do englobamento das 
mais-valias com imóveis 
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Unificação dos regimes de tributação dos rendimentos das categorias A e H 
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Dificuldades de 

aplicação 

Solução 

adotada 

• Em 1998, os valores base da dedução específica não eram 

idênticos (havia um favorecimento dos rendimentos de pensões) 

• Categoria H abrange rendimentos que não são passíveis de 

enquadramento na categoria A (por exemplo, pensões de 

alimentos) 

• Igualização dos valores base das deduções específicas eliminou 

primeiro entrave à unificação 

• Porém, subsistem rendimentos da categoria H que não são 

passíveis de enquadramento na categoria A 

• Solução passou pela eliminação da regra de regressividade da 

dedução específica (categoria H) e manutenção das categorias 
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Razões 

Invocadas 

• Inexistência de razões práticas para tratamento diferenciado dos 

tipos de rendimento 

• Fonte em ambos os casos ser, em última instância, o trabalho 
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Pensões de alimentos 

• Solução para o problema de dupla tributação económica 

6 

Solução 

proposta 

Dedução à coleta: 

Montantes pagos, desde que cumpram requisitos legais, são 

dedutíveis à coleta à taxa de 20% 

Tributação à entrada 

Montantes recebidos são tributados à taxa autónoma de 

20%, não influindo na determinação da taxa aplicável aos 

restantes rendimentos 
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Categoria F – Rendimentos prediais 

• Problema de restrição dos gastos dedutíveis - Sobretributação 
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Solução 

proposta 

Despesas dedutíveis - alargamento: 

Passam a ser dedutíveis todas as despesas associadas à obtenção 

e manutenção do rendimento, excluindo as despesas de 
financiamento, depreciação, de mobiliário e outros 

Dedução de despesas de obras de conservação e 

manutenção: 

Possibilidade de dedução dos gastos suportados nos 24 

meses anteriores ao início do arrendamento 
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Dedução de perdas: 

Alargamento do período de reporte para 12 anos  
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Incentivos à poupança 
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Necessidades Estruturais: 

- Preparar a economia para 

o envelhecimento da 

população 

- Corrigir fluxos de formação 

de poupança e reduzir nível 

de endividamento 

Pouco impacto dos PPR: 

- Gerador de nível elevado 
de despesa fiscal 

- Efeito é substitutivo de 
outras formas de 
poupança e não 
geradora de novas 
poupanças 

Desequilíbrio no atual sistema 
de incentivos: 

- Regimes fiscais existentes 
focados nos PPR e seguros 
de capitalização em 
detrimento de outras formas 
de poupança a médio e 
longo prazo 

Solução proposta: 

- Alargamento do atual regime de seguros de 
capitalização para outras formas de poupança 

- Eliminação do atual regime de dedução à coleta 
dos PPR, favorecendo benefícios fiscais ao 
rendimento gerado 
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Questões associadas à família 

 

o Reflexo da composição do agregado familiar no imposto:  

 

• deduções à coleta?  

• quociente familiar?  

 

 

o Opção da Comissão:  sistema misto, quociente e deduções fixas 

 

o Motivo principal: garantir que todos os níveis de remuneração, 

e.g. primeiro escalão,  sofram diminuição por efeito de existência 

dos filhos 
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Questões associadas à família 

 

Quociente familiar 

 
o Instrumento de aferição da capacidade contributiva  

 

o Instrumento que melhor reflete as necessidades crescentes das famílias 

 

o Ajustamento por efeito da dimensão do agregado passa para a 
determinação da taxa  segundo a técnica do índice de poder de 
pagamento 

 

o Aplicável a qualquer núcleo familiar com dependentes, v.g. tributação 
separada ou conjunta, unidos de facto ou casados, famílias 
monoparentais 

 

Modelo semelhante ao quociente conjugal : dividir rendimentos englobados 
por um índice que atende ao número de membros do agregado. Aplicar a 
taxa devida e voltar a multiplicar o resultado pelo mesmo índice 
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Quociente familiar 

Quociente familiar 

Incidência de imposto sobre  
capacidade contributiva real 

Indíce de capacidade 
contributiva sensível à 
composição do agregado 

Cláusula limite à semelhança 
do modelo francês  € 1500 
(possível alargamento a € 2000)  

€ 800 para famílias 
monoparentais 

Alternativa – ajustamento nas 
despesas pessoalizantes e de 
saúde, habitação  e educação 
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Quociente familiar  
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Quociente 

 

 Cada sujeito passivo =1 

 Cada dependente = 0.3 
(equivalente à solução adoptada 
no acesso a atribuição de 
prestações de Rendimento Social de 

Inserção) 

 

 

 Se tributação separada  

 0,15 por dependente 
para cada S.P. 

