
 

 

1 

 

  

- Rendimentos empresariais e profissionais / rendimentos de capitais e 

mais-valias 

 

João Pedro Santos 

(Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros - CEF) 

 

Conferência sobre “A Reforma do IRS” 

IDEFF / FDUL 

 

26 de setembro de 2014 



2 

Rendimentos empresariais e profissionais 

-Regime simplificado: 

 - Alargamento do âmbito de aplicação do regime simplificado através da elevação 

do limite até aos € 200 mil 

 - Redução do coeficiente relativo às prestações de serviços não especificamente 

previstas na lista a que se refere o artigo 151.º do CIRS 

 - Eliminação do período mínimo de permanência no regime simplificado 

 - Redução dos coeficientes aplicáveis nos 1.º e 2.º anos de atividade (desde que o 

sujeito passivo não aufira nesses períodos rendimentos da categoria A ou H e não 

tenha cessado a atividade há menos de 5 anos) 

 - Revogação das normas que remetem para os indicadores objetivos de base 

técnica ou cientifica 

 - Possibilidade de dedução dos montantes comprovadamente suportados com 

contribuições obrigatórias para regimes de proteção social conexas com as 

atividades em causa quando excedam 10% dos rendimentos brutos 
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Rendimentos empresariais e profissionais (cont.) 

- Imputação de rendimentos de sociedades transparentes: 

 

 - Possibilidade de dedução das contribuições obrigatórias para regimes de 

proteção social comprovadamente suportadas pelo sujeito passivo 
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Rendimentos de capitais e mais-valias 

-Reestruturação das categorias E e G: 

 - Inclusão na categoria G dos rendimentos provenientes de reembolso de 

obrigações e outros títulos de dívida, resgate de unidades de participação em 

fundos de investimento e na cessão de créditos, prestações acessórias e 

suplementares 

- Reforço da dualização do IRS: 

 - Todos os rendimentos da categoria E (bem como as mais-valias de 

valores mobiliários e créditos e as rendas) passam a ser tributados a 

uma taxa proporcional 

  - Mais-valias imobiliárias 

  - Pensões resultantes de planos de capitalização 

  - Rendimentos da categoria B 

- Flexibilização das regras de englobamento   
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Mais-valias 

- Mais-valias de imóveis: 

 - Flexibilização do regime de reinvestimento de mais-valias imobiliárias 

 - Extensão do regime do reinvestimento às situações em que o valor de realização 

nos anos de 2015 a 2020 seja aplicado na amortização de empréstimos contraídos 

até 31 de dezembro de 2014 

 - Consideração dos encargos de valorização realizados nos últimos doze anos  

 - Regra anti-abuso no caso de imóveis transmitidos através de doação isenta 

passa a aplicar-se apenas quando a transmissão subsequente ocorra nos dois anos 

seguintes 

 - Possibilidade de afastamento do valor patrimonial tributário (remissão para o 

procedimento do artigo 139.º do CIRC)  
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Mais-valias (cont.) 

- Mais-valias de valores mobiliários: 

 - Despesas incorridas com a aquisição passam a relevar para efeitos do cálculo 

das mais-valias 

 - Correção do custo de aquisição de partes sociais através da aplicação dos 

coeficientes de desvalorização monetária 

 - Aperfeiçoamento das regras relativas à determinação das mais-valias nas 

operações sobre warrant 

 - Clarificação do regime aplicável na cessão de créditos 

 - Alargamento do prazo de reporte para 5 anos 

  

 - Alargamento da tributação em apenas 50% às mais-valias apuradas na partilha 

de micro e pequenas empresas não cotadas nos mercados regulamentado ou não 

regulamentado da bolsa de valores  
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Rendimentos de capitais: 

  

 

 - Alargamento do regime do artigo 40.º-A aos lucros distribuídos por entidade 

residente noutros Estado membro do Espaço Económico Europeu 

 - Eliminação da referência ao IRC na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º 

 - Roll-back das deduções à coleta das aplicações em PPR 

 

 

 - Extensão do regime dos seguros de capitalização a outras formas de aplicação 

de poupança por um prazo mínimo de 5 anos  
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Rendimentos de Estruturas fiduciárias: 

  

  

 - Clarificação do regime de tributação dos rendimentos distribuídos por 

estruturas fiduciárias no momento da sua revogação, extinção ou liquidação: 

  - A favor do constituinte: Mais-valia tributada à taxa de 28% (35% quando 

 a estrutura fiduciária esteja localizada em território com um regime fiscal 

 privilegiado) 

   

   

 

 -Regime favorável para os rendimentos capitalizados “transmitidos” 

gratuitamente, ainda que  com origem em “paraísos fiscais” (isenção ou 

tributação à taxa 10%) 

  - Conjugação com o regime de imputação previsto no n.º 3 do artigo 20.º 

 

  

 


