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NOTA lNTRODUTORlA 

A Faculdade de Direito da Un1versidade do Porto (FOUP) e o Centro de lnvestigac;ao 

Juridico Econ6mica (CUE), em parceria como portal digital Lexit, lanc;aram no final de 

2011 um proJeto ambicioso de invest1gac;ao nas areas da fiscalidade e comercial que 
consiste na anotac;ao de d1sposic;Oes legais dos c6digos fiscais e das sociedades com

erciais, disponibilizados em versao eletr6nica. 

No ambito fiscal, surge agora este trabalho num formato flsico, atualizado a setembro 

de 2012, facilitando o seu acesso a estudantes e outros interessados nesta area do 
conhecimento. 

Os comentarios expiiem a doutrina e jurisprudencia fiscais relevantes, pretendendo 

contribuir para o esclarecimento de questiies ou temas de relevante interesse pratico 
e cientrfico. 

Para o efeito, constituiu-se uma equipa de anotadores que, com a sua experiencia e 

conhecimento, apresentaram este trabalho exaustivo que se propoe esclarecedor e 
participative. 

Convidam-se os leitores a visitar o sltio www.lexit.pt e a colaborar connosco com os 

seus comentarios e sugestoes. 

A Coordenadora, Gloria Teixeira. 
(Prof' de Direito Fiscai/Diretora do CIJE) 
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CAPITULO I - INCIDENCIA 
SEC<;AO I - INCIDENCIA REAL 

Artigo 1. 0 ·Base do impasto 

1 - 0 impasto sabre o rendimento das pessoas singulares (IRS) incide sabre o valor anual dos 
rendimentos das categorias seguintes, mesmo quando provenientes de aetas ilicitos, depois de 
efectuadas as correspondentes deduc;oes e abatimentos: 

Categoria A- Rendimentos do trabalho dependente; 
Categoria B - Rendimentos empresariais e profissionais; 
Categoria E - Rendimentos de capitais; 
Categoria F - Rendimentos prediais; 
Categoria G - In.crementos patrimoniais; 
Categoria H - Pensoes. 

2 - Os rendimentos, quer em dinheiro quer em especie, ficam sujeitos a tributac;ao, seja qual for 
o local onde se obtenham, a moeda e a forma por que sejam auferidos . 
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por imperatives de interesses de natureza publica. De referir que o onus de prova des pressupostos da aph

ca~ao da clausula geral anti-abuse cabe a Administra~ao Tributaria (n.0 3 do Artigo 268.0 da CRP e Artigo 

124.0 do CPA). 

Por Nina Aguiar 

Como observa Saldanha Sanches (Conceito .. . , cit,), o legislador cedeu, nesta disposi~ao, a uma tendencia 

conservadora para tratar os rendimentos das pessoas ffsicas atraves de urn metoda cedular, isto e, tipificando 
e restringindo as fontes posslveis do rendimento. Nada obstaria a que o legislador tivesse enunciado, no 

artigo 1.0
, como base do impasto, urn conceito compreensivo de rendimento, o que seria mais conforme 

com a concep~ao do rendimento pessoal unico e compreensivo que esteve na base da ref erma da tributa~ao 
do rendimento de 1988, ainda que, sem recorrer a uma tipifica~ao fechada, tratasse varias categorias em 

particular, estabelecendo, per exemplo, regras especfficas para o apuramento de rendimentos llquidos par 

categoria. No entanto a mais grave deficiencia que, quanta a nos, se encontra nesta disposic;ao e a !alta de 

uma definic;ao da dimensao temporal do facto tributario " rendimento" . Ao referir-se apenas a "valor anual 

des rendimentos", o legislador nada diz sabre se esse valor deve mcluir o valor dos rendimentos que econo
micamente ten ham sido produzidos no perrodo anual, o valor dos rendimentos aos quais se tenha adquirido 
urn direito legal no perfodo anual, o valor dos rendimentos cujo direito se tenha vencido no perlodo anual, 

ou o valor dos rendimentos efectivamente recebidos no perfodo anual. Esta ausencia de uma definic;ao da 

dimensao temporal do rendimento e suprida no que respeita a cada categoria e por vezes a cada especie de 
rendimento em concreto, mas apenas parCialmente. 

Jurisprudemcia 
STA, 30-10-2002, Proc. n.0 26589; STA, 03-07-2002, Proc. n.0 026617; STA, 16-05-2007, Proc. n.0 0304/07; 

Bibliografia 
Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 30-32; Freitas Pereira, Fiscalidade, Coimbra, 2005, pp. 

75-88; Saldanha Sanches, Conceito de rendimento do IRS, Fiscalidade, 718, 2001 , p. 33; Saldanha Sanches, 

Manual de Direito Fiscal, 3.• ed., Coimbra, 2007, pp. 298-309; Salgado de Matos, C6digo do Impasto do 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Xavier de Basta, IRS, lncidencia Reale De

terminac;ao dos Rendimentos Uquidos, Coimbra, 2007, pp. 39-52. 

Artigo 2.0 
• Rendimentos da categoria A 

1 - Consideram-se rendimentos do trabalho dependente todas as remunera\6es pagas ou pastas 
a dispoSi\aO do seu titular proven.ientes de: 
a} Trabalho par conta de outrem prestado ao abrigo de contrato individual de trabalho ou de 
outre a ele legalmente equiparado; 
b) Trabalho prestado ao abrigo de contra to de aquisi\ao de servi\DS ou outre de identica nature
za, sob a autoridade e a direc\ao da pessoa ou entidade que ocupa a posi\aO de sujeito activo na 
rela\aO juridica dele resultante; 
c) Exercicio de fun\aO, servi\O au cargo publicos; 
d) Situa\6es de pre-reforma, pn!-aposenta«;ao au reserva, com au sem presta\aO de trabalho, 
bern como de presta\6es atribuidas, nao importa a que titulo, antes de verificados as requisites 
exigidos nos regimes obrigat6rios de seguran~a social aplicaveis para a passagem a situa«;ao de 
reforma, au, mesmo que nao subsista o contrato de trabalho, se mostrem subordinadas a con
di«;ao de serem devidas ate que tais requisites se verifiquem, ainda que, em qualquer dos casos 
anteriormente previstos, sejam devidas por fundos de pensoes ou outras entidades, que se subs
tituam a entidade originariamente devedora. 
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2 -As remunerac;oes referidas no mi.mero anterior compreendem, designadamente, ordenados, 
salarios, vencimentos, gratificac;oes, percentagens, comiss5es, participac;oes, subsidios ou pre
mios, senhas de presenc;a, emolumentos, participac;iies em coimas ou multas e outras remunera
c;oes acessorias, ainda que periodicas, fixas ou variaveis, de natureza contratual ou nao. 

3 - Consideram-se ainda rendimentos do trabalho dependente: 
a) As remunerac;iies dos membros dos 6rgaos estatutarios das pessoas colectivas e entidades 
equiparadas, com excepc;ao dos que neles participem como revisores oficiais de contas; 
b) As remunerac;oes acessorias, nelas se compreendendo todos os direitos, beneficios ou regalias 
nao incluidos na remunerac;ao principal que sejam auferidos devido a prestac;ao de trabalho ou 
em conexao com esta e constituam para o respectivo beneficiario uma vantagem economica, 
designadamente: 

1) Os abonos de familia e respectivas prestac;oes complementares, excepto na parte em que 
nao excedam os limites legals estabelecidos; 
2) 0 subsidio de refeic;ao na parte em que exceder em 20% o limite legal estabelecido ou em 
60% sempre que o respectivo subsidio seja atribuido atraves de vales de refeic;ao; 
3) As importfmcias despendidas, obrigat6ria ou facultativamente, pela entidade patron a! com 
seguros e operac;oes do ramo uVidan, contribuit;iies para fundos de pensoes, fundos de pou
panc;a-reforma ou quaisquer regimes complementares de seguranc;a social, desde que consti
tuam direitos adquiridos e individualizados dos respectivos beneficiarios, bern como as que, 
nao constituindo direitos adquiridos e individualizados dos respectivos beneficiarios, sejam 
por estes objecto de resgate, adiantamento, remic;ao ou qualquer outra forma de antecipac;ao 
da correspondence disponibilidade, ou, em qualquer caso, de recebimento em capital, mesmo 
que estejam reunidos os requisitos exigidos pelos sistemas de seguranc;a social obrigatorios 
aplicaveis para a passagem a situac;ao de reforma ou esta se tiver verificado; 
4) Os subsidios de residencia ou equivalences ou a uti.lizac;ao de casa de habitac;ao fornecida 
pela entidade patronal; 
5) Os resultantes de emprestimos sem juros ou a taxa de jura inferior a de referenda para o 
tipo de operac;ao em causa, concedidos ou suportados pela entidade patronal, com excepc;iio 
dos que se destin em a aquisic;ao de habitac;ao propria permanente, de valor niio superior a 27 
000 000$ (€ 134 675,43) e cuja taxa nao seja inferior a 65% da prevista no n.• 2 do artigo 10.0 

do Decreta-Lei n.• 138/98, de 16 de Maio; 
6) As importancias despendidas pela entidade patronal com viagens e estadas, de turismo 
e similares, nao conexas com as funt;6es exercidas pelo trabalhador ao servic;o da mesma 
entidade; 
7) Os ganhos derivados de pianos de opc;oes, de subscric;ao, de atribuic;ao ou outros de efeito 
equivalente, sabre valores mobiliarios ou direitos equiparados, ainda que de natureza ideal, 
criados em beneficia de trabalhadores ou membros de 6rgiios socials, incluindo os resultantes 
da alienac;ao ou liquidac;ao financeira das opc;oes ou direitos ou de remincia onerosa ao seu 
exercicio, a favor da entidade patron a! ou de terceiros, e, bern assim, os resultantes da recom
pra por essa entidade, mas, em qualquer caso, apenas na parte em que a mesma se revista 
de canicter remuneratorio, dos valores mobiliarios ou direitos equiparados, mesmo que os 
ganhos apenas se materializem apos a cessac;ao da relac;ao de trabalho ou de mandata social. 
8) Os rendimentos, em dinheiro ou em especie, pagos ou colocados a disposh;iio a titulo de 
direito a rendimento inerente a valores mobiliarios ou direitos equiparados, ainda que es
tes se revistam de natureza ideal, e, bern assim, a titulo de valorizac;ao patrimonial daqueles 
valores ou direitos, independentemente do indice utilizado para a respectiva determinac;ao, 
derivados de pianos de subscric;ao, de atribuic;ao ou outros de efeito equivalente, criados em 
beneficia de trabalhadores ou membros de 6rgaos socials, mesmo que o pagamento ou coloca
c;ao a disposic;ao ocorra apenas ap6s a cessac;ao da relac;ao de trabalho ou de mandata social; 
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9) Os resultantes da utiliza~ao pessoal pelo trabalhador ou membra de 6rgao social de viatura 
autom6vel que gere encargos para a entidade patronal, quando exista acordo escrito entre o 
trabalhador ou membra do 6rgao social e a entidade patronal sabre a imputa~ao aquele da 
referida viatura autom6vel; 
10) A aquisi~ao pelo trabalhador ou membra do orgao social, for pre~o inferior ao valor do 
mercado, de qualquer viatura que tenha originado encargos para a entidade patronal. 

c) Os abonos para falhas devidos a quem, no seu trabalho, tenha de movimentar numerario, na 
parte em que excedam 5% da remunera~ao mensal fixa; 
d) As a judas de custo e as importancias auferidas pela utiliza~ao de autom6vel proprio em servi
~o da entidade patronal, na parte em que ambas excedam os limites legais ou quando nao sejam 
observados os pressupostos da sua atribui~ao aos servidores do Estado e as verbas para despesas 
de desloca~ao, viagens ou representa~ao de que nao tenham sido prestadas contas ate ao termo 
do exercicio; 
e) Quaisquer indemniza~6es resultantes da constitui~ao, extin~ao ou modifica~ao de rela~ao ju
ridica que origine rendimentos do trabalho dependente, incluindo as que respeitem ao incum
primento das condi~6es contratuais ou sejam devidas pela mudan~a de local de trabalho, sem 
prejuizo do disposto no n. 0 4; 
f) A quota-parte, acrescida dos descontos para a seguran~a social que constituam encargos do 
beneficiario, devida a titulo de participa~ao nas companhas de pesca aos pescadores que limitem 
a sua actuar;:ao a presta~ao de trabalho; 
g) As gratifica~6es auferidas pela presta~ao ou em razao da presta~ao do trabalho, quando nao 
atribuidas pela respectiva entidade patronal. 

4- Quando, par qualquer forma, cessem os contratos subjacentes as situa~6es referidas nas ali
neas a), b) e c) do n. 0 1, mas sem prejuizo do disposto na alinea d) do mesmo numero, quanta as 
presta~6es que continuem a ser devidas mesmo que o contrato de trabalho nao subsista, ou se 
verifique a cessa~ao das fun~6es de gestor pUblico, administrador ou gerente de pessoa colectiva, 
bern como de representante de estabelecimento estavel de entidade nao resid.ente, as importan
cias auferidas, a qualquer titulo, ficam sempre sujeitas a tributa~ao: 
a) Pela sua totalidade, tratando -se de gestor publico, administrador ou gerente de pessoa colecti
va, bern como de representante de estabelecimento estavel de entidade nao residente; 
b) Na parte que exceda o valor correspondente ao valor media das remunera~6es regulares com 
caracter de retribui~ao sujeitas a impasto, auferidas nos ultimos 12 meses, multiplicado pelo 
numero de anos ou frac~ao de antiguidade ou de exercicio de fun~6es na entidade devedora, 
nos demais casas, salvo quando nos 24 meses seguintes seja criado novo vinculo profissional 
ou empresarial, independentemente da sua natureza, com a mesma entidade, caso em que as 
importancias serao tributadas pela totalidade. 

5 - Para efeitos do referido no numero anterior, considera-se tambem criado urn novo vinculo 
empresarial quando sejam estabelecidas com a entidade com a qual cessaram as rela~6es la
borais, comerciais ou de presta~ao de servi~os, par 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 beneficiario ou par uma pluralidade de beneficiarios das 
importancias recebidas, excepto se as referidas rela~6es laborais, comerciais ou de presta~ao 
de servi~os representarem menos de 50% das vendas ou prestar;:oes de servi~os efectuadas no 
exercicio. 

6- 0 regime previsto no n.o 4 nao e aplicavel as importancias relativas aos direitos vencidos du
rante os referidos contratos ou situa~6es, designadamente remunera~6es par trabalho prestado, 
ferias, subsidios de ferias e de Natal. 
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7- As importancias referidas no n. 0 4 serao tambem tributadas pela totalidade quando o sujeito 
passivo tenha beneficiado, nos Ul.timos cinco anos, da nao tributac;ao total ou parcial nele prevista. 