 

Base económica  

 

 Escala de equivalência Eurostat 2013 
ajustada: 

 não se incluem ascendentes 

 dependentes sempre 0.3 

 Segundo adulto 1 (EUROSTAT 
0.5) 

 elemento histórico 

(quociente conjugal) 

 tornar neutral a opção 
por tributação conjunta 
ou separada 
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Vales Sociais 

 

o Vales sociais - Alteração de 7 para 16 anos  

 

• Artigo 2º n º 8 alínea b) CIRS (artigo 2º-A nº 1 alínea b) 

da proposta) não sujeitos a tributação na esfera do 

trabalhador  

 

• Alargamento regime do decreto-lei 26/99 

 
• Aderentes: escolas  ( e não apenas creches, etc)  

• elevação de idade: de «até aos 7» para «até aos 16 anos» 

 

o Vantagens - aliviar custos familiares e incentivar a 

documentação do custo com as escolas   
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Tributação separada 
 

 

Tributação Separada - passa a ser admitida  
 

o Regime regra mas não obrigatório - imperativo constitucional 

o Motivos: 

• Obriga a decisão de ambos 

• Regime regra deve permitir dispensa ou pré-preenchimento  

•  se fosse conjunta poucos estariam abrangidos 

 

Características: 

 

o Opção exercida na declaração apresentada no prazo legal  

o Não se altera conceito de agregado familiar 

o Imputação de rendimentos e encargos por cada sujeito passivo como já 

hoje se discriminam nas declarações  

o Não se comunicam perdas horizontalmente 
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Tributação separada 
 

 

Alguns motivos 
 

o Simplificação administrativa  - permite coincidência de retenção 

na fonte com o imposto devido a final 

o Põe termo a descriminação negativa do casamento face aos 

unidos de facto 

o Permite separação de responsabilidade no regime civil de 

separação de bens 

o Permite aliviar carga fiscal nos casos em que ambos recebem 

rendimentos - proteção família - artigo 67º n.º 2 al. f) CRP 

o Assegura o que a Lei fiscal em matéria de tributação familiar 

prevê:  conjunto dos rendimentos familiares não deve estar 

sujeito a impostos superiores aos que resultariam da tributação 

autónoma das pessoas que o constituem – artigo 6º d) LGT 
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Responsabilidade pela dívida de imposto 

16 Setembro de 2014 

Regime  

atual 
• Responsabilidade solidária entre s. p. 

Regime 

proposto 

• Tributação separada segue o regime da lei civil - arts. 

1691.º / 1692.º e segs. - mas presume-se o proveito 

comum: 

o dívidas próprias 

o dívidas comuns ou comunicáveis 

• Tributação conjunta = responsabilidade solidária 

• Dependentes (rend. próprios) respons. subsidiária 
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Imputação dos dependentes a sujeitos passivos 
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Regime proposto 

 Os dependentes integram apenas um agregado 

 

 Havendo tributação separada dos cônjuges: 

 imputação por metade dos rendimentos do dependente 

 Repartição da dedução fixa pessoalizante 

 

 Na imputação de despesas é igual ao que já sucede com unidos de 

facto 
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Deduções à coleta fixas 
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Regime atual 

 

 

 Despesas de saúde  

 Despesas de educação e formação 

 Despesas com habitação e lares 

 Despesas pessoalizantes 

Proposta da Comissão 

 

 

 Substituição por uma dedução global 
fixa e per capita 
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Dispensa de declaração e declaração simplificada 
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Dispensa de 

declaração 

• Alargamento do regime de dispensa de declaração, de 

modo a abranger os sujeitos passivos que apenas aufiram 

rendimentos das categorias A e H abrangidos pelo mínimo 

de existência (€8.150) 

• Inclusão dos agricultores que apenas aufiram subsídios ou 

subvenções no âmbito do PAC, desde que estes não 

excedem 4 x o IAS (€1.676,88) 

Declaração 

simplificada 

• Sujeitos passivos em tributação separada que apenas 

aufiram rendimentos das categorias A e H poderão ter 

acesso a uma declaração simplificada e totalmente pré-

preenchida 
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Simplificação de obrigações acessórias 
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Vetores de atuação 

 Atualização, simplificação, padronização das normas relativas a 

obrigações formais, livros de registo, de comunicação de encargos ou 

valores (arts. 112.º e segs.) 

