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Modificação do prazo de reporte de perdas (IRS e IRC) 

 Afeta o princípio da continuidade empresarial 

 Complica a sucessão e aplicação simultânea de vários regimes 

 Interfere na competitividade empresarial 

 O atual regime na categoria F (reporte locado a locado) afeta o caráter unitário da 

categoria que tributa rendas e não “património imobiliário arrendado.  

Tabela geral de taxas do IRS (art. 68.º) 

 Não atualização do último escalão 

 Diferentes tabelas de taxa para a sobretaxa e IRS 

 Desarmonia com as tabelas em vigor nas RA 
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Fundamentação da liquidação (art. 77.º do CIRS) 

 Falta de densificação do conceito de “disponibilização no portal das finanças” 

 “Obtenção sem encargos no serviço de finanças” e regime do art. 37.º do CPPT 

A não isenção do Estado relativamente a rendimentos de capitais (art. 9.º 

do CIRC) 

 Mais um “remendo” para a AGTD - IGCP 

 Necessidade de estabelecer isenções para entidades estaduais que as justifiquem, 

Prédios de reduzido valor patrimonial (art. 48.º do EBF) 

 As possíveis consequências da subordinação da isenção de IMI  à fixação 

incondicional do domicílio fiscal do titular 
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Evolução financeira do IRS 

2010* 2011* 2012** 2013* 2014* 

Receita bruta 10 809,5 11 903,8 11 091,8 14 120,2 14 881,3 

Retenção na Fonte 9 615,3 10 853,0 9 960,2 13 031,7 13 304,9 

Retenção na Fonte % 88,95% 91,17% 89,80% 92,29% 89,41% 

Reembolsos 1 872,8 2 072,7 2 006,2 1 808,7 2 027,3 

Reembolsos %  ---  19,17% 16,85% 16,31% 14,36% 

Receita Líquida 8 936,7 9 831,0 9 085,6 12 311,5 12 854,0 

Cobrança voluntária 98,00% 97,50% 97,30% 97,70% 98,20% 

Eficiência da AT 2,00% 2,50% 2,70% 2,30% 1,80% 

RL segundo o TC (+) 390 363 377 392 + 493 535 

* Com sobretaxa 

** Sem sobretaxa 
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Uma visão da “evolução estratégica” do IRS

1989: 

“Simples”:  

Empatia e cumplicidade 
com os contribuintes 

2000: 

“Emproado”:  

Agressividade e 
provocação para com os 
contribuintes 

 

2015: 

“Emancipado”:  

Passagem de 
atestados de 
menoridade e de 
incapacidade aos 
contribuintes 

O IRS em: 
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O IRS, na sua formulação constitucional, visa tributar o rendimento pessoal 

global, atendendo às necessidades do agregado familiar e, pelo menos 

tendencialmente, segundo uma única tabela de taxas progressivas. 

O IRS de 2015 visa tributar o rendimento pessoal atendendo às 

necessidades individuais e da “parte que cabe ao indivíduo” na satisfação 

das necessidades do agregado familiar, com um modelo que se diz 

dualizado, mas que em rigor não o é, tributando progressivamente 

rendimentos de trabalho e pensões e proporcionalmente rendimentos 

cedulares e descontínuos de capitais mobiliários e imobiliários. 

Desconformidade óbvia. Desinteresse geral em levar o tema ao TC. 

Factualidade 
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 As pessoas normais – a imensa maioria dos sujeitos passivos de IRS – são já hoje 

integralmente escrutinadas quanto aos rendimentos que obtêm, não apenas em 

território português, como no estrangeiro, mediante informação fornecida à AT 

por terceiros. O que não se contesta. 

 Mas o IRS de 2015 despessoalizou o imposto na aceção clássica do conceito para 

ensaiar a tentativa de também escrutinar as pessoas quanto à totalidade dos seus 

gastos. Para isso, eliminoua dedução fixa dos contribuintes e deu-lhes em troca o 

prato de lentilhas das deduções por “despesas gerais” e “por exigência de fatura” 

(como se todas as deduções não estivessem sujeitas a fatura). 

 Impercetivelmente, o IRS mudou de paradigma, não à luz de qualquer critério 

técnico, mas exclusivamente segundo um critério de oportunidade política. 
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 A obrigatoriedade da indicação do NIF nas faturas para justificar deduções 

“automáticas” visa, mais singelamente, associar despesas a pessoas. 

 Este “pré-preenchimento” da declaração de IRS é, para mim, a passagem de um o 

atestado de “menoridade” ou de “incapacidade” aos contribuintes, porque:  

 Não lhes permite permite eleger as faturas para, relativamente a cada dedução, 

preencher o respetivo limite, o que, convenhamos, é absurdo, nem eliminar duplicações;  

 Não lhes permite efetuar uma segunda seleção, se o conjunto das suas deduções 

exceder o limite global a que têm direito;  

 Não podem impedir que o total das faturas com NIF lhes fique associado, ainda que de 

parte dessas faturas não retirem qualquer qualquer benefício. 

 E “o absurdo disto tudo é que a entrega do IRS pela Internet já foi simples”. 

Factualidade 
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 A AT nunca divulgou qualquer informação sobre os motivos que a levam a associar 

a uma pessoa singular todas as faturas que em nome e com o NIF dela são emitidas, 

bem como se essa arrumação serve exclusivamente para fins de dedução em IRS ou 

se é suscetível de outras utilizações. 

 É hoje claro que o “e-fatura”, ente de facto de que todos falam e ninguém sabe ao 

certo o que é, porque nem sequer por circular alguma vez lhe foi dado qualquer 

esboço jurídico, comanda a vida do contribuinte português e é de uma opacidade 

completamente blindada.  

 Das manifestas trapalhadas que originou, resulta claro, no que diz respeito ao IRS, 

que, não servindo qualquer interesse do contribuinte, “o e-fatura é o Simplex ao 

contrário” 
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Certezas 

• É um imposto sobre 
o rendimento.  

• Não é um imposto 
sobre gastos.  

O IRS 

• Não simplificou, 
complicou. 

• Não se adequa a 
“este” controlo 
de algumas 
deduções em IRS. 

 

O “e-fatura” 

• Não pode ser um 
atestado de 
menoridade ou de 
incapacidade 
passado ao 
contribuinte 

• Não pode limitar-
lhe, nos limites da 
lei, a sua liberdade 
de escolha 

O pré-
preenchimento 
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Questões em aberto 

O princípio do rendimento líquido: 

• Haverá a necessária coragem para rever profundamente o conceito de 
dedução específica nas categorias A, E e H? 

A dualização do imposto? 

• A dualização do imposto pressupõe a existência de duas bases distintas, 
mas uniformes. 

• Como também supõe a repartição pelo imposto de ambas resultante dos 
encargos com natureza pessoalizante. 

A pessoalização do imposto? 

• Através de um “mínimo de existência condigno” por dedução na(s) base 
(s) 

• Através de deduções fixas e ou variáveis, limitadas ou não, à coleta? 

• Por um “mix” de ambos os métodos? 
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