8 - Nao constituem rendimento tributavel: 
a) As prestac;oes efectuadas pelas entidades patronais para regimes obrigat6rios de seguranc;a 
social, ainda que de natureza privada, que visem assegurar exclusivamente beneficios em caso 
de reforma, invalidez ou sobrevivencia; 
b) Os beneficios imputaveis a utilizac;ao e fruic;ao de realizac;oes de utilidade social e de lazer 
mantidas pela entidade patronal ou previstos no Decreta-Lei n.o 26/99, de 28 de Janeiro, desde 
que observados os criterios estabelecidos no artigo 40. 0 do C6digo do IRC; 
c) As prestac;oes relacionadas exclusivamente com acc;oes de formac;ao pro fissional dos trabalha
dores, quer estas sejam ministradas pela entidade patronal quer por organismo de direito publi
co ou entidade reconhecida como tendo competencia nos dominios da formac;ao e reabilitac;ao 
profissionais pelos ministerios competentes. 
d) As importancias suportadas pelas entidades patronais com a aquisic;ao de passes sociais a fa
vor dos seus trabalhadores des de que a atribuic;ao dos mesmos tenha caracter geral. 

9- Para efeitos do disposto no n. 0 3) da alinea b) do n. 0 3, consideram-se direitos adquiridos aque
les cujo exercicio nao depende da manutenc;ao do vinculo laboral, ou como tal considerado para 
efeitos fiscais, do beneficiario com a respectiva entidade patronal. 

10- Para efeitos deste impasto, considera-se entidade patronal toda aquela que pague ou colo que 
a disposic;ao remunerac;oes que, nos termos deste artigo, constituam rendimentos de trabalho 
dependente, sendo a ela equiparada qualquer outra entidade que com ela esteja em relac;ao de 
dominio ou de grupo, independentemente da respectiva localizac;ao geogrftfica. 

11- Para efeitos da alinea b) do n. 0 3, consideram-se rendimentos do trabalhador os beneficios ou 
regalias atribuidos pela entidade patronal a qualquer pessoa do seu agregado familiar ou que a 
ele esteja ligada por vinculo de parentesco ou afinidade. 

12 - Nao constituem rendimentos do trabalho dependente os auferidos ap6s a extinc;ao do con
trato individual de trabalho, sempre que o titular seja colocado numa situac;ao equivalente a de 
reforma, segundo o regime de seguranc;a social que lhe seja aplicavel. 

13- Para efeitos do n. 0 10 da alinea b) do n. 0 3, presume-se que a viatura foi adquirida pelo tra
balhador ou membra do 6rgao 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 dais anos a 
con tar do exercicio em que a viatura deixou de originar encargos para a entidade patronal. 

14- Os limites legais previstos neste artigo serao os anualmente fixados para os servidores do 
Estado. 
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Ill - Recai sabre a Administra~ao Tributaria, como pressuposto da norma de tributa~ao. o onus da prova de 
tal excesso, bem como de que as verbas auferidas pelo trabalhador a titulo de ajudas de custo nao se des
tinavam a cobrir o acrescimo de despesa par ele suportada em resultado da desloca~ao da sua residemcia 
habitual. (Ac. STA 2310412008 proc. n. o 01055107) 

Ajudas de Custo, onus de prova, nulidade de senten~a: 1- So a falta absoluta de motiva~ao jurfdica constitui 
nulidade de senten~a- art. 125.0 do CPPT. 
II - As ajudas de custo, atribufdas ao trabalhador, s6 tem natureza remunerat6ria na parte em que excede
rem o limite legal, tendo natureza compensatoria na parte em que as nao excedam os limites legais da sua 
atribui~ao aos servidores do Estado- art. 2.0

, 3, d) do CIRS. 
Ill- 0 onus da prova do excesso, bem como da verifica~ao da falta de pressupostos da sua atribui~ao, como 
pressuposto da norma de tributa~ao , recai sabre a Administ ra~ao Tributaria. 
(Ac. STA 12103/2008 proc. n. 0 01042107) 

Gorjeta- Profissionais de banca dos casinos- constitucionalidade: 0 art. 2.0
, n.0 3, al. h) do CIRS nao sofre de 

qualquer inconstitucionalidade, quer formal, quer material. (Ac. STA 16/0412008 proc. n. 0 0955107) 

Par Nina Aguiar 

N.0 1 
0 conceito de traba/ho dependente previsto no artigo 2.0 , n.0 1 tem como "nucleo essencial o contrato de 
trabalho" (Matos, A. S., op. cit., artigo 2.0 ), tal como este e definido pelo direito do trabalho (artigo 11 .0 do 
C6digo do Trabalho, aprovado pela Lei n.0 7/2009, de 12 de Fevereiro) mas deve abranger uma franja de 
s itua~6es nao reconduzfveis ~ no~ao de contrato de trabalho. A formula~ao da alfnea b) do n.0 1 e suflcien
temente aberta para nela se poderem incluir situac;6es nao reconduzfveis ao contrato de trabalho, nomeada
mente par nao existir remunera~ao acordada. A nao se en tender assim, poderao ficar de fora do ambito da 
tributa~ao em IRS rendimentos, provenientes de situa~6es em que existe presta~ao de actividade mas sem 
que haja qualquer contra to formalizado nem qualquer remunerac;ao acordada, mas em que ocorre efectiva 
remunera~ao sob a forma de pagamentos de despesas. 

N.0 3 

0 n.0 3 contem uma vasta lista de situa~6es de pagamentos que configuram rendimento para efeitos fiscais 
mesmo quando nao sao contratualmente tratados como tal. 
Entre estes pagamentos, encontram-se previstos na alfnea c) do n.0 3 as designados abonos para despesas. 
Existe uma imensa jurisprudencia sabre este tema, a maior parte da qual incidindo sabre as condic;oes em 
que estes abonos podem ser considerados como efectivos abonos para despesas e, portanto, exclufdos da 
tributac;ao. Deve comec;ar par se observar que o preceito contem tres categorias de a bonos: i) "ajudas de 
custo"; ii) "importancias auferidas pela utilizac;ao de autom6vel proprio" ; e 1ii) "verbas para despesas de 
deslocac;ao, viagens au representac;ao" . A primeira questao a colocar e ada distinc;ao destas tres categorias 
de pagamentos. Os motives deste tipos de pagamentos devem poder ser retirados da lei !aboral, uma vez 
que e na rela~ao !aboral que tem o seu fundamento. Se atendermos ao artigo 260.0 do actual C6digo do 
Trabalho (Lei n.o 7/2009, de 12.2), vemos que existem tres causas para serem pagos ao trabalhador abonos 
para despesas: i) Deslocac;oes, ii) Novas instalac;6es, e iii) Outras despesas feitas em servic;o da entidade em
pregadora (v.g. representac;ao). As tres categorias expressas, desde logo - desloca~ao, novas instala~6es e 
representa~ao - tem de ser relevantes para efeitos fiscais, ficando ainda uma categoria residual aberta para 
qualquer despesa que se possa provar ter sido feita em servic;o da entidade empregadora. Contrastando 
estes motivos com o enunciado do preceito em analise, vemos que as tres categorias de abonos al previstas 
nao se distinguem pelo motivo ultimo da despesa, parecendo que as Ires motivos enunciados pelo precei
to - deslocac;6es, viagens ou representa~ao - podem estar subjacentes a qualquer delas. Tambem o tipo de 
despesa nao permite distinguir todas as categorias, nomeadamente as duas primeiras da terceira, pais em 
todas elas podem estar em causa as despesas tipicamente relacionadas com deslocac;Oes ou viagens. i.e, 
estadias, refei~6es. combustrvel, serv i~os de transporte, etc. £ altura de observar que preceito contem uma 
remissao material expressa para a lei que regula o pagamento de abonos para despesas aos funcionarios 
publicos (Decreta-Lei n.0 106/98, de 24.04) e e af que encontramos a chave para compreender a distin~ao 
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entre as Ires categorias referidas. De acordo com este diploma, existem Ires categorias de abonos, que se 
distinguem pelo seu regime: 1) "ajudas de custo" (artigo 6.0

); ii) "subsfdio de transporte" (artigo 27.0
); e iii) 

"abo nos contra documento comprovativo" (artigo 33.0
). Dentro das "a judas de custo" ha ainda a distinguir: 

i.a) "abono para despesas de refei~ao"; e i.b) "abono para despesas de alojamento". A diferen~a entre as 
duas primeiras - a judas de custo e subsidies de transporte - esta no tipo de despesas abonadas. No prime ire 
caso, refei~6es e alojamento, no segundo case despesas com transportes. No terceiro case estao quaisquer 
despesas, incluindo as anteriores, desde que tenham uma das causas previstas no artigo 60.0 do CT ja refe
ridas. A diferen~a entre as duas primeiras e a terceira est a no seu regime. Nas duas pnmeiras situa~6es. os 
pagamentos sao feitos de acordo com os montantes legais fixados e nao se exige qualquer comprovativo 
de realiza~ao efectiva das despesas. No terceiro caso, pelo contrario, nao se aplicam os montantes legais 
fixados e exigem-se sim os comprovativos das despesas suportadas. Em todos os cases, e necessaria que 
fique comprovada a ocorrencia da causa da despesa. A lei f1scal incorpora todo este regime. A distin~ao entre 
as tres s1tua<;oes identificadas e de grande relevancia, pais s6 quanta a ultima s itua~ao. correspondendo a 
ultima parte do artigo 2.0

, n.0 3, al. d) ("as verbas para despesas de desloca~ao. viagens ou representa~ao 
de que nao tenham side prestadas contas ate ao termo do exercfcio"), se exige que sejam prestadas contas 
(TCAN, 09.11 .2006, Proc. n." 431/04; TCAS, 12.9.06, Proc. n.0 1122/03). 0 que significa que quando esteja 
em causa o pagamento de "ajudas de custo" - despesas de refei~ao e alojamento, exclusivamente- e "im
portancias auferidas pela utiliza~ao de automovel proprio em servi~o da entidade patronal", nao e exigida 
presta~ao de contas pelo trabalhador a entidade patronal. E sim exigido, que "sejam observados os pressu
postos da sua atribUI<;ao aos servidores do Estado". Quante a estes pressuposto, a lei (artigos 5.0 e 6.0 do 
Dec-Lei n.0 106/98, de 24.04) diz que "ha direito ao abono de ajudas de custo nas desloca<;6es diarias que 
se realizam para alem de 5 km do domicflio necessaria e nas desloca~Oes por dias sucessivos que se realizem 
para ah~m de 20 km do mesmo domicflio". sendo que as distancias sao contadas "da periferia da localidade 
onde o funcionario ou agente tern o seu domicflio necessaria e a partir do ponto mais proximo do local de 
destine". Quante ao conceito de domicflio necessaria, o artigo 2" do mesmo diploma preve que este possa 
corresponder: a) a localidade onde o funcionario aceitou o Iugar ou cargo, se af ficar a prestar servi~o; b) 
a localidade onde exerce fun<;oes, se for colocado em localidade diversa da referida na alfnea anterior; c) a 
localidade onde se situa o centro da sua actividade funcional, quando nao haja local certo para o exercicio de 
fun<;oes. Da conjuga<;ao desta norma como ja referido artigo 260.0 do Codigo do Trabalho, resulta refor~ado 
o entendimento de que se verificam os pressupostos para o pagamento deste tipo de a bonos quer quando 
ha desloca<;ao em rela<;ao ao local de trabalho, quer quando haja mudan~a do local de trabalho (TCAN, 
15.7.2004, Proc. n.0 12/04). Quanta a outros requisites para que os abonos para despesas sejam excluldos 
da tributa<;ao, eles tern sido abundantemente tratados pela jurisprudencia. Podem resumir-se como segue: 
1) Que por for<;a da desloca~ao ou mudan<;a do local de trabalho, o trabalhador incorra em despesas; 2) 
Que tais despesas devam ser suportadas pela entidade empregadora (TCAN 9.12.2004, Proc. n.0 00232/04; 
TCAN, 11-11-2004, Proc.n.0 60/04); que haja presta<;ao de contas, em rela<;ao aos abonos previstos na 
Ult1ma pare da alfnea d) do n.0 3. Em contrapartida, os tribunais nao tem considerado como requisites para 
a exclusao da tributa~ao des abonos para despesas os seguintes: 1) Que existam na contabilidade da enti
dade empregadora, documentos descritivos das desloca~oes (v.g. boletins de itinerario) (TCAN, 13-01-2005, 
Proc. n." 361/04). A existencia destes documentos e, contudo, necessaria para que a entidade empregadora 
possa deduzir tais mont antes como a bonos para despesas e, portanto, como gastos; 2) Que os a bonos para 
despesas nao estejam previstos no contra to de trabalho (STA, 12-03-2008, Proc. n.0 1 065/07). E relevante, a 
este respeito, o proprio artigo 260.0 do Codigo do Trabalho, que preve a possibilidade de se prever o paga
mento de abonos para despesas e o seu montante no centrale de trabalho; 3) Que os abonos nao ten ham 
carader regular (TCAN 9.12.04, Proc. n.0 232/04; TCAN, 19-01 -2006, Proc. n" 223/01; TCAN, 24-02-2005, 
Proc. n.0 145/04 TCAS, 21.06.2005, Proc. n.0 195/04). Questao conexa com a dos requisites para a exclusao 
destes abonos do ambito da tributac;ao, e a da reparti<;ao do onus da prova entre a administra<;ao fiscal e o 
contribuinte. Nesta materia, a posi<;ao des tribunais tern side amplamente favoravel ao trabalhador, o que se 
compreende pela dificuldade em que o trabalhador se encontra para poder organizar e apresentar prova sa
bre as condi<;oes em que lhe foram feitos os pagamentos. Assim, os tribunais tem consider ado que cabe aos 
sujeito passive, trabalhador, provar apenas que em rela<;ao a ele se verificam as situac;oes que tipicamente 
justificam ajudas de custo, bastando que o fac;a atraves de prova testemunhal, e desde que as circunstancias 
do contrato tambem corroborem os fades alegados (TCAN, 13-01-2005, Proc. n.0 361/04) 
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Disposi~oes relacionadas 
CIRS: Artigo 24. 0

, Artigo 25. 0
; C6digo do Trabalho, Lei no 7/2009, de 12.2, artigo 260. 0

; Decreta-Lei n.0 

106/98, de 24.04. 