 

 Garantias dos contribuintes – art.º 140.º CIRS 

 Simplificação / harmonização de prazos – remissão para a LGT e 

CPPT – arts. 131.º 132.º 

 



Comissão para a Reforma do IRS 

Retenção na fonte 
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Reformulação do regime de retenção na fonte 

 Integração da totalidade do regime das retenções na fonte no Código do IRS 

 Consagração expressa da possibilidade de o substituto tributário corrigir retenções 
com natureza liberatória 

 Clarificação de que a correção pode ser feita em mais do que um período de 
retenção 

 Afastamento, face às dificuldades práticas que tal situação suscitava, da 

obrigação de retenção na fonte sobre os rendimentos entregues em espécie 

 Uniformização do regime de responsabilidade do substituto tributário  

 Adaptação das regras de elaboração das tabelas de retenção na fonte das 
categorias A e H à realidade decorrente do novo regime de deduções à coleta 

 Eliminação das tabelas respeitantes a “casados” face à consagração da 

tributação separada como regime regra 

 Clarificação do regime de retenção na fonte nas situações de juros contáveis 

 Clarificação de que os agentes pagadores de rendimentos de fonte externa não 
se encontram obrigados a proceder à retenção na fonte no caso de rendimentos 
isentos pagos a sujeitos passivos abrangidos pelo regime dos residentes não 

habituais. 
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Representação fiscal - renúncia 

22 Setembro de 2014 

Regime  

atual 

• Causa dificuldades –  AT exige expressa substituição do 

representante fiscal, etc. 

• Contraria os princípios gerais 

Regime 

proposto 

• A possibilidade de renúncia é consagrada de forma 

expressa: 

• A eficácia dessa renúncia (face à AT) materializa-se 

com a mera comunicação do facto; 

• AT fica obrigada a atualizar registos – 90 dias 
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Representante fiscal como gestor de negócios 
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Regime  

atual 

• Presume que o representante fiscal é gestor de 

negócios: 

• Problemas de elisão de facto negativo 
• Desincentivo  

Regime 

proposto 
• Revogação da presunção em vigor – art.º 27.º n.º 3 LGT 
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Manifestações de fortuna 

24 Setembro de 2014 

Actual 

• Esdrúxulo, controverso – arts. 87.º al. f), 89.º-A LGT 

• (2 regimes: rend. padrão + regime de correções gerais) 

Proposta 

• Revê-se (alarga-se) o art.º 87.º a todos os acréscimos de 

património, com os limites indicados; 

• Revoga-se o artigo 89.º-A  

• Reforça-se o regime da contraprova: (art.º 89.ºB LGT) - basta 

contraprova de factos que criem fundadas dúvidas 

• Meio de defesa reforçado: liquidação e pressupostos; 

eliminação da taxa especial 
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Outras recomendações 

 

 Redução do nível de tributação em IRS – extinção programada da 

sobretaxa e da taxa ad. de solidariedade 

 

 Revisão tão cedo quanto possível dos escalões de taxas do IRS  - 

abaixamento da carga fiscal 

 

 Regime de renúncia ao mandato do representante fiscal alargado ao 

IRC e IVA 

 

 Harmonização da taxa liberatória / especial dos não residentes em IRS 

e IRC 

 

 Reembolso de retenções na fonte: Revogação Of. Circulado 

20103/2005 
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Rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B) 

 - Regime simplificado 

26 Setembro de 2014 

Coeficientes 

• Redução de 0,75 para 0,35, do coeficiente relativo a 
prestação de serviços que não estejam 

especificamente previstas na tabela a que se refere o 

artigo 151.º do Código do IRS  

Período 

mínimo de 

permanência 

• Eliminação de um período mínimo de permanência 
(atualmente 3 anos), tendo por objetivos: simplificar, 

reduzir a litigiosidade, garantir uma maior adequação 

à vida empresarial e harmonizar com o regime do IRC 

Início de 

atividade 

• Redução, sob determinadas condições,  dos 
coeficientes aplicáveis às atividades de prestação de 

serviços em 50% no ano do início de atividade e em 

25% no ano seguinte  
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Redução  dos coeficientes nos 1.º e 2.º anos de atividade 