Jurisprudencia 
Conceito de trabalho dependente: TCAS, 07-11-2006, Proc. n. 0 1099/06. 
Abonos para despesas: STA, 12-03-2008, Proc. n.0 1065/07; TCAN, 09.11.2006, Proc. n.0 431/04; TCAN, 
15.7.2004, Proc. no 12/04; TCAN, 11-11-2004, Proc. n. 0 60/04; TCAN, 13-01-2005, Proc. n.0 361/04; TCAN 
9.1 2.04, Proc. n.0 232/04; TCAN, 19-01-2006, Proc. no 223/01; TCAN, 24-02-2005, Proc. no 145/04; TCAS, 
21.06.2005, Proc. n. 0 195/04;TCAS, 12.9.06, Proc. n. 0 1122/03. 
Gratificac;oes: TCAN, 26.4.06, Proc. no 314/01. 

lnstru~oes administrativas 
Circular 18, de 19/06/2002 - DSIRS (Subsidio de compensac;ao atribuido a Magistrados Judiciais); Oficio-Cir
culado 20037, de 07/03/2001 - Direcc;ao de Servic;os do IRS (IRS-Importancias nao atribufdas pela entidade 
patronal); 

Bibliografia 
Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 39-61; Faustino, IRS, De Reforma em Reforma, Lisboa, 200, 
pp. 483-501 ; e pp. 503-510; Feyo, Retenc;ao na fonte e rendimentos em especie, Fiscalidade, 10, 2002, p. 
113; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3' ed., Coimbra, 2007, p. 31 0; Saldanha Sanches/Barrei
ra, 0 regime actual das stock-options, Fiscalidade, 7/8, 2001, p. 5; Salgado de Matos, C6digo do Impasto 
do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Xavier de Basto, IRS, lncidencia Reale 
Determinac;ao dos Rendimentos Uquidos, Coimbra , 2007, pp. 55-151 ; Teixeira, 0 Sistema Fiscal Portugues, 
Vol I, Coimbra, 1998, pp. 52-54. 

Artigo 3. 0 
• Rendimentos da categoria B 

1 - Consideram-se rendimentos empresariais e profissionais : 
a) Os decorrentes do exercicio de qualquer actividade comercial, industrial, agricola, silvicola 
ou pecuaria; 
b) Os auferidos no exercicio, por conta propria, de qualquer actividade de presta~ao de servi~os, 
incluindo as de caracter cientifico, artistico ou tecnico, qualquer que seja a sua natureza, ainda 
que conexa com actividades mencionadas na alinea anterior; 
c) Os provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da presta~ao de informa~oes res
peitantes a uma experiencia adquirida no sector industrial, comercial ou cientifico, quando au
feridos pelo seu titular originario. 

2 - Consideram-se ainda rendimentos desta categoria: 
a) Os rendimentos prediais imputaveis a actividades geradoras de rendimentos empresariais e 
profissionais; 
b) Os rendimentos de capitais imputaveis a actividades geradoras de rendimentos empresariais 
e profissionais; 
c) As mais-valias apuradas no ambito das actividades geradoras de rendimentos empresariais e 
profissionais, definidas nos termos do artigo 46. 0 do C6digo do IRC, designadamente as resultan
tes da transferencia para o patrim6nio particular dos empresarios de quaisquer bens afectos ao 
activo da empresa e, bern assim, os outros ganhos ou perdas que, nao se encontrando nessas con
di~oes, decorram das opera~oes referidas no n .0 1 do artigo 10.0

, quando imputaveis a actividades 
geradoras de rendimentos empresariais e profissionais; 
d) As importancias auferidas, a titulo de indemnizat;ao, conexas com a actividade exercida, no
meadamente a sua redu~ao, suspen~ao e cessa~ao, assim como pela mudan~a do local do respec
tivo exercicio; 
e) As importancias relativas a cessao temporaria de explora~ao de estabelecimento; 
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f) Os subsidios ou subven<;oes no ambito do exercicio de actividade abrangida na alinea a) do 
n. 0 1; 
g) Os subsidios ou subven<;oes no ambito do exercicio de actividade abrangida na alinea b) do 
n. 0 1; 
h) Os provenientes da pratica de aetas isolados referentes a actividade abrangida na alinea a) do 
n.0 1; 
i) Os provenientes da pratica de aetas isolados referentes a actividade abrangida na alinea b) do 
n.o 1. 

3 - Para efeitos do disposto nas alineas h) e i) do mimero anterior, consideram-se rendimentos 
provenientes de aetas isolados os que nao resultem de uma pratica previsivel ou reiterada. 

4 - Sao excluidos de tributa<;ao os rendimentos resultantes de actividades agricolas, silvicolas e 
pecuarias quando o valor dos proveitos ou das receitas, isoladamente ou em cumula<;ao com os 
rendimentos iliquidos sujeitos, ainda que isentos, desta ou de outras categorias que devam ser 
ou tenham sido englobados, nao exceda par agregado familiar quatro vezes e meia o valor anual 
do lAS. 

5 - Para efeitos deste impasto, consideram-se como provenientes da propriedade intelectual os 
direitos de autor e direitos conexos. 

6 - Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributa<;ao desde o momenta em que 
para efeitos de IVA seja obrigat6ria a emissao de factura ou documento equivalente ou, nao sen
do obrigat6ria a sua emissao, des de o momenta do pagamento ou coloca<;ao a disposi<;ao dos res
pectivos titulares, sem prejuizo da aplica<;ao do disposto no artigo 18.0 do C6digo do IRC, sempre 
que o rendimento seja determinado com base na contabilidade. 
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A inercia probatOria do contribuinte impede o funcionamento do disposto no art.0 12 J.O do CPT quanta 
a duvida fundada sabre a existencia e quantificac;ao do facto tributario. (Ac. STJ 5671107, de 04/1212007) 

ACTO DE COMERCIO-MAIS-VALIAS 
(Ac. TCAN: Proc. 00728/02) 

IRS -ACTO DE COMtRCIO-MAIS-VALIAS 
(Ac. TCAN Proc. 00010100) 

Par Nina Aguiar 

N.0 1 
Na versao original do COdigo do IRS, as rendimentos das fontes aqui abrangidas repartiam-se par tres re
gimes separados: rendimentos de actividades profissionais exercidas de forma independente, rendimentos 
de actividades comerciais e industriais, e rendimentos de actividades agrfcolas, silvicolas e pecuarias. Esta 
delimitac;ao, porem, tornou-se e e cad a vez mais diflcil de trac;ar na pratica, dada a flexibilizac;ao da regulac;ao 
relativa as formas jurfdicas do exercicio das actividades, acabando par ser o aspecto fiscal a determinar, quase 
sempre, a opc;ao do sujeito passive par uma das form as de exerclcio da sua actividade. Mas e admisslvel que 
a alterac;ao, associada a instituic;ao do regime simplificado, tenha tide igualmente objectives de incremento 
da receita fiscal e de eficiencia do aparelho fiscal, conseguida a custa do sacriflcio da tributac;ao real. 

N.0 2 

No numero 2, encontramos o principia da atracc;ao da categoria B. que faz com que sejam abrangidos nesta 
categoria, rendimentos provenientes de fontes que em principia cabem noutras categorias, quando tais 
rendimentos sejam conexos com a actividade comercial, industrial, agricola, silvlcola, pecuaria ou profissional 
aut6noma (a esta caracterfstica Xav1er de Baste, IRS .. . cit., chama o caracter predominante da categoria B). 
Um exemplo da aplicac;ao desta regra, na jurisprudencia do STA. eo acOrdao de 8-9-2010, Proc. n." 339/1 O: 
e rendimento da categoria B a indemnizac;ao recebida pelo arrendatario de uma loja, na qual exerce uma ac
tividade comercial, paga pelo proprietario da mesma, como intuito de p6r fim ao contra to de arrendamento. 
Algumas excepc;oes inicialmente previstas em relac;ao a esta regra foram sendo eliminadas. Uma das mais 
1mportantes e a que se ref ere as rendas provenientes de um contrato de cessao de explorac;ao de um estabe
lecimento comercial, as quais eram anteriormente tributadas. par previsao expressa, na categoria F. referente 
a rendimentos prediais, e isto sendo o cedente ou nao proprietario do local em que o estabelecimento se 
encontrava instalado (STA, 07-12-2005, Proc. n." 1045/05). Hoje, esta e uma situac;ao que expressamente 
cai no ambito da categoria B (n.0 2, al. e). 
0 n.0 2 faz tambem cair na categoria B os rendimentos provenientes de ados isolados, quer referentes a ac
tivldade comercial, industrial, agricola, silvlcola ou pecuaria (al. h), quer referentes a actividade de prestac;ao 
de servic;os (al. i). Dentro dos primeiros, e de destacar o case das operac;oes de urbanizac;ao e loteamento de 
predios, seguida da vend a do predio, cujos rendimentos sao considerados provenientes de um acto isolado 
de natureza comercial (entre uma vasta jurisprudencia sabre este assunto, pede ver-se o acOrdao do TCAS, 
17-06-2008, Proc. n." 2290/08). 

Disposic;oes relacionadas 
CIRS: Artigo 4.0 ; Artigo 20.0. 

Jurisprudencia 
STA, 8-9-2010, Proc. n.O 339/10; STA, 02-02-2005, Proc. n. 0 0371/04; STA, 18-06-2003, Proc. n° 624/03; 
STA, 07-12-2005, Proc. n.O 1045/05; TCAS, 09-03-2004, Proc. n° 07372/02; TCAS, 17-06-2008, Proc. n.O 
2290/08; TCAS, 25-11-2009, Proc. n.0 3134/09; TCAS, 29-05-2007, Proc n.O 1682/07; TCAS, 09-03-2004, 
Proc. n.0 07372/02. 

lnstruc;oes administrativas 
Ofrcio-Circulado 20014, de 23/0711999- Direcc;ao de Servic;os do IRS (Rendimentos da propriedade intelec
tuai-Revogac;ao da Circular 12/99); 
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Bibliografia 
Duarte Morais. Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 63-82; Fernandes Ferreira, A Tributac;ao dos Rendimentos. 
Retrospectiva, Actualidade, Tendencias, Cormbra, 2007, p. 24; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 
3 .• ed., Coimbra, 2007, pp. 311 -313; Salgado de Matos. C6digo do Impasto do Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Xavier de Basta, IRS, lncid{mcia Reale Determinar;ao dos Rendimen
tos Llquidos, Coimbra, 2007; pp. 153-174; Teixeira, 0 Sistema Fiscal Portugues, Vol. I, Coimbra, 1998, p. 54. 

Artigo 4.0 
• Actividades comerciais e industriais, agricolas, silvicolas e pecuarias 

1 - Consideram-se actividades comerciais e industriais, designadamente, as seguintes: 
a) Compra e venda; 
b) Fabricat;ao; 
c) Pesca; 
d) Explorat;oes mineiras e outras industrias extractivas; 
e) Transportes; 
0 Construt;ilo civil; 
g) Urbanisticas e explorat;ao de loteamentos; 
hl Actividades hoteleiras e similares, restaurat;ao e bebidas, bern como a venda ou explorac;ao do 
direito real de habitac;ao peri6dica; 
i) Agencias de viagens e de turismo; 
j) Artesanato; 
1) Actividades agricolas e pecuarias nao conexas com a explorat;ao da terra ou em que esta tenha 
caracter manifestamente acess6rio; 
m) Actividades agricolas, silvicolas e pecuarias integradas noutras de natureza comercial au in
dustrial. 

2 - Considera-se que a explorat;ao da terra tern can\cter manifestamente acess6rio quando os 
respectivos custos directos sejam inferiores a 25% dos custos directos totais do conjunto da acti
vidade exercida. 

3 - Para efeitos do disposto na alinea m) do n.0 1, consideram-se integradas em actividades de 
natureza comercial ou industrial as agricolas, silvicolas e pecuarias cujos produtos se destin em a 
ser utilizados ou consumidos em mais de 60% do seu valor naquelas actividades. 

4- Consideram-se actividades agricolas, silvicolas ou pecwirias, designadamente, as seguintes: 
a) As comerciais ou industriais, meramente acess6rias ou complementares daquelas, que utili
zero, de forma exclusiva, os produtos das pr6prias explorat;oes agricolas, silvicolas ou pecuarias; 
b) Cat;a e a explorat;ao de pastas naturais, agua e outros produtos espontaneos, explorados direc
tamente ou par terceiros; 
c) Explorat;oes de marinhas de sal; 
d) El-.1Jlorat;oes apicolas; 
e) Investigat;ao e obtent;ao de novas variedades animais e vegetais, dependentes daquelas acti
vidades. 

Por Hugo lacerda 

J urisprudencia 
loteamento de Terrenos: I - Tendo o impugnante adqurrido um terreno que, posteriormente, dividiu em lotes 
e vendeu, os ganhos obtidos com essas vendas enquadram-se no artigo 4.0 , n.0 1 alfnea e) do CIRS e nao no 
artigo 1 0.0 , n.0 1 a) do mesmo diploma. 
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II - Com efeito, a operac;~o de loteamento envolve toda uma componente de adividade comercial, desde 
obtenc;ao de licenc;as junto da respectiva Camara Munic1pal, a terraplanagens ou outros trabalhos de cons
truc;ao civil, sendo irrelevante que o impugnante nao exercesse com habitualidade tal adividade. 
Ill- 56 sao de enquadrar no citado artigo 10.0 os ganhos fortuitos resultantes, por exemplo, de uma valori
zac;ao para a qual o interessado nao tenha contribuldo, o que nao eo caso de realizac;ao de um loteamento 
ja que neste caso o mesmo v1sa a obtenc;ao deliberada de Iuera. (Ac. TCAN 0110712004 proc. n.0 00019104) 

Par Nina Aguiar 

N.0 1 
0 conceito de adividade comercial, no sentido empregado pelo artigo 4.0

, tern sido interpretado com grande 
amplitude pela jurisprudencia, de modo a abranger toda e qualquer actividade "de mediac;ao entre a oferta 
e a procura ou de incorporac;ao de novas utilidades na materia, em ambos as casas com fins especulativos, 
ou seja, como objective de obtenc;ao de Iueras" (STA, 02-02-2005, Proc. no 0371/04). 0 n.0 1 contem uma 
enumerac;ao nao taxativa das situac;oes mais comuns que se enquadram no conceito de actividades comer
dais e industriais. Estas actividades sao sempre descritas tendo em conta que nao e essencial o caracter de 
regularidade do seu exerclcio. Por exemplo a compra e vend a e sempre uma adividade comercial. Elementos 
essenciais para que uma adividade (regular, continuada ou pontual, organizada ou nao organizada) seja 
considerada uma adividade comercial au industrial para efeitos do impasto e que esta implique uma acti
vidade por parte do sujeito passivo, isto e uma actividade susceptive\ de criar valor acrescentado, e tenha 
um intuito lucrative imediato. Em alguns cases nao e facil trac;ar a fronteira com outras categorias de ren
dimentos. Par exemplo, dentro das actividades hoteleiras e similares, encontra-se o contrato au actividade 
de hospedagem., a qual se distingue do simples arrendamento pela ocorrencia de algumas prestac;6es de 
servic;os. No entanto, estas prestac;Oes de servic;os podem ser mini mas. Assim, por exemplo, se o proprietario 
de um predio hospeda pessoas em quartos, contra uma renda, ao mesmo tempo que assegura o usa de 
partes de comuns do predio, como casas de banho e cozinhas, e assegura tambem o fornecimento de agua e 
de eledncidade, estas prestac;6es sao suficientes para permitir qualificar o contra to como hospedagem STA, 
23-11-2004, Proc. n.0 0807/04; TCAS, 09-03-2004, Proc. n.0 07372/02). 

Jurisprudencia 
STA, 23-11-2004, Proc. n.0 0807/04; STA, 02-02-2005, Proc. n.0 0371/04;TCAS, 17-06-2008, Proc. n.0 

2290/08; TCAS, 09-03-2004, Proc. no 07372/02; TCAS, 21-05-2002, Proc. n.0 5942/01; TCAN, 08-05-
2008, Proc. n.0 00128/02. 
Cessao de explorac;ao de estabelecimento: STA, 07-12-2005, Proc. n.o 1045/05; TCAN, 20-01-2005, Proc. 
n.0 325/04; 

Bibliografia 
Duarte Morais, Sobre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 63-82; Salgado de Matos, C6digo do Impasto do Rendimen
to das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Xavier de Baste, IRS, lncidencia Reale Determinar;ao 
dos Rendimentos Liquidos, Coimbra, 2007, pp. 158-174; 

lnstru~6es administrativas 
Oflcio-Circular X-6/91, de 30/ 10 - Direcc;ao de Servic;os do IRS (Rend1mentos emergentes de contratos de 
hospedagem); Oflcio-Circulado 20052, de 17/09/2001 - Direcc;ao de Servic;os do IRS (Categoria B- Regras a 
aplicar aos "rendimentos acess6rios"); Circular 18, de 30111/1989 - Direcc;ao de Servic;os de IRS/IRC (Custos 
das explorac;6es agrlcolas plurianuais. Criterios de conexao da agricultura com a terra). 

Artigo 5. o • Rendimentos da categoria E 

1 - Consideram-se rendimentos de capitais as frutos e demais vantagens econ6micas, qualquer 
que seja a sua natureza ou denomina~ao, sejam pecuniarios au em especie, procedentes, directa 
ou indirectamente, de elementos patrimoniais, hens, direitos ou situac;oes juridicas, de natureza 
mobiliaria, bern como da r espectiva modificac;ao, transmissao ou cessa~ao, com excepc;ao dos 
ganhos e outros rendimentos tributados noutras categorias. 
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2 - Os frutos e vantagens economicas referidos no mimero anterior compreendem, designada
mente: 
a) Os juros e outras formas de remunerac;ao decorrentes de contratos de mutua, abertura de 
credito, reporte e outros que proporcionem, a titulo oneroso, a disponibilidade temporaria de 
dinheiro ou outras coisas fungiveis; 
b) Os juros e outras formas de remunerac;ao derivadas de depositos a ordem ou a prazo em insti
tuic;iies financeiras, bern como de certificados de depositos; 
c) Os juros, os premios de amortizac;ao ou de reembolso e as outras formas de remunerac;ao de 
titulos da divida pUblica, obrigac;iies, titulos de participac;ao, certificados de consignac;ao, obriga
c;oes de caixa ou outros titulos analogos, emitidos par entidades pUblicas ou privadas, e demais 
instrumentos de aplicac;ao financeira, designadamente letras, livranc;as e outros titulos de credi
to negoci<iveis, enquanto utilizados como tais; 
d) Os juros e outras formas de remunerac;ao de suprirnentos, abonos ou adiantamentos de capital 
feitos pelos socios a sociedade; 
e) Os juros e outras formas de remunerac;ao devidos pelo facto de as socios nao levantarem as 
Iueras au remunerac;iies colocados a sua disposic;ao; 
f) 0 saldo dos juros apurado em contrato de conta corrente; 
g) Os juros au quaisquer acrescimos de credito pecuniario resultantes da dilac;ao do respective 
vencimento au de mora no seu pagamento, sejarn legais sejarn contratuais, com excepc;ao dos 
juros devidos ao Estado ou a outros entes pUblicos par atraso na liquidac;ao au mora no paga
mento de quaisquer contribuic;oes, impastos au taxas e dos juros atribuidos no ambito de uma 
indemnizac;ao nao sujeita a tributac;ao nos termos do n.0 1 do artigo 12.0

; 

h) Os Iueras das entidades sujeitas a IRC colocados a disposic;ao dos respectivos associados au 
titulares, incluindo adiantarnentos por coma de Iueras, com exclusao daqueles a que se refere o 
artigo 20.0

; 

i) 0 valor atribuido aos associados em resultado da partilha que, nos termos do artigo 81.0 do 
Codigo do IRC, seja considerado rendimento de aplicac;ao de capitais, bern como o valor atribuido 
aos associados na amortizac;ao de partes sociais sem reduc;ao de capital; 
j) Os rendimentos das unidades de participac;ao em fundos de investimento; 
l) Os rendimentos auferidos pelo associado na associac;ao em participac;ao e na associac;ao a quo
ta, bern como, nesta liltima, os rendimentos referidos nas alineas h) e i) auferidos pelo associante 
depois de descontada a prestac;ao por si devida ao associado; 
rn) Os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objecto a cessao ou utilizac;ao tem
poniria de direitos da propriedade intelectual ou industrial au a prestac;ao de informac;oes respei
tantes a urn a eJ\."}Jeriencia adquirida no sector industrial, comercial ou cientifico, quando nao au
feridos pelo respective autor ou titular originario, bern como as derivados de assistencia tecnica; 
n) Os rendimentos decorrentes do uso ou da concessao do usa de equipamento agricola e indus
trial, comercial au cientifico, quando nao constituam rendimentos prediais, bern como as prove
mentes da cedencia, esporadica ou continuada, de equipamentos e redes inforrnaticas, incluindo 
transmissao de dados au disponibilizac;ao de capacidade informatica instalada em qualquer das 
suas form as possiveis; 
o) Os juros que nao se incluam em outras alineas deste artigo lanc;ados em quaisquer contas 
correntes; 
p) Quaisquer outros rendimentos derivados da simples aplicac;ao de capitais; 
q) 0 ganho decorrente de operac;oes de swaps cambiais, swaps de taxa de jure, swaps de taxa de 
jura e divisas e de operac;oes cambiais a prazo. 
r) A remunerac;iio decorrente de certificados que garantam ao titular o direito a receber urn valor 
minima superior ao valor de subscric;ao. 

3 - Consideram-se ainda rendimentos de capitais a diferenc;a positiva entre os montantes pages 
a titulo de resgate, adiantamento ou vencimento de seguros e operac;oes do ramo 'Vida' e as 
respectivos premios pages au importancias investidas, bern como a diferenc;a positiva entre as 
montantes pages a titulo de resgate, remic;ao ou outra forma de antecipac;iio de disponibilidade 
par fundos de pensoes ou no ambito de outros regimes complementares de seguranc;a social, 
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incluindo os disponibilizados por associa~;oes mutualistas, e as respectivas contribui~oes pagas, 
sem prejuizo do disposto nas alineas seguintes, quando o montame dos premios, importancias ou 
contribui~oes pagos na primeira metade da vigencia dos contratos representar pelo menos 35% 
da totalidade daqueles: 
a) Sao excluidos da tributa~;ao urn quinto do rendimento, se o resgate, adiantamento, remi~;ao ou 
outra forma de antecipa~ao de disponibilidade, bern como o vencimento, ocorrerem apes cinco e 
antes de oito anos de vigencia do contra to; 
b) Sao excluidos da tributac;ao tres quintos do rendimento, se o resgate, adiantamento, remi~;ao 
ou outra forma de antecipa~;ao de disponibilidade, bern como o vencimento, ocorrerem depois 
dos primeiros oito a nos de vigencia do contra to. 

4- Para efeitos da alinea b) do n.0 2, consideram-se remunera~;oes derivadas de depositos a or
dem ou a prazo os ganhos, seja qual for a designa~;ao que as partes lhe atribuam, resultantes de 
contratos celebrados por institui~oes de credito que titulam urn deposito em numerario, a sua 
absoluta ou relativa indisponibilidade durante o prazo contratual e a garantia de remabilidade 
assegurada, independentememe de esta se reportar ao cambia da moeda. 

5- Para efeitos da alinea c) do n.0 2, compreendem-se nos rendimentos de capitais o quantitativa 
dos juros contaveis desde a data do ultimo vencimento ou da emissao, primeira coloca~;ao ou 
endosso, se ainda nao houver ocorrido qualquer vencimento, ate a data em que ocorra alguma 
transmissao dos respectivos titulos, bern como a diferenc;a, pe!a parte correspondente aqueles 
periodos, entre o valor de reembolso e o pre~o de emissao, no caso de titulos cuja remunera~ao 
seja constituida, total ou parcialmente, por essa diferen~;a. 

6-Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, nos casas previstos na alinea q) do n.0 2, o gan
ho sujeito a impasto e constituido: 
a) Tratando-se de swaps cambiais ou de operac;oes cambiais a prazo, pela diferen~;a positiva entre 
a taxa de cambia acordada para a venda ou compra na data futura e a taxa de ciimbio a vista 
verificada no dia da celebrac;ao do contra to para o mesmo par de moedas; 
b) Tratando-se de swaps de taxa de jura ou de taxa de juro e divisas, pela diferen~a positiva entre 
os juros e, bern assim, no segundo caso, pelos ganhos cambiais respeitantes aos capitais trocados. 

7 - Havendo Iugar a cessao ou anulac;ao de urn swap ou de uma operac;ao cambial a prazo, com 
pagamento e recebimento de valores de regularizac;ao, os ganhos respectivos constituem re.ndi
mento para efeitos da alinea q) do n.0 2. 

8 - Estando em causa instrumentos financeiros derivados, o disposto no n.0 10 do artigo 49.0 do 
C6digo do IRC e aplicavel, com as necessarias adapta~oes, para efeitos de IRS. 

9- No caso de cessoes de credito previstas na alinea a) do n. 0 2, o rendimento sujeito a impasto e 
constituido pela diferenc;a positiva entre o valor da cessao e o valor nominal do credito. 

10 - Revogado 

*·"·n!&l 
Por Hugo lacerda 

Jurisprudencia 
Mais-Valias: 1- A luz do disposto no artigo 5.0 do Dec. Lei n° 442-A/88, de 30 de Novembro, nao sao tributa
dos em sede de IRS os ganhos obtidos com a transmissao onerosa de predio urbana adquirido como rustico 
antes da entrada em vigor do C6digo do IRS e que ainda conservava essa natureza no momenta da entrada 
em vigor deste C6digo, pese embora tenha adquirido, posteriormente, a natureza de urbana (terrene para 
constru~ao} e side alienado como tal. (A c. STA, de 0210612010 Proc. n. 0 0998/09) 
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Por Nina Aguiar 

N.0 1 

0 n.0 1 contem uma definic;ao geral de rendimentos de capital. Os aspectos ma1s relevantes desta defini
c;ao residem em se ligar o conceito de rendimentos de capital a "elementos patrimoniais, bens, direitos au 
situac;Oes jurldicas, de natureza mobiliaria". de as mesmos rendimentos poderem derivar da titularidade de 
tais elementos, direitos au situac;6es, mas tambem da respect iva modificac;ao, transmissao au cessac;ao, e fi
nalmente de se contemplar quer uma proveniencia directa quer uma proveniencia indirecta dos rendimentos 
em relac;ao aquelas situac;Oes. 

N.0 2 

0 n.0 2 contem uma enumerac;ao nao exaustiva dos rendimentos de capital, as quais podem ser agrupados 
nas seguintes categorias: Juras (remunerat6rios), Iueras distribuldos, juros de mora, rendimentos de outros 
tltulos mobiliarios. rendimentos de propriedade intelectual au industrial, rendimentos provenientes de acti
ves intanglveis, rendimentos provenientes de contratos de seguro e afins. 
Juras remunerat6rios: Quanta aos juros (remunerat6rios), eles podem ter origem, sempre a titulo exempli
ficativo, em mutua (art. 1142.° Cod. Civ.), abertura de credito (contrato atlpico), reporte (art. 477.° Cod. 
Com.), contrato de deposito (art. 407.° Cod. Com.), conta corrente (art. 334.° Cod. Com.), suprimentos 
(artigo 243.° Cod. Soc. Com.), abonos au adiantamentos. 0 contrato de suprimento e amplamente utilizado 
na pratica comercial. Tem duas caracterlsticas que o tornam particularmente flexlvel, sendo uma a de nao 
se exigir para ele qualquer forma especial nem qualquer requisite formal (nao tem sequer de estar previsto 
no contrato de sociedade), e outra a de nao existir em relac;ao a ele uma presunc;ao de juros, ao contrario 
do que acontece com o mutua comercial. Esta segunda questao torna-se fulcra! no plano fiscal, pais se o 
contra to nao puder ser consider ado como suprimento, en tao ele sera qualificado como mutua mercantil (par 
se destinar a acto mercantil) e procedera em relac;ao a ele uma presunc;ao de juros. Para distinguir o contra to 
de suprimento do mutua, o aspecto fundamental e o seu caracter de permanencia (TCAS, 29-06-2004, 
Proc. n.0 05097/01), aspecto que, contudo, carece ainda de definic;ao. Os "abonos ou adiantamentos" re
feridos correspondem a um alargamento residual do conceito de suprimento. Quanta ao valor atribuldo em 
resultado da partilha em case de liquidac;ao de sociedade, assinala-se que nem todo o produto da partilha 
e sempre considerado rendimento de capital. Da conjugac;ao do artigo 10.0

, n.0 1, b) do CIRS como artigo 
81 .0 do CIRC, ha que proceder a uma separac;ao, quanta a tal valor, a parte que forma rendimento de capital 
e a parte que forma uma mais-valia. 
Juras de mora: Quanta aos juros de mora, apenas sao tributados as juros de mora rel acionados com credi
tos pecuniarios. Uma questao que se coloca a respeito dos juros de mora e a de saber se todos as juros de 
mora sao tributados, independentemente de ser au nao tributavel a prestac;ao principal, questao que pede 
colocar-se, v.g, a prop6sito das indemnizac;oes. As indemnizac;oes tributadas sao as elencadas no artigo 9.0

, 

alem das indemnizac;oes por cessac;ao do contrato de trabalho, previstas no artigo 2.0 • Todas as indemniza
c;oes que nao se subsumam nestas duas previsoes, sao indemnizac;6es nao sujeitas a tributac;ao. 0 STA (STA, 
10.5.00, Proc. n.0 24936) ja teve oportunidade de se pronunciar sabre a questao, declarando que "as juros 
de mora devidos per atraso no pagamento de indemnizac;ao fundada em responsabi lidade civil extracon
tratual sao considerados como rendimento de capitais" . Porem o Tribunal Constitucional (TC de 12.7.2004) 
considerou tambem par sua vez que "E inconstitucional a tributac;ao dos juros de mora por atraso no paga
mento de indemnizac;ao devida por responsabilidade civil extracontratual na medida em que se destinem a 
compensar a desvalorizac;ao monetaria do capital devido". 

Disposic;oes relacionadas 
Artigos 9.0 ; 10.0

, n.0 1. b) CIRS; Artigo 81.° CIRC. 