 Condições:  

 Nesses períodos, o sujeito passivo não pode auferir rendimentos 
das categorias A ou H; 

 Não é aplicável este regime nos casos em que tenha ocorrido 

cessação de atividade há menos de 5 anos 

 Objectivos:  

 Incentivar o empreendedorismo, particularmente dos jovens e 

desempregados de longa duração 

Comissão para a Reforma do IRS 

Rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B) 

 - Regime simplificado 
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Contribuições 

para a 

Segurança 

Social 

• Dedução das contribuições obrigatórias para regimes 
de proteção social, conexas com a atividade, na parte 

que exceda 10% dos rendimentos brutos 

Indicadores 

objetivos de 

base técnica 

ou científica 

• Revogação das normas que remetem para estes 
indicadores 

Comissão para a Reforma do IRS 

Rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B) 

 - Regime simplificado 
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Rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B) 
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Opção pela 

tributação de 

acordo com as 

regras da 

categoria A 

• Eliminação da obrigação de o contribuinte manter 
a opção por três anos 

Imputação de 

lucros de 

Sociedades 

transparentes 

• Na determinação do rendimento líquido decorrente 

da imputação de lucros de sociedades  

transparentes passam a ser dedutíveis as 

contribuições obrigatórias para regimes de 
proteção social suportadas pelo sujeito passivo 
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Rendimentos de capitais e mais-valias (Categorias E e G) 
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Reestruturação das Categorias E e G 

 

 Passam a ser incluídos na Categoria G os rendimentos provenientes de: 

 Reembolso de obrigações e outros títulos de dívida 

 Resgate de unidades de participação em fundos de investimento e 

da liquidação destes fundos 

 Cessão de créditos 

 Cedência de prestações acessórias e de prestações 

suplementares 

 



Comissão para a Reforma do IRS 

Rendimentos de capitais e mais-valias (Categorias E e G) 
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Mais-valias imobiliárias: regime do reinvestimento 

 

 Principais alterações: 

 Passa a permitir-se o reinvestimento do valor de realização 

parcelarmente, antes e depois da alienação 

 Alargamento, de 6 para 12 meses, do prazo concedido aos sujeitos 

passivos para, nos casos de aquisição direta, afetarem o imóvel a 

habitação própria e permanente  

 Este prazo passa a contar-se a partir do momento em que se 

concretiza o reinvestimento 

 Disposição transitória: o regime do reinvestimento é extensível às 

situações em que o valor de realização seja aplicado na amortização 

de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel 

alienado.  
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Rendimentos de capitais e mais-valias (Categorias E e G) 

32 Setembro de 2014 

Mais-valias imobiliárias: outras alterações 

 

 Valor de aquisição a título gratuito de direitos reais sobre bens imóveis: 

reformulação da norma antiabuso 

 Possibilidade de afastamento do critério do VPT mediante prova do 

preço de transmissão efetivo 
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Rendimentos de capitais e mais-valias (Categorias E e G) 
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• Mais-valias relativas a partes de capital 

Correção 

monetária 

Despesas 

inerentes à 

aquisição 

• O custo de aquisição de partes sociais passa a ser corrigido 

por aplicação dos coeficientes de desvalorização monetária 

• As despesas incorridas com a aquisição de partes sociais (e 

de outros valores mobiliários) passam a relevar para efeito do 

cálculo das mais-valias 

Micro e 

pequenas 

empresas 

• Clarificação de que a tributação em 50% relativa a          

mais-valias referentes a micro e pequenas empresas abrange 

também situações de partilha 

Dedução de 

perdas 

• Passa de 2 para 5 anos (mediante o cumprimento das 

condições já anteriormente previstas) 
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Ampliação da possibilidade de englobamento 

• Artigo 22 (5) CIRS 

34 Setembro de 2014 

Regime atual 

 

 Opção legal por 

englobamento de certo 

rendimento arrasta todos os 

rendimentos da mesma ou 

de outras categorias  se 

sujeitos a taxas liberatórias 

ou especiais que conferem 

essa opção 

Proposta da Comissão 

 