Jurisprudencia 
Juras de mora: TC, 12-7-04, Proc. n.0 154/2004; 
Juras decorridos: STA, 08-10-2003, Proc. n.0 1100/03; STA, 22-09-2004, Proc. n.0 01481/03 ; 
Suprimentos: TCAS, 29-06-2004, Proc. n.0 05097/01; TCAN 10-02-2005, Proc. n.0 48 1 /04; 
lndemnizar;oes: STA. 10.5 .00, Proc. n.0 24936; 
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Bibliografia 
Anselmo Torres, Redur;ao do Capital Social: Tributat;ao da Contrapartida dos Accionistas, Fiscalidade, n.• 
2, 2000, pp. 5-13; Barreira, A tributac;ao das indemnizac;oes no ambito do IRS, Fisco n.• 9, 1989; Duarte 
Morais, Sabre o IRS, Coimbra. 2006, pp. 83-94; Ramos Pereira, Juros de indemnizac;oes por seguradoras -
Sujeitos a retenc;ao de IRS?, 0 Advogado, n.• 38, 2003; Rosado Pereira, Estudos sabre IRS: Rendimentos de 
Capitais e Mais-Valias, Cadernos IDEFF, n.• 2, Institute de Direito Econ6mico, Financeiro e Fiscal, Coimbra, 
2005; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3" ed., Coimbra, 2007, pp. 313-314; Salgado de Matos, 
Codigo do Impasto do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Teixeira, 0 Sistema 
Fiscal Portugues, Vol. I, Coimbra, 1998, pp. 55-56; Xavier de Basta, IRS, lncid{mcia Reale Determinac;ao dos 
Rendimentos Uquidos, Coimbra, 2007, pp. 221-340. 

Artigo 6.0 
• Presun~oes relativas a rendimentos da categoria E 

1 - Presume-se que as letras e livranc;as resultam de contratos de mutua quando nao provenham 
de transacc;oes comerciais, entendendo-se que assim sucede quando o credor origimirio nao for 
comerciante. 

2- Presume-se que as mutuos e as aberturas de credito referidos na alinea a) do n.• 2 do artigo 
anterior sao remunerados, entendendo-se que o jura comec;a a vencer-se nos mutuos a partir da 
data do contra to e nas aberturas de credito desde a data da sua utilizac;ao. 

3 -Ate prova em contrario, presumem-se rnutuados os capitais entregues em deposito nao inclui
dos na alinea b) do n.• 2 do artigo anterior e cuja restituic;ao seja garantida par qualquer forma. 

4- Os lanc;amentos em quaisquer comas correntes dos s6cios, escrituradas nas sociedades comer
dais ou civ:is sob forma comercial, quando nao resultem de mutuos, da prestac;ao de trabalho au 
do exercicio de cargos sociais, presumem-se feitos a titulo de Iueras ou adiantamento dos Iueras. 

5 - As presunc;oes estabelecidas no presente artigo podem ser ilididas com base em decisao ju
dicial, acto administrative, declarac;ao do Banco de Portugal ou reconhecimento pela Direcc;ao
Geral dos Impastos. 

Por Nina Aguiar 

N.• 1 

As letras e livran<;as presumem-se resultantes de contrato de mutua apenas quando o credor inicial nao seja 
comerciante. De acordo como artigo 13." do C. Com, e comerciante aquele que faz do comercio profissao. 
Se o credor inicial e comerciante, presumem-se resultantes de uma compra e venda ou de outra operac;ao 
n:lo financeira, nao gerando rendimentos de capital. 

N.0 2 

Os suprimentos nao sao uma modalidade de mutua, logo nao lhes e aplicavel a presun<;:lo do n.• 2. Se ha 
estipula<;:lo de juros e essa estipulac;ao pede ser conhecida pela AF, os juros ficam sujeitos na data do venci
mento [Artigo 7 .•, n.• 3, al. a), 1 )]. Se nao ha estipulac;ao au essa estipulac;ao nao pede ser conhecida pela 
Administrac;ao Fiscal. so ha tributac;ao se o rendimento e colocado a disposic;ao, pelo que se lorna decisiva a 
contabilidade da sociedade que recebe o suprimento. 

N.• 5 

0 n.• 5 dispoe que as presunc;oes estabelecidas no artigo 6.• podem ser ilididas com base em deCisao ju
dicial, acto administrative, declarac;ao do Banco de Portugal ou reconhecimento pela Direo;ao-Geral des 
Impastos. Quanta ao tipo de decisao judicial a que se refere o preceito, no domfnio do Impasto de Capitais 
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esta ac~ao era uma ac~ao clvel declarativa pr6pna, intentada pelo contribuinte contra o Estado. Hoje parece 
estar afastada a hip6tese de uma acc;ao prOpria mas tambem nao e possfvel a decisao judicial ser proferida 
em processo de impugna~ao judicial (STA, 15-1 2-2004, Proc. n.0 11 87/04), pelo que parece apenas ser 
possfvel uma acc;ao civel declarativa comum. Quante ao acto administrative tambem referido na disposic;ao, 
ele encontra-se expressamente previsto no artigo 64.0 do C6digo de Procedimento e de Processo Tributario. 

Disposi~oes relacionadas 
Artigo 7.0

, n.0 3, al. a), 1), do CIRS. 

Jurisprud{mcia 
Presunr;ao de juros: STA, 15-1 2-2004, Proc. n.0 1187/04; STA, 31 -05-2006, Proc. n.0 0200/06; 
Adiantamento por conta de lucros: TCAS, 11-01·2011, Proc. n.0 04357/10 

lnstruc;oes administrativas 
Offcio Circulado 20061, de 18/02/2002, da DSIRS (llisao de presunc;ao legal - Artigo 64.0 do C6digo do Pro
cedi men toe do Processo Tributario); Oflcio-Circular X-4/96, de 13/10- Direcc;ao de Servic;os do IRS (Processo 
gracioso de reconhecimento da inexistencia de rendimentos legalmente presumidos); 

Doutrina 
Duarte Morais, Sobre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 83-94; Rosado Pereira, Estudos sobre IRS: Rendimentos 
de Capitais e Mais-Valias, Cadernos IDEFF, n.0 2, Institute de Direito Econ6mico, Financeiro e Fiscal , FDU 
Almedina, Coimbra, 2005; Salgado de Matos, C6digo do lmposto do Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) Anotado, lisboa, 1999; Xavier de Baste, IRS, lncid€mcia Reale Determinar;ao dos Rendimentos Uquidos, 
Coimbra, 2007, pp. 22 1-340. 

Artigo 7.0 · Momenta a partir do qual ficam sujeitos 
a tributa<;ao os rendimentos da categoria E 

1- Os rendimentos referidos no artigo 5.0 ficam sujeitos a tributa~ao desde o memento em que 
se vencem, se presume o vencimento, sao colocados a disposi~ao do seu titular, sao liquidados ou 
desde a data do apuramento do respective quantitative, con forme os cases. 

2 - Tratando-se de mti.tuos, de depositos e de aberturas de credito, considera-se que os juros, 
incluindo os parcialmente presumidos, se vencem na data estipulada, ou, na sua ausencia, na 
data do reembolso do capital, salvo quanta aos juros totalmente presumidos, cujo vencimento se 
considera ter Iugar em 31 de Dezembro de cada ana ou na data do reembolso, se anterior. 

3 -Para efeitos do disposto no n .0 1, atende-se: 
a) Quante ao n.0 2 do artigo 5.0: 

1) Ao vencimento, para os rendimentos referidos na alinea a), com excep~ao do reporte, na 
alinea b) , com excepc;ao dos reembolsos antecipados des depositos ou de certificados de de
positos, na aline a c), com excep~ao dos certificados de consignac;ao, e nas alineas d), e), g) e q), 
neste ultimo case relativamente a juros vencidos durante o decurso da operac;ao; 
2) A coloca~ao a disposic;ao, para os rendimentos referidos nas alineas h), i), j), I) e r), assim 
como dos certificados de consigna~ao; 
3) Ao apuramento do respective quantitative, para os rendimentos do contra to de reporte, dos 
juros, no case de reembolso antecipado dos depositos ou de certificados de depositos, e dos 
referidos nas alineas f), m), n), o) e p); 
4) Sem prejuizo do disposto no n ." 1) da presente alinea, ao memento da liquida~ao da opera
c;ao para os rendimentos previstos na alinea ql; 

b) Quante ao n." 3 do ar tigo 5.0
, a coloca~ao dos rendimentos a disposic;ao dos seus titulares ou 

ao apuramento do r espective quantitative quando o titular do direito aos rendimentos opte por 
recebe-los sob a forma de renda; 
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c) Quanta ao n.o 5 do artigo 5.0
, a data da transmissao, excepto quando esta se realizar entre 

sujeitos passives de IRS e nao seja imputavel ao exercicio de urna actividade empresarial e pro
fissional; 
d) Quanta ao n.o 7 do artigo 5.0

, ao apuramento do respective quantitativa. 

4 - As aberturas de credito consideram-se utilizadas na totalidade sempre que, segundo as clau
sulas do contra to, os levantamentos possam fazer-se independentemente de escritura ou instru
mento notarial. 

5 - Os juros sao contados dia a dia. 

* ·'··R&a 
Por Hugo Lacerda 

Jurisprudencia 
ADIANTAMENTO POR CONTA 
ILISAO DA PRESUN<:;AO DO ARTIGO 6.0

, N.0 1. AL. H) E 7.0 DO CIRS 
(Ac. TCAS, de 23105/2007, Proc. n. o 01809/07) 

Por Nina Aguiar 

0 artigo 7.0 regula a questao da incidencia temporal do impasto sabre os rendimentos de capitals. Na 

tributa~ao do rendimento das pessoas singulares. predomina quanta a esta questao a regra da competen
cia de caixa, segundo a qual os rendimentos apenas sao tributaveis quando as correspondentes meios de 

pagamento sao efectivamente pagos ou colocados a disposi~ao do sujeito pass1vo (STA, 29-11-2006, Proc. 
n.0 0827/06). No que se refere aos rendimentos de capitais, as regras de imputa~ao temporal sao de certo 
modo especiais. Em vez de uma reg ra geral de competencia de caixa. existem Ires criterios que sao aplicados 

pelo legislador caso a caso. Esses tres criterios sao: i) o momenta do vencimento, ou criteria de competencia 
financeira; ii) o momenta da coloca~ao a disposi~ao ou do pagamento (criteria de competencia de caixa); e 

iii) o momenta do apuramento do quantitativa do rendimento. 

Jurisprudencia 
STA, 08-10-2003, Proc. n.0 011 00/03; STA, 22-09-2004, Proc. n.0 01481/03 

Doutrina 
Duarte Morais, Sabre o IRS. Co1mbra, 2006, pp. 83-94; Rosado Pereira. Estudos sabre IRS: Rendimentos 

de Capitais e Mais-Va/ias, Cadernos IDEFF, n.0 2. Institute de Direito Econ6mico, Financeiro e Fiscal, FDU 
Almedina. Coimbra, 2005; Sa lgado de Matos, C6digo do Impasto do Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Xavier de Basta, IRS, lncidencia Reale Determinac:;ao dos Rendimentos Uquidos, 

Coimbra. 2007, pp. 221-340. 

Artigo 8.0 
• Rendimentos da categoria F 

1 - Consideram-se rendimentos prediais as rendas dos predios nisticos, urbanos e mistos pagas 
ou colocadas a disposic;ao dos respectivos tituJares. 

2 - Sao havidas como rendas: 
a) As importancias relativas a cedencia do u sa do predio ou de parte dele e aos servic;os relacio
nados com aquela cedencia; 
b) As importancias relativas ao aluguer de maquinismos e mobiliarios ins talados no im6vel lo
cado; 
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c) A cliferen~a. auferida pelo sublocador, entre a renda recebida do subarrendatario e a paga ao 
senhorio; 
d) As importfmcias relativas a cedencia do uso, total ou parcial, de bens im6veis, para quaisquer 
fins especiais, designadamente publicidade; 
e) As importancias relativas a cedencia do uso de partes comuns de preclios em regime de pro
priedade horizontal; 
f) As importiincias relativas a constitui~ao, a titulo oneroso, de direitos reais de gozo temporaries, 
ainda que vitalicios, sabre preclios rusticos, urbanos ou mistos. 

3 -Para efeitos de IRS, considera-se preclio rustico uma parte delimitada do solo e as constru~oes 

nele existentes que nao tenham autonomia econ6mica, preclio urbana qualquer edificio incor
porado no solo e os terrenos que lhe sirvarn de logradouro e preclio misto o que com porte parte 
rustica e parte urbana. 

4- Para efeitos do nfunero anterior, considera-se ainda constru~ao todo o bern move! assente no 
mesmo local por urn periodo superior a 12 meses. 

@ .i •• ir.l@ 

Par Nina Aguiar 

N.0 1 

A formula~ao do n.0 1, referindo-se apenas a "rendas", sugere prima facie uma limita~ao da tr ibuta~ao a 
contrapresta~ao do contrato de arrendamento (Salgado de Matos, C6digo .. . cit.). Como seve, porem, da 
enumera~ao taxat1va do n.0 2, aquele termo e utilizado com um sentido bastante mais lato. Numa formula
~ao geral, sao rendimentos prediais todos os rendimentos obtidos em contrapresta~ao da cedencia do uso 
do predio. Por outro I ado, apenas sao tributados os rendimentos pagos ou colocados a dispos i~ao, excluindo 
a "renda imputada" (Xavier de Basto, IRS .. .• cit., p. 341), a qual consiste na utilidade do predio ocupado 
pelo proprietario. 

N.0 2 
0 n.0 2 contem uma enumera~ao, que aparentemente pretende ser exaustiva, das situa~oes que geram 
rendimentos prediais. Sublinha-se a el imina~ao, desta lista, das rendas pagas como contrapartida de uma 
cessao de explora~ao de estabelecimento comercial, as quais passaram a ser qualif1cadas, mais corredamen
te, como rendimentos da categoria B [artigo 3.0

, n.0 2, al. e)]. 

Disposi~oes relacionadas 
Artigo 41.° CIRS. 

Jurisprudentia 
Cessao de explora~ao de estabe/ecimento: STA, 07-1 2-2005, Proc. n.0 1045/05; TCAN, 20-01 -2005, Proc. 
n.0 325/04; 
Cessao de espar;o comercial: TCAN, 20-01-2005, Proc. n.0 325/04 

Arrendamento versus contrato de hospedagem: STA, 23-11-2004, Proc. 0807/04 

lnstru~oes administrativas 
Circular n.0 15/2008, Direc<;ao de Servic;os do IRS (Rendimentos de partes comuns da propriedade horizontal); 

Doutrina 
Duarte Morais, Sobre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 95-1 00; Salgado de Matos, C6digo do Impasto do Rendi

mento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Teixeira, 0 Sistema Fiscal Portugues, Vol. I, Cairn
bra, 1998, p. 56; Xavier de Basta, IRS, lncidencia Real e Determinac;ao dos Rendimentos Uquidos, Coimbra, 
2007, pp. 341-349. 
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Artigo 9.0 
• Rendimentos da categoria G 

1 - Constituem incrementos patrimoniais, desde que nao considerados rendimentos de outras 
categorias: 
a) As mais-valias, tal como definidas no artigo seguinte; 
b) As indemnizat;5es que visem a reparat;ao de danos nao patrimoniais, exceptuadas as fixadas 
por decisao judicial ou arbitral ou resultantes de acordo homologado judicialmente, de danos 
emergentes nao comprovados e de lucros cessantes, considerando-se neste Ultimo caso como tais 
apenas as que se destin em a ressarcir os beneffcios liquidos deixados de obter em consequencia 
da lesao; 
c) Importancias auferidas em virtude da assunt;ao de obrigat;oes de nao concorrencia, indepen
dentemente da respectiva fonte ou titulo; 
d) Acrescimos patrimoniais nao justificados, determinados nos termos dos artigos 87. 0

, 88. 0 ou 
89.0 -A da lei geral tributaria. 