 Opção legal pelo 

englobamento relativamente 

a determinado rendimento 

arrasta apenas a totalidade 

dos rendimentos da mesma 

categoria 



Comissão para a Reforma do IRS 

Obrigações acessórias: alterações diversas 

35 Setembro de 2014 

Entrega da 

declaração 

anual de 

rendimentos 

Conservação 

de documentos 

• Alteração do prazo para: 

 De 15 de março a 15 de abril, quando os sujeitos 

passivos apenas hajam recebido ou tenham sido 

colocados à sua disposição rendimentos das categorias 

A e H; 

 De 16 de abril a 16 de maio, nos restantes casos. 

• Alargamento do prazo para conservação dos registos 

contabilísticos e documentos de suporte para 12 anos 

Modelo 39 • Adiamento do prazo para o final de fevereiro 

Modelo 10 • Antecipação do prazo para o final de janeiro 
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Residência fiscal parcial 

 

Situação atual: residência para a totalidade do ano fiscal 

 

• Inconvenientes:  

 

o Difícil previsibilidade do estatuto de residência, sobretudo 

durante o primeiro semestre; 

o Eventual alteração das obrigações fiscais já cumpridas; 

o Conflitos positivos de residência fiscal; 

o Multiplicação das situações de DTJI;  

o Susceptibilidade de dupla não residência fiscal, por outro 

lado. 
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Residência fiscal parcial 

 

Proposta: residência fiscal parcial 

 

• Objetivos:  

 

o Conexão direta entre o período de efetiva residência em 

território português e o estatuto de residente fiscal; 

o Maior previsibilidade do estatuto de residência; 

o Salvaguarda da mobilidade internacional dos sujeitos passivos; 

o Redução da complexidade em termos do cumprimento de 

obrigações fiscais; 

o Redução do número de potenciais conflitos positivos de 

residência fiscal; 

o Delimitação do crédito de imposto por DTJI ao período de 

efetiva residência em território português. 
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Residência fiscal parcial 

38 Setembro de 2014 

Situação atual: Residência para a 
totalidade do ano fiscal 

 

 Qualificação dos sujeitos passivos 
como residentes ou como não 
residentes para todo o ano 
 
 
 

 Mais de 183 dias, seguidos ou 
interpolados, de permanência em 
Portugal no ano fiscal em causa; ou 

 
 Habitação a 31 de dezembro,  

reunidas condições indicativas da 
intenção de ser residência habitual, 
independentemente do período de 
permanência em Portugal. 

 

 

Proposta: Residência fiscal parcial 

 

 O estatuto de residente pode ser 
diferente ao longo do ano fiscal 

 

 Mais de 183 dias, seguidos ou 
interpolados, de permanência em 
Portugal em qualquer período de 12 

meses com início ou fim no ano fiscal 
em causa; ou 

 Habitação em qualquer altura do 
período acima referido, reunidas 
condições indicativas da intenção de 

ser residência habitual, 
independentemente do período de 
permanência em Portugal. 
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Residência fiscal parcial 

 

• O sujeito passivo é residente durante o período de permanência em território 

português. 

 

 

 

No ano de vinda para Portugal, o sujeito passivo: 

 É não residente entre 1 de janeiro e o dia anterior ao início do período de 

permanência em território português; 

 É residente desde o primeiro dia do período de permanência em território 

português até ao final do ano.   

 

No ano de saída de Portugal, o sujeito passivo: 

 Perde a condição de residente a partir do último dia de permanência em 

território português. 
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Residência fiscal parcial 

• Atual: Residência para a totalidade do ano 
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Residente 

31 dez 1 jan Chegada: 10 maio 

• Proposta: Residência fiscal parcial 

 

Não Residente                                 Residente 

31 dez 1 jan 
Chegada: 10 maio 
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Residência fiscal parcial 

• Atual: Residência para a totalidade do ano 
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Residente 

31 dez 1 jan 

Chegada: 1 outubro; 
Habitação (residência habitual) 

• Proposta: Residência fiscal parcial 

 

                                     Não Residente                                         Residente 

31 dez 1 jan 

Chegada: 1 outubro; 
Habitação (residência habitual) 
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Residência fiscal parcial 

• Atual: Residência para a totalidade do ano 
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Não Residente 

31 dez 1 jan Saída: 10 maio 

• Proposta: Residência fiscal parcial 

 

Residente                                 Não Residente 

31 dez 1 jan 
Saída: 10 maio 
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Residência por atração 
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Atual 

•Residência por atração – art. 16 nº 2 CIRS 

•“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”. 

•Possibilidade de afastamento da condição de residente pelo cônjuge 
que não preencha o critério da permanência em território português. 

•Todavia, o regime potencia conflitos positivos de residência e representa 
uma fonte de complexidade desnecessária. 

Proposta 

•Revogação do regime da residência por atração. 

•Aferição de residência fiscal em relação a cada sujeito passivo do 
agregado. 
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Deslocalização da residência fiscal por nacionais portugueses 
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Actual 

• Art. 16 nº 5 CIRS – São consideradas 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 da lista aprovada por Portaria, no ano em que se 
verifique a mudança e nos quatro anos subsequentes. 

• Possibilidade de afastamento do regime mediante prova de 
que a mudança se deve a razões atendíveis. 

Proposta 

• A condição de residente subsiste apenas enquanto se mantiver 
a deslocalização da residência fiscal do sujeito passivo para 
país, território ou região, sujeito a um regime fiscal claramente 
mais favorável. 

• Deixa de aplicar-se no ano em que o sujeito passivo se torne 
residente fiscal em país, território ou região distinto daqueles. 
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Eliminação da dupla tributação internacional – Crédito de imposto 
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Situação atual: Dedução do crédito de 
imposto num único ano fiscal 

 

A dedução por crédito de imposto por 
dupla tributação jurídica internacional  

deve ser efectuada apenas no ano em 
questão. 

 

Proposta: Dedução do crédito de 
imposto nos cinco anos fiscais seguintes 

 

Propõe-se que, quando não seja possível 
deduzir a totalidade do crédito de 

imposto por insuficiência da coleta no 
período de tributação em causa, o valor 

remanescente possa ser deduzido nos 

 

 

 

Cinco anos seguintes. 
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Eliminação da dupla tributação internacional – Método de isenção 

46 Setembro de 2014 

Situação atual: Isenção com 
progressividade 

 

A Legislação actual é omissa neste 
ponto.  

 

Proposta: Isenção com progressividade 
com introdução de regra 

 

Propõe-se que os rendimentos obtidos no 
estrangeiro que, por força de convenção 

para eliminar a dupla tributação 
celebrada por Portugal, beneficiem do 

método da isenção com progressividade, 
sejam obrigatoriamente englobados 

para efeitos de determinação da taxa 
aplicável aos restantes rendimentos.  
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Eliminação da dupla tributação internacional – Residentes não habituais 
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Situação atual: 
Método de 

isenção para 

rendimentos de 

Categoria B de 

atividades de 

elevado valor 

acrescentado 

Proposta: 
Método de 

isenção para 

rendimentos de 

Categoria B 

 

Quando estejam em causa rendimentos de fonte estrangeira 

de Residentes Não Habituais 

 

do trabalho independente de atividades de elevado valor 

acrescentado (AEVA) 

 

aplica-se o método da isenção. 

Pretende-se que quando estejam em causa rendimentos de 

fonte estrangeira de Residentes Não Habituais 

 

do trabalho independente, independentemente da atividade 

desenvolvida 

 

se aplique o método da isenção. 



Comissão para a Reforma do IRS 

Residentes Não Habituais – novas AEVA 

 

Situação atual: O regime dos Residentes Não Habituais tem atraído 

poucos profissionais/colaboradores de alto valor acrescentado para 

Portugal, comparativamente, por exemplo, com o número de 

pensionistas que passaram a residir no nosso país 

 

• Inconvenientes:  

 

o Lista de Atividades de Elevado Valor Acrescentado permanece 

taxativa e com poucas actividades. 
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Residentes Não Habituais – novas AEVA 
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Situação atual: Lista fechada, prevista 

na Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro 

Lista Atividades de Elevado  Valor 

Acrescentado: 

1. Arquitetos, engenheiros e técnicos 

similares; 