2 -Revogado 

3 - Sao igualmente considerados incrementos patrimoniais aqueles a que se refere o n.o 5 do 
artigo 89.0 -A da lei geral tributaria. 

4- Os incrementos patrimoniais referidos nas alineas b) e c) do n.0 1 do presente artigo consti
tuem rendimento do ano em que sao pagos ou colocados a disposit;ao. 
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categoria. Apesar de o enquadramento das manifesta~oes de fortuna e de outros acrescimos patrimoniais 
nao justificados, designadamente as indiciados par despesas efectuadas, ser correctamente enquadrado na 
categoria G par via do artigo 9.0 , e de ser certamente essa a inten~ao do legislador quando refere expres
samente algumas das disposi~Oes da Le1 Geral Tributaria, e feita, na allnea d), uma escolha pouco criteriosa 
das disposi~Oes relevantes. Refere-se o artigo 87.• que, como se sabe, tern um ambito bastante alargado, e 
apesar deter algumas conexoes com as manifesta~oes de fortuna e acrescimos patrimoniais nao justificados, 
nao e com base nele que se determinam as rendimentos inferidos atraves dessas manifesta<;oes e acresci
mos. No que concerne a referenda ao artigo 88.0 o erro ainda e mais flagrante, pais as situa<;Oes a que se 
reporta essa disposi~ao sao casas em que o rendimento e determinado com base nos elementos objectives 
referidos no artigo 90.0 que pressupoem, como e 6bvio, o conhecimento da categoria do rendimento que se 
tern em vista determinar e, consequentemente, ficam claramente fora do ambito do artigo 9.0

• 

0 n.• 4 tern apenas uma natureza clarificadora e interpretativa nao suscitando dificuldades. 

Per Nina Aguiar 

N." 1 
Actualmente, a categoria G agrupa quatro categorias de rendimentos: Mais-valias, indemniza~oes, impor
tancias recebidas por compromisso de nao concorrencia e acrescimos patrimoniais nao justificados. 
No que diz respeito as indemniza<;Cies, cabe sublinhar que o artigo 9" nao sujeita a tributa~ao toda e 
qualquer indemniza~ao. Ha indemniza<;oes, desde logo, tributadas noutras categorias. As i ndemniza~oes 

por cessa<;ao do contrato de trabalho, por exemplo, sao tributadas como rendimentos da categoria A. As 
indemniza~Oes relacionadas com uma actividade empresarial ou profissional serao, em principia, tributadas 
na categoria B. Alem disso, o artigo 9." restringe o seu ambito de aplica~ao as seguintes indemniza~Oes: i) 
as que visem a repara~ao de danos nao patrimoniais, que nao sejam fixadas por decisao judicial au arbitral 
au resultantes de acordo homologado judicialmente; ii) as que visem a repara<;ao de danos emergentes 
nao comprovados; e iii) as que v1sem a "repara<;ao" ou compensa~ao de Iueras cessantes. Para esta ultima 
categoria, acrescenta-se que sao consideradas como tais, as indemniza<;Oes que se destinem a "ressarcir os 
beneflc1os llquidos deixados de obter em consequencia da lesao". 0 termo benefic1os refere-se, necessa
ria mente, a Iueras. E sendo assim, a norma sujeita a tributa<;ao uma indemniza<;ao que pretenda ressarcir 
o sujeito passive por Iueras llquidos cessantes, o que pressupoe urn calculo de apuramento do Iuera que 
resultaria de uma opera<;ao au de uma actividade. Efectivamente, a parte da indemniza<;ao que exceda o 
Iuera llquido corresponde a uma reintegra<;ao do patrim6nio existente anteriormente a lesao e sera portanto 
uma indemniza~ao par danos patrimoniais. Nao sao tributadas: as indemniza~Oes par danos patrimoniais e 
as indemniza~oes por danos marais fixadas par decisao judicial ou arbitral ou resultantes de acordo homo
logado judicialmente. 

N.0 4 
0 numero 4 contem uma norma de imputa<;ao temporal. Diz-se ai que as indemniza~Oes, tributadas na cate
goria G, e as importancias auferidas em virtude da assun<;ao de obriga~Oes de nao concorrencia constituem 
rendimento do ano em que sao pagas ou colocadas a disposi<;ao do sujeito passive. 0 n.• 2 do artigo 43." 
da Lei n." 60-A/2005, que deu ao preceito a redac~ao actual, refere que ele tern natureza interpretativa. 
Efectivamente, na tributa~ao do rendimento das pessoas singulares vigora tradicionalmente um principia de 
1mputa~ao temporal segundo a competencia de caixa, a qual significa que os rendimentos sao tributados no 
ano do pagamento. Como tal, uma norma que expressamente afirme este principia para uma situa<;ao con
creta tem natureza meramente interpretativa ou declarativa. lsto significa que see acordado o pagamento 
de uma indemniza<;ao em presta<;Cies sucessivas, e o mom en to do pagamento de cada presta<;ao que deter
mina o momenta da tributa~ao e nao o memento do facto que deu origem a obriga<;ao de indemnizar ou o 
acordo que fixou os termos da indemniza<;ao. A norma de imputa<;ao temporal deixa de fora as mais-valias. 
Com efeito, para as mais-valias preveem-se algumas excep~Oes ao principia da tributa<;ao no momenta do 
pagamento [artigo 10.0

, n." 3, allneas a) e b)]. 

Disposi~oes relacionadas 
Artigos 10.", 43.", 44.", 45.0

, 46 .", 47 .", 48 .", 49.0
, 50.0 , 51 ." e 52" CIRS; Artigos 87" , 88.0 e 89.0 -A LGT. 
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Jurisprudimcia 

Venda de partes sociais: STA, 08-03·2006, Proc. n.• 0719/05; TCAS, 12·12·2006, Proc. n.• 794/05. 

lndemnizac;oes: STA, 18-06-2008, Proc. n.• 1144/06; 

Ganhos provenientes de obrigac;ao de nao concorrencia: TCAS, 15-09-2010, Proc. n.• 4125/10; 

Exclusao da tributac;ao por afectac;ao a habitac;ao propria permanente: STA, 14-04-2010, Proc. n.• 1125/09; 

STA, 7-12· 2004, Proc. n.• 938/04; STA 12·03-2003, Proc. n.• 1721/02; STA. 03-03·2004, Proc. n.• 1774/03; 

STA, 16-06-2004, Proc. n .• 0392/04. 

Doutrina 

Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 1 01·124; Salgado de Matos, C6digo do Impasto do Rendi· 
menta das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1 999; Xavier de Basto, IRS, lncidencia Reale Determi
nac;ao dos Rendimentos Liquidos, Coimbra, 2007, pp. 359-438. 

Artigo 10. o • Mais-valias 

1- Constituem mais-valias os ganhos obtidos que, nao sen do considerados renclimentos empresa
riais e profissionais, de capitais ou precliais, resultem de: 
a) Alienaf11iO onerosa de clireitos reais sabre hens im6veis e afectaf11iO de quaisquer bens do pa
trim6nio particular a actividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo 
seu proprietario; 
b) Aliena~lio onerosa de partes sociais, incluindo a sua remi~;ao e amortizac;ao com redu~;ao de 
capital, e de outros val ores mobiliarios e, bern assim, o valor atribuido aos associ ados em resulta
do da partilha que, nos termos do artigo 81.0 do C6cligo do IRC, seja considerado como mais-valia; 
c) Aliena~ao onerosa da propriedade intelectual ou industrial ou de experiencia adquirida no 
sector comercial, industrial ou cientifico, quando o transmitente nao seja o seu titular originario; 
d) Cessao onerosa de posi~;oes contratuais ou outros direitos inerentes a contratos relatives a 
bens imoveis; 
e) Opera~;oes relativas a instrumentos financeiros derivados, com excep~ao dos ganhos previstos 
na alinea q) do n.• 2 do artigo s.•. 
f) Opera~;oes relativas a warrants aut6nomos, quer o warrant seja objecto de neg6cio de clisposi
f1aO anteriormente ao exercicio ou quer seja exercido, neste ultimo caso independentemente da 
forma de liquida~;ao. 

g) Opera~;oes relativas a certificados que atribuam ao titular o clireito a receber urn valor de 
determinado activo subjacente, com excep~;ao das remunera~oes previstas na alinea r) do n.• 2 
do artigo 5. •. 

2 -Revogado 

3 - Os ganhos consideram-se obtidos no memento da pratica dos actos previstos no n.• 1, sem 
prejuizo do disposto nas alineas seguintes: 
a) Nos casas de promessa de compra e venda ou de troca, presume-se que o ganho e obtido logo 
que verificada a tracli~ao ou posse dos bens ou direitos objecto do contra to; 
b) Nos casas de afecta~ao de quaisquer bens do patrim6nio particular a actividade empresarial 
e profissional exercida pelo seu proprietario, o ganho so se considera obtido no momenta da 
ulterior aliena~;ao onerosa dos bens em causa ou da ocorrencia de outro facto que determine o 
apuramento de resultados em conclif15es analogas. 

4- 0 ganho sujeito a IRS e constiruido: 
a) Pela cliferen~a entre o valor de realizaf1ao eo valor de aquisi~ao, liquidos da parte qualificada 
como renclimento de capitais, sendo caso disso, nos casas previstos nas alineas a), b) e c) do n.• 1; 
b) Pela importancia recebida pelo cedente, deduzida do pre~o por que eventualmente tenha ob
tido os direitos e hens objecto de cessao, no caso previsto na alinea d) do n.• 1; 
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c) Pelos rendirnentos liquidos, apurados ern cada ano, provenientes das opera<;oes referidas nas 
alineas e) e g) do n.• 1; 
d) Pelos rendirnentos liquidos, apurados ern cada ano, provenientes das opera<;oes referidas na 
alinea f) do n.• 1, os quais correspondern, no momenta do exercicio, a diferen<;a positiva entre 
o pre<;o de rnercado do activo subjacente e o pre<;o de exercicio acrescido do premia do warrant 
autonorno ou a diferen<;a positiva entre o pre<;o de exercicio deduzido do premia do warrant 
autonorno e o pre<;o de rnercado do activo suhjacente, consoante se trate de warrant de cornpra 
ou warrant de venda. 

5 - Sao excluidos da tributa<;iio os ganhos provenientes da transrnissao onerosa de irn6veis des
tinados a habita<;iio propria e perrnanente do sujeito passive ou do seu agregado familiar, nas 
seguintes condi<;Cies: 
a) Se, no prazo de 36 rneses contados da data de realiza<;iio, o valor da realiza<;iio, deduzido da 
arnortiza<;ao de eventual ernprestirno contraido para a aquisi<;iio do irn6vel, for reinvestido na 
aquisi<;iio da propriedade de outre irn6vel, de terrene para a constru<;iio de irn6vel, ou na cons
tru<;ao, arnplia<;iio ou rnelhorarnento de outre irn6vel exclusivarnente corn o rnesrno destine si
tuado ern territ6rio portugues ou no territ6rio de outre Estado membra da Uniao Europeia ou 
do espa<;o econ6mico europeu, desde que, neste Ultimo case, exista intercarnbio de inforrna<;5es 
ern materia fiscal; 
b) Se o valor da realiza<;iio, deduzido da arnortiza<;iio de eventual ernpn!stirno contraido para a 
aquisi<;iio do irn6vel, for utilizado no pagarnento da aquisi<;iio a que se refere a alinea anterior 
desde que efectuada nos 24 rneses anteriores; 
c) Para os efeitos do disposto na alinea a), o sujeito passive devera rnanifestar a inten<;iio de pro
ceder ao reinvestirnento, ainda que parcial, mencionando, na declara<;iio de rendirnentos respei
tante ao ana da aliena<;iio, o valor que tenciona reinvestir; 
d)Revogada 

6 - Nao havera Iugar ao beneficia referido no numero anterior quando: 
a) Tratando-se de reinvestirnento na aquisi<;iio de outre irn6vel, o adquirente o nao afecte a sua 
habitm;iio ou do seu agregado familiar ate decorridos seis meses ap6s o term a do prazo em que o 
r einvestirnento deva ser efectuado; 
b) Tratando-se de reinvestirnento na aquisi<;iio de terrene para constru<;iio, o adquirente nao 
inicie, excepto par motive irnputavel a entidades publicas, a constru<;iio ate decorridos seis rneses 
ap6s o termo do prazo ern que o reinvestimento deva ser efectuado ou nao requeira a inscri<;iio 
do im6vel na rnatriz ate decorridos 24 rneses sabre a data de inicio das obras, devendo, em qual
quer case, afectar o irn6vel a sua habita<;iio ou do seu agregado familiar ate ao fim do quinto ana 
seguinte ao da realiza<;iio; 
c) Tratando-se de reinvestimento na constru<;iio, arnplia<;iio ou rnelhorarnento de irn6vel, nao se
jam iniciadas as obras ate decorridos seis meses ap6s o terrno do prazo ern que o reinvestirnento 
deva ser efectuado ou nao seja requerida a inscri<;ao do irn6vel ou das altera<;5es na matriz ate de
corridos 24 meses sabre a data do inicio das obras, devendo, em qualquer caso, afectar o im6vel 
a sua habita<;ao ou do seu agregado familiar ate ao firn do quinto ana seguinte ao da realiza<;iio. 

7- No case de reinvestirnento parcial do valor de realiza<;iio e verificadas as condi<;oes estabeleci
das no nurnero anterior, o beneficia a que se refere o n.• 5 respeitara apenas a parte proporcional 
dos ganhos correspondente ao valor relnvestido. 

8 - No case de se verificar urna perm uta de partes socials nas condi<;5es rnencionadas non. • 5 do 
artigo 73." e no n.• 2 do artigo 77." do C6digo do IRC, a atribui<;ao, ern resultado dessa permuta, 
dos titulos representatives do capital social da sociedade adquirente aos s6cios da sociedade ad
quirida nao da Iugar a qualquer tributa<;iio destes ultirnos se os mesrnos continuarern a valorizar, 
para efeitos fiscais, as novas partes socials pelo valor das antigas, deterrninado de acordo com o 
estabelecido neste C6digo, sem prejuizo da tributa<;iio relativa as irnportancias ern dinheiro que 
lhes sejam eventualmente atribuidas. 
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9- No caso referido no mimero anterior, observa-se o seguinte: 
a} Perdendo o s6cio a qualidade de residente em territ6rio portugues, ha Iugar a considera~ao na 
categoria de mais-valias, para efeitos da tributa~ao respeitante ao ano em que se verificar aquela 
perda da qualidade de residente, do valor que, por virtude do disposto no n.• 8, nao foi tributado 
a quando da perm uta de ac~oes, o qual corresponde a diferen~a entre o valor real das ac~oes rece
bidas eo valor de aquisi~ao das antigas, determinado de acordo como estabelecido neste C6digo; 
b) E a plica vel, com as necessarias adapta~oes, o disposto no n.• 10 do artigo 73." do C6digo do IRC. 

10 - 0 estabelecido nos n.•s 8 e 9 e tambem aplicavel, com as necessarias adapta~oes, relativa
mente a atribui~ao de partes, quotas ou ac~oes, nos casos de fusao ou cisao a que seja aplicavel o 
artigo 74.0 do C6digo do IRC. 

11 - Os sujeitos passivos devem declarar a aliena~ao onerosa das ac~oes, bern como a data das 
respectivas aquisi~oes. 

12 - Revogado 

Por Nina Aguiar 

N." 1 
0 artigo 1 o.• nao tributa toda e qualquer mais-valia, mas apenas aquelas que se encontram taxativamente 
enumeradas no mesmo preceito. 
A allnea a) do n.• 1 sujeita a tributa~ao dais tipos de mais-valias: as mais-valias obtidas com a aliena~ao 
onerosa de direitos reais sabre bens im6veis e a as resultantes da afecta~ao de quaisquer bens do patrim6-
nio particular a actividade empresarial ou profissional e profissional exercida em nome individual pelo seu 
proprietario. 
A allnea b) SUJeita a tributa~ao as mais·valias resultantes de opera~6es com valores mobiliarios. No que diz 
respeito as participa~Oes de cap1tal, inclui nao apenas a aliena~ao, mas tambem a remi~ao e amortizac;ao 
com redu~ao. 
lnclui ainda o resultado da partilha que, nos termos do C6digo do IRC, seja considerado como mais-valia. 0 
artigo 81 .0 do CIRC, diz que constitui rendimento tributiivel, o valor que for atribufdo aos s6cios em resulta
do da partilha, abatido do custo de aquisi~ao das correspondentes partes sociais. Sabre esta diferen~a (entre 
o resultado da partilha e o custo de aquisi~ao) diz ainda que, quando a mesma for positiva, "e considerada 
como rendimento de aplica~ao de capitais ate ao limite da diferen~a entre o valor que for atribuido eo que, 
face a contabilidade da sociedade liquidada, corresponda a entradas efectivamente verificadas para realiza
c;ao do capital, tendo o eventual excesso a natureza de mais-valia tributavel". Pede assim dizer-se que a re
sultado da partilha constitui rendimento tributavel na parte que exceda o custo de aquisi~ao da par ticipa~ao 

de capital. No entanto, esse rendimento pode ter que ser d1vidido em duas parcelas, uma com a natureza de 
rendimento de capitais e outra com a natureza de mais-valias. 

Exemplo: 
Suponha-se uma sociedade X, com um capital social de 100 000 Euros 0 S6cio A comprou uma quota de 
SO%, cujo valor nominal e de 50 000 Euros, por 40 000 Euros. Efectuada posteriormente a partilha e atribuf
da a A uma quota de liquida~ao de 70 000 Euros, o que implica que o valor total da partilha e de 140 000 
Euros. 0 valor tributavel eo valor atribuido ao s6cio em resultado da partilha, abat1do do pre~o de aquisi~ao 

da participa~ao (art. 81 .0 do IRC): 

VT = 70 000 - 40 000 = 30 000 

0 rendimento de capital e este mesmo valor ate ao limite formado pela diferen~a entre o valor atribufdo e o 
valor nominal da participac;ao correspondente: 

RC = 70 000 - 50 000 = 20 000 
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A mais-valia e igual a diferen<;a entre o valor nominal da participa<;ao e o valor de aquisi<;ao, s6 ocorrendo 
quando o valor de aquisi<;ao e inferior ao valor nominal: 

MV = 50 000 - 40 000 = 1 0 000 

A alinea c) tributa a aliena<;ao onerosa de propriedade intelectual ou industrial ou de experiencia adquirida 
no sector comercial, industrial ou cientifico, quando o transmitente nao seja o seu titular originario. Quando 
o transmitente foro titular originario, o rendimento integra-se na categoria B [artigo 3.", n.0 1, al. c)]. 0 ter
mos "propriedade intelectual", que nao e utilizado pelo Direito civil portugues, refere-se ao direito de autor 
e direitos conexos, regulados pelo Decreta-Lei n.0 63/85, de 14 de Mar<;o. 
A alinea d) sujeita a tributa<;ao o rendimento proveniente da cessao onerosa de posi<;6es contratuais ou ou
tros direitos inerentes a contratos relatives a bens im6veis. Nesta previsao cabe o ganho obtido pela cessao 
onerosa de posi<;ao contratual relativa a contrato promessa de compra e venda de im6vel, sendo neste caso o 
rendimento tributavel constituido pela importancia recebida pelo cedente, deduzida do pre<;o por que even
tualmente tenha obtido os direitos objecto de cessao. Nao pode caber duvida que cabe na previsao, como 
regra geral, a cessao de creditos. No entanto, em certas situa<;6es, o rendimento obt1do pelo cessionario na 
cessao de creditos, igual a diferen<;a entre o valor nom1nal dos creditos e o prec;o pago como contrapartida 
da cessao, pode ser tributado na categoria B (TCAS, 17-06-2003, Proc. n.0 3732/00). Tambem nos parece 
que nao pode deixar de caber na previsao a quantia paga ao arrendatario por resolu<;ao do contrato de 
arrendamento urbane. 

N.0 5 
Muito importante e a exclusao da tributac;ao das mais-valias realizadas na transmissao de direitos reais sobre 
im6veis quando o im6vel transmitido se encontre afectado a habita<;ao propria e permanente do sujeito 
passive e quando o valor de realiza<;ao, deduzido da amortizat;ao de eventual emprestimo contrafdo para 
a aquisi<;ao do im6vel, for reinvestido, no prazo de 36 meses a partir da transmissao, for utilizado para a 
aquisi<;ao de novo im6vel, de terrene para a constru<;ao de im6vel, ou na constru<;ao, amplia<;ao ou melho
ramento de outro im6vel exclusivamente com o mesmo destine. Sobre esta situa<;ao, o Supremo Tribunal 
Administrative declarou ja por diversas vezes que, havendo recurso ao credito para aquisic;ao de habita<;ao, 
nao se considera haver reinvestimento ate ao limite do montante do emprestimo. 

Exemplo: 
0 sujeito passive A vendeu uma frac<;ao aut6noma de predio urbane em 2007 par 100 000 Euros, realizando 
uma mais-valia de 25 000 Euros. Adquiriu uma nova frac<;ao em 2007 por 150 000 Euros. Pediu um empres
timo bancario para compra de habitac;ao: 
a) De valor igual ou superior a 150 000 Euros: A mais-valia e integralmente tributada porque nao ha reinves
timento do produto da alienac;ao. 
b) De valor inferior a 150 000 Euros, par exemplo 80 000 Euros. A mais-valia sera excluida na proporc;ao do 
reinvestimento. 
Considera-se que o valor do reinvestimento e a diferenc;a entre o valor de aquisi<;ao eo valor do emprestimo: 

1 50 000 - 80 000 = 70 000 

0 valor reinvestido do produto da alienac;ao e 70 000. 
Logo o reinvestimento e de 70% do produto da aliena<;ao. 
Logo a mais-valia sera exclufda em 70% (70% x 25 000) 

Disposi~oes relacionadas 
Artigos 43.0

, 44 .0 , 45.0 , 46.0
, 47.0

, 48.0 , 49.0
, 50.0 , 51 .0 e 52.0 CIRS. 

Jurisprudencia 
Regime transitorio das mais-valias imobiliarias: STA, 02-06-2010, Proc. n.o 998/09; STA, 27-01-2010, Proc. 
n.0 969/09; STA, 04-02-2009, Proc. n.0 872/08; STA, 29-10-2008, Proc. n. 0 539/08; STA, 13-02-2008, Proc. 
n.0 763/07; STA, 06-06-2007, Proc. n.0 179/07; STA, 12-12-2006, Proc. n.0 11 00/05; STA, 29-03-2006, Proc. 
n.0 1213/05; STA, 09-11-2005, Proc. n.0 733/05; STA, 12-05-1993, Proc. n.0 14835; 
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Exclusao da tributac;ao ao abrigo do n. 0 5: STA, 14-04-2010, 01125/09; STA de 03-03-2004, proc. n.0 

1774/03; STA 07-12-2004, proc. n.0 938/04; STA de 12-03-2003, proc. n.0 1721/02. 
Rendimento derivado de obrigac;ao de nao concorrencia: TCAS, 15-09-2010, Proc. n.0 412511 0; 

Cessao de posic;ao contratual: STA, 15-09-2010, Proc. n 329/1 0; TCAS, 17-06-2003, Proc. n.0 3732/00; 
TCAN, 29-03-2007, Proc. n° 328/0. 

lnstru~oes administrativas 
Oficio-Circulado 20067, de 09/04/2002 - Direc~ao de Servi~os do IRS (Tributa~ao de premios atribuldos em 
sorteios ou concursos); Oflcio-Circulado 20054, de 11110/2001 - Direc~ao de Servi~os do IRS (Reinvestimen
to de Mais-Valias, nos termos do n.0 5 do Artigo 10.0 do C6digo do IRS); Oflcio-Circulado 9/93, de 12/06 
- Direc~ao de Servi~os do IRS (Mais-valias, reinvestimentos, im6veis para habita~ao); Circular n.0 13/2008, 
Direc~ao de Servi~os do IRS (lndemn iza~oes : Presta~oes devidas em consequencia de lesao corporal, doen~a 
au morte); 

Bibliografia 
Casalta Nabais, 0 dever fundamental de pagar impastos - contribute para a compreensiio constitucional do 
estado fiscal contemporiineo, Coimbra, 1998, p. 520; Duarte Morais, Sobre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 1 02-
122; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3 ." ed., Coimbra, 2007, pp. 31 5-323; Salgado de Matos, 
C6digo do lmposto do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Xavier de Bas to, IRS, 
lncidencia Real e Determinac;iio dos Rendimentos Liquidos, Coimbra, 2007, pp. 359-438. 

Par Patricia Anjos Azevedo 

Em termos hist6ricos, e a titulo de enquadramento, surgiu em 1965 o C6digo do Impasto das Ma1s-Valias, 
sendo que, no seu relat6rio preambular, e para efeitos de lim1tes do impasto, reconhecia-se que se considera
vam como mais-valias os aumentos de valor dos bens que os contribuintes nao produziram nem adquiriram 
para venda -tendo-se assim come~ado na decada de 60 a tipificar as mais-valias como realidade do sistema 
tributario. Ao Iongo dos tempos, o regime de tributa~ao das mais-valias foi sendo alterado, estando tal 
regime presentemente previsto no CIRS, mais concretamente no seu art.o 1 0.0

, que alias agora passamos a 
comentar. 

N.0 1 

Apesar de as mais-valias constitufrem acrescimos patrimoniais muito significativos, nao sera facil a sua def1ni
~ao, pelo que a lei optou por uma enumera~ao casufstica das mais-valias sujeitas a tributa<;ao.7 

No fundo, estao em causa ganhos que resultam da aliena<;ao de urn bern econ6mico, sendo que tal aliena
<;ao apesar de tudo nao constitui objecto especffico de uma qualquer actividade empresarial. 

N." 1, alinea a) 
Nesta alfnea encontram-se previstas mais-valias imobiliarias com a aliena<;ao de im6veis. Assim, constituem 
mais-valias tributaveis as ganhos resultantes da aliena<;ao onerosa de direitos reais sabre im6veis (ou situa
~oes que a lei considere como economicamente equivalentes, designadamente a celebra~ao de um con
trato-promessa de compra e venda de urn im6vel em que se transmita desde logo a posse do bem para o 
promitente-comprador). 
Note-se tambem que anteriormente apenas eram tributados nesta sede os ganhos resultantes da aliena<;ao 
de terrenos para constru~ao, pelo que o Decreta-Lei 442-A/88, de 30 de Novembro (que aprovou o CIRS) 
previa uma norma transit6ria segundo a qual as aliena~oes de im6veis efectuadas antes da entrada em vigor 
do actual CIRS nao estariam sujeitas a impasto de mais-valias, apenas dando origem a t ributa~ao quando o 
ahenante os houvesse adquirido na vigencia do novo CIRS.6 

Para ilustrar a situa~ao descrita no paragrafo anterior, vide Ac6rdao do STA profendo no ambito do Recurso 
872/08, que demonstra uma situa<;ao em que se entende que foi viol ado o art. a 1 0 .0 , n .0 1, a) do CIRS, bem 

(m h:rmn~ dt' hl~rafu rele~ ilnl£!, 1.11f~ PHlE!RA. Rogk1o fernande\ M A Uibul ~.'to d.H mJ~-v.lll a'' . m Foco, n • 101-101, SALDAWIA SANCHES, "Amdd \Obli' 
o concf110 de 11\.lr\·~alJ;r.• , 10 Fllt'O n • 65Kii, r. ~m tCnTIO\ m.lf1, gNJ~. TEIXEIRA RIB~ItO, JW JC>Jquun, U('Ooe5 de flfl.ll't('.U pUbftc~. 5 • Edr{.jo, C01nobr.l Ed told, 
Cooobr.t. 1997 
A.\wn, na prjW, CO> UTIO'Vm adqu:ndc-. oVll6~ 0 1 de J11ot>1ro dt 1989, t: a~('f•luando-se €n ttntn01 p.v-a cornlfU(l.o, n.io Sf tlll'ontr.lm St¥~1~ .\ tnbut.l(do em !.fdr
dlJT\oltloovll•ao. 
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Artigo 11.0 
• Renclimentos da categoria H 

1 - Consideram-se pensoes: 
a) As prestar;oes devidas a titulo de pensoes de aposentar;ao ou de reform a, velhice, invalidez ou 
sobrevivencia, bern como outras de identica natureza, incluindo os rendimentos referidos no n.0 

12 do artigo 2.0
, e ainda as pensoes de alimentos; 

b) As prestar;oes a cargo de companhias de seguros, fundos de pensoes, ou quaisquer outras enti
dades, devidas no ambito de regimes complementares de seguranr;a social em razao de contribui
r;oes da entidade patronal, e que nao sejam consideradas rendimentos do trabalho dependente; 
c) As pensoes e subvenr;oes nao compreendidas nas alineas anteriores; 
dl As rendas temponirias ou vitalicias. 