2. Artistas plásticos, atores e músicos; 

3. Auditores; 

4. Médicos e dentistas; 

5. Professores; 

6. Psicólogos; 

7. Profissões liberais, técnicos e assimilados; 

8. Investidores, administradores e gestores. 

Proposta: Introdução de duas novas 
profissões na lista já existente 

Lista proposta de Atividades de Elevado  

Valor Acrescentado: 

1. Arquitetos, engenheiros e técnicos similares; 

2. Artistas plásticos, atores e músicos; 

3. Auditores; 

4. Médicos e dentistas; 

5. Professores; 

6. Psicólogos; 

7. Profissões liberais, técnicos e assimilados; 

8. Investidores, administradores e gestores. 

9. Atuários 

10. Pilotos aeronáuticos 
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Residentes Não Habituais – Investidores, administradores e gestores 
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Situação atual: Remissão para o 
Código do Investimento   

 

Redação atual do Código 8, n.º 801 da 
Portaria n.º 12/2010, de 7 de Janeiro:   

“Investidores, administradores e 
gestores de empresas promotoras de 

investimento produtivo, desde que 

afetos a projetos elegíveis e com 
contratos de concessão de benefícios 

fiscais celebrados ao abrigo do Código 
Fiscal do Investimento, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 249/2009, de 23 de 
setembro”. 

Proposta: Eliminação da remissão 
para o Codigo do Investimento 

 

Propõe-se que seja retirada a referência 
ao investimento produtivo e a remissão 

para o Código Fiscal do Investimento, de 
modo a ficarem abrangidos outros 

investimentos. 
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Estruturas fiduciárias 

 

Situação atual: A Legislação atual é omissa relativamente à tributação 

dos rendimentos distribuídos por estruturas fiduciárias aos seus 

constituintes e beneficiários, no momento da correspondente 

revogação, extinção ou liquidação 

 

• Inconvenientes:  

 

o Os rendimentos distribuídos na liquidação, revogação ou 

extinção de estruturas fiduciárias podem ser mal enquadrados e 

como tal podem não ser corretamente tributados. 
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Estruturas Fiduciárias 

52 Setembro de 2014 

Situação atual: Omissão em relação à 
tributação no momento da revogação, 

extinção ou liquidação - Constituintes 

 

A Legislação atual é omissa neste 
ponto.  

Proposta: Tributação no momento 
da revogação, extinção ou 

liquidação - Constituintes 

 

 Propõe-se que a tributação seja 
equivalente à aplicável no caso de 
liquidação de uma sociedade. Assim, 
qualquer ganho correspondente será 
tributado à taxa de 28% na esfera 
dos sujeitos passivos que constituíram 

a estrutura fiduciária, na parte em 
que se deva considerar como mais-
valia mobiliária. 

 Por outro lado, quando a estrutura 
fiduciária estiver localizada em país, 

território ou região sujeita a um 
regime fiscal claramente mais 
favorável, é proposta a aplicação de 
uma taxa de tributação autónoma 
agravada de 35%. 
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Estruturas Fiduciárias 
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Situação atual: Omissão de 
conceitos de valor de aquisição e 

valor de realização 

 

A Legislação atual é omissa neste 
ponto.  

Proposta: Introdução de conceitos 
de valor de aquisição e valor de 

realização 

 

É proposto que se considere como: 

 Valor de aquisição: os montantes dos 
ativos entregues na constituição da 
estrutura fiduciária; 

 Valor de realização: o resultado da 
liquidação ou extinção da estrutura, 
abatido dos valores de rendimento 
imputáveis ao contribuinte como 
titular de estruturas localizadas em 
regime fiscal mais favorável que 

tenham sido tributados e não 
tenham sido distribuídos 
anteriormente. 
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Estruturas Fiduciárias 
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Situação atual: Omissão em relação à 
tributação no momento da revogação, 

extinção ou liquidação - Beneficiários 

 

A Legislação atual é omissa neste 
ponto.  

 

Proposta: Tributação no momento 
da revogação, extinção ou 

liquidação - Beneficiários 

 

Propõe-se que o valor atribuído em 
resultado da liquidação, revogação ou 

extinção de estruturas fiduciárias, 
quando os beneficiários não sejam os 
contribuintes constituintes da estrutura, 

deverá ser tratado como uma 
transmissão gratuita sujeita às regras 

gerais do Código do Imposto do Selo, 
saindo assim a respetiva tributação da 

esfera do IRS.  