2 - A remir;ao ou qualquer outra forma de antecipar;ao de disponibilidade dos rendimentos pre
vistas no numero anterior nao lhes modifica a natureza de pensoes. 

3 - Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributar;ao desde que pagos ou coloca
dos a disposir;ao dos respectivos titulares. 

w.;,.,r:!•M 
Par Hugo Lacerda 

1 - Devem ser inseridos nesta categoria os rendimentos auferidos com pensoes pagos ou colocados a dispo
sic;ao des respectivos titulares. 

2 - 0 Ac. do Tribunal Constitucional n.0 308/2001, de 3 de Julho, considerou -com 5 declarac;oes de voto 
· inconstitucional as pensoes de prec;o de sangue. da al. c) do n.0 1 do art. 11 .0

• 

A questao colocada pelo TC era saber se «a norma da a linea c) do n. 0 1 do artigo 11. 0, interpretada no sen
ttdo de abranger as pensoes de prec;o de sangue e de, ne:;:;a mesma dimensao, integrar uma das ressalvas 
prevista na alinea d) do n. o 1 do artigo 73. 0, ambos do C6digo do IRS, viola o principia da igualdade (artigo 
13. o da CR)?n 
0 Tribunal responde afirmativamente, pelo facto de a norma impugnada, com a interpretac;ao apontada, 
traduzir uma discriminac;ao arbitraria relativamente a ausencia de tributac;ao generalizada das indemniza
c;6es par danos emergentes comprovados (ausencia de tributac;ao essa que, por sua vez. e a que esta mais 
con forme com uma leitura exigente do principia constitucional da capacidade contributiva) e pelo facto de 
essa interpretac;ao determinar um afastamento, sem que se vislumbre uma razao substancial bastante que o 
justifique, do regime aplicavel a indemnizac;oes em tude semelhantes a estas. 

Par Nina Aguiar 

N.0 1 
0 artigo 11 .0 nao contem uma definic;ao o Ierma pensao, o qual comporta algum grau de indeterminac;ao 
(TC, Ac. 308/2001, 3-7-2001 ). 
Na allnea a) referem-se as pensoes devidas a titulo de aposentac;ao au de reforma, velhice, invalidez ou so
brevivencia. As duas primeiras sao motivadas pela cessac;ao de uma relac;ao de trabalho, conjugadas com o 
atingir de uma idade a qual a lei associa a possibilidade de reforma ou aposentac;ao (Xavier de Basta. IRS ... , 
cit. ,p 4 72, esclarece que o term a aposentac;ao e utilizado para a cessac;ao do exerclcio de func;oes par idade 
par parte dos agentes e funcionarios do Estado e outras entidades publicas). A situac;ao em que e constltufdo 
a favor do trabalhador o direito a receber uma prestac;ao peri6dica (normalmente mensal, mas que pede 
tambem ser anual), motivada pela cessac;ao do contrato de trabalho, mas antes de aquele atingir a idade 
legalmente prevista para a reform a, segundo o regime de seguranc;a social que seja aplicavel, nao e confun
dida ou equiparada, para efeitos de IRS, com a situac;ao de reforma. Nas situac;oes descritas, normalmente 
designadas como de pre-reforma, as prestac;6es devidas ao trabalhador qualificam·se como rendimentos 
da categoria A (TCAS, 28-03-2006, Proc. n.0 07164/02). 0 numero 12 do artigo 2.0 ajuda a esclarecer este 
aspecto ao determinar que "nao constituem rendimentos de trabalho dependente os auferidos ap6s a ex
tinc;ao do contrato de trabalho, sempre que o titular seja colocado numa situac;ao equivalente a de reforma, 
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segundo o regime de seguran<;a que I he seja aplicavel" . Ate 2000, inclufam-se nesta previsao (artigo 11 .0 , 

n.0 1) os complementos de pensoes de reforma pages pelas ex-entidades patronais. A partir dessa data, a 
alfnea b) passou a prever de forma aut6noma e mais compreensiva as presta<;6es devidas "no ambito de 
regimes complementares de seguran<;a social", as quais pod em ser pagas por companhias de seguros, fun· 
dos de pensoes, ou quaisquer outras entidades, em razao de contribui<;oes da entidade patronal" . A ultima 
parte sugere uma separa<;c'io entre a entidade patronal, contribuinte, e a entidade devedora das presta<;oes, 
o que deixa substituir alguma duvida sabre as situa<;6es em que os complementos de reforma sao pages 
diredamente pela entidade patronal. Em todo o case, estas presta<;oes pagas no ambito de regimes com· 
plementares de seguran<;a social so serc'io considerados como integrando a categoria H se nao deverem ser 
"consideradas rendimentos do trabalho dependente" (n.0 1, al. b). 0 criteria para aferir este ultimo requisite 
sera, mais uma vez, o facto de trabalhador se encontrar na situa<;ao legal de reforma segundo o sistema de 
seguran<;a social que lhe for aplicavel. 
Quante as pens6es de sangue, que foram durante alguns anos cons1deradas incluldas na alinea c), o Tribunal 
Constitucional considerou tal interpreta<;ao inconstitucional, por violar o principia da igualdade, tendo em 
conta tratamento dado em sede de IRS a outras indemniza<;6es da mesma natureza, e nomeadamente o fac
to de o artigo 12.0 (entao artigo 13.0 ) do CIRS ressalvar da incidencia do impasto as indemniza<;6es devidas 
em consequencia de lesao corporal, doen<;a ou morte, pagas ou atribuidas, por em ambos os casas, se estar 
perante presta<;oes indemnizatorias de danos emergentes. 

N.0 2 
A remi<;ao, i.e., a extin<;ao da obriga<;ao de pagamento da pensao por pagamento antecipado nc'io prejudica 
a caracteriza<;ao do rendimento como pensao, tributavel na categoria H (Sabre esta questao, o TCAS, 28· 
03·2006, Proc. n.0 7164/02 considerou, referindo·se a rendimentos da categona A, que "a remi<;ao de uma 
presta<;ao tem, necessariamente, a mesma natureza que essa presta<;ao tinha"). 

N.0 3 
Mais uma vez, o legislador entendeu deixar expressa, a prop6sito de um caso particu lar, com um caracter 
necessariamente declarative, o que e a regra geral de imputa<;c'io temporal no IRS, segundo a qual os ren· 
dimentos sao tributados no momenta em que os respectivos meios de pagamento ficam efectivamente 
disponiveis. A razao desta preocupa<;ao do legislador reside no facto de a pensao constituir uma presta<;ao 
peri6dica, e de a sua fonte ser uma ado ou um facto que ocorrem num unico memento determinado. Como 
em todas as situa<;oes com esta estrutura, e discutivel e com efeito tem sido discutido se o fado tributario eo 
fade ou acto que deram origem a rela<;ao juridica no ambito da qual nasce periodicamente o direito a cada 
presta<;ao, ou e, pelo contrario, o nascimento de cada obriga<;ao de presta<;ao peri6dica. A decisao por uma 
ou outra das interpreta<;6es, determinara o momenta do nascimento da obriga<;ao de impasto. Neste caso, 
o legislador deixa claro que o fado tributario, que da origem a obriga<;ao de imposto, ocorre no momenta 
do pagamento da presta<;ao ou da sua coloca<;ao a disposi<;ao do titular. 

Disposi<;oes relacionadas 
Artigo 2.0 , n.0 12. 

Jurisprudencia 
TC, Ac. 308/2001, 3·7·2001; STA, 12·05·2004, Proc. n.o 02030/03; STA, 16-06·2004 Proc. n.0 02060/03; 
STA, 27·04·2005, Proc. n.• 01 163/04; STA, 29·09-2004, Proc. n.0 0482/04; STA, 31·03·2004, Proc. n.0 

02059/03; STA, 18·04·2007, Proc. n.0 01177/06. 

lnstru<;oes administrativas 
Oficio·Circulado 20058, de 05/02/2002 • Direc<;Cio de Servi<;os do IRS (Pensoes de alimentos pagas por sujei· 
tos passivos a dependentes que integram o seu agregado familiar, por mutua acordo e com homologa<;ao 
judicial· Despesas de educa<;ao). 

Doutrina 
Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 123·1 24; Salgado de Matos, C6digo do Impasto do Ren· 
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dimento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999; Teixeira, 0 Sistema Fiscal Portugues, Vol. I, 

Coimbra, 1998, pp. 56-57; Xavier de Basta, IRS, lncidfmcia Reale Determinar;ao dos Rendimentos Liquidos, 
Coimbra, 2007, pp. 471-478. 

Artigo 12.0 
· Delimita<;ao negativa de incidencia 

1 - 0 IRS nao incide, salvo quanta as presta~oes previstas no regime juridico dos acidentes em 
servi~o e das doenc;as profissionais estabelecido pelo Decreta-Lei n.0 503/99, de 20 de Novem
bro, na sua redacc;ao actual, sobre as indemniza~oes devidas em consequencia de lesao corporal, 
doen~a ou morte, pagas ou atribuidas, nelas se incluindo as pensoes e indemnizar;oes auferidas 
em resultado do cumprimento do servi<;o mill tar: 
a) Pelo Estado, regioes aut6nomas ou autarquias locais, bern como qualquer dos seus servi~os, 
estabelecimentos au organismos, ainda que personalizados, incluindo os institutes pliblicos e os 
fund as pliblicos; ou. 
b) Ao abrigo de contra to de seguro, decisao judicial ou acordo homologado judicialmente; 
c)Revogada 
d)Revogada 
e) Pelas associar;oes mutualistas. 

2- Excluem-se deste impasto os premios litenirios, artisticos au cientificos, quando nao envolvam 
a cedencia, temporaria au definitiva, dos respectivos direitos de autor, desde que atribuidos em 
concurso, mediante ammcio pUblico em que se definam as respectivas condir;oes de atribui~ao, 

nao podendo a participa<;ao no mesmo sofrer restri<;oes que nao se conexionem com a natureza 
do premia. 

3 - 0 IRS nao incide sabre as rendimentos provenientes do exercicio da actividade de profissio
nais de espectaculos ou desportistas quando esses rendimentos sejam tributados em IRC nos 
termos da alinea d) do n. 0 3 do artigo 4.0 do C6digo do IRC. 

4 - o IRS nao incide sabre os montantes respeitantes a subsidies para manutenc;ao, nem sabre 
os montantes necessaries a cobertura de despesas extraordinarias relativas a saude e educa~ao, 
pagos ou atribuidos pelos centres regionais de seguranc;a social e pela Santa Casa da Misericordia 
de Lisboa ou pelas instituic;oes particulares de solidariedade social em articular;ao com aqueles, 
no ambito da prestar;ao de acr;ao social de acolhimento familiar e de apoio a idosos, pessoas com 
deficiencias, crianc;as e jovens, nii.o sendo os correspondentes encargos considerados como cus
tos para efeitos da categoria B. 

5 - 0 IRS nao incide sabre: 
a) As balsas atribuidas aos praticantes de alto rendimento desportivo pelo Comite Olimpico de 
Portugal au pelo Comite Paralimpico de Portugal, no ambito do contrato-programa de prepara
r;ao para as Jogos Olimpicos ou Paralimpicos e pela respectiva federar;ao titular do estatuto de 
utilidade publica desportiva, nos termos do artigo 30.0 do Decreta-Lei n.0 125/95, de 31 de Maio, 
na redacftao que lhe foi dada pelo Decreta-Lei n.0 123/96, de 10 de Agosto; 
b) As balsas de formaf11io desportiva, como tal reconhecidas par despacho do Ministro das Finan
c;as e do membra do Governo que tutela o desporto, atribuidas pela respectiva federa11iio titular 
do estatuto de utilidade pUblica desportiva aos agentes desportivos nao profissionais, nomea
damente praticantes, juizes e arbitros, ate ao montante maximo anual correspondente a cinco 
vezes o valor do lAS; 
c) Os premios atribuidos aos praticantes de alto rendimento desportivo, bern como aos respecti
vos treinadores, par classificaf16es relevantes obtidas em provas desportivas de elevado prestigio 
e nivel competitive, como tal reconhecidas par despacho do Ministro das Finanr;as e do membra 
do Governo que tutela o desporto, nomeadamente Jogos Olimpicos e Paralimpicos, campeonatos 
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do mundo au campeonatos da Europa, nos terrnos do Decreta-Lei n. o 125/95, de 31 de Maio, da 
Portaria n.0 393/97, de 17 de Junho, e da Portaria n.0 211/98, de 3 de Abril. 

6 - 0 IRS nao incide sabre OS incrernentos patrimoniais provenientes de transrnissoes gratuitas 
sujeitas ao impasto do selo, nern sabre as que se encontrern eli.1Jressarnente previstos em norma 
de delimitac;ao negativa de incidencia deste impasto. 

@ .\, ,,r:t•ta 

Por Hugo lacerda 

1 - 0 On;amento de Estado de 2011 '9 veio alterar o texto desta norma com a al. b) de que: <tAS balsas de for
mac;ao desportiva, como tal reconhecidas par despacho do Ministro das Financ;as e do membra do Govemo 
que tutela o desporto, atribuidas pela respectiva federac;ao titular do estatuto de utilidade publica desportiva 
aos agentes desportivos nao profissionais, nomeadamente praticantes, juizes e arbitros, ate ao montante 
maximo anual correspondente a cinco vezes o valor do /A5n.10 

2 - Contudo, nao sao alteradas as regras relativas a delimitac;ao negativa de incidencia aplicaveis, nem aos 
premios literarios, artrsticos ou ctentrficos, nem as balsas e aos premios atribuldos a praticantes de alto ren
dimento desportivo e treinadores . 

Jurisprudencia 
lndemnizac;ao - Responsabilidade Civil Extracontratual- juros de mora - incidencia do Impasto: 1- Os juros de 
mora nao sao tributaveis em sede IRS quando forem atribuldos no ambito de uma indemnizac;ao devida por 
responsabilidade dvil extracontratual e na medida em que se desttnem a compensar os danos decorrentes da 
desvalorizac;ao monetaria ocorrida entre o surgimento da lesao eo efectivo ressarcimento desta . 
II - Ao inves, tais juros de mora ja serao tributaveis em sede de IRS, se o valor da indemnizac;ao foi corrigido 
monetariamente de acordo com a evoluc;ao dos prec;os no consumidor, e no que se refere aos danos nao 
patrimoniais, foram os mesmos calculados de forma actualizada. 
Ill- E esta a interpretac;ao a fazer da lei (disposic;oes combinadas dos art.0s 5.0

, n.0 2, al. g), e 12.0
, do CIRS). 

IV - Nao constando da decisao recorrida se o valor da indemnizac;ao foi ou nao corrigido, nos termos atras re
feridos, impoe-se ordenar a ampliac;ao da materia de facto. (A c. STA de 30 de Abril de 2008, Proc. n. 0 067108) 

SEq:A.o II- INCIDENCIA PESSOAL 

Artigo 13.0 
· Suj eito passivo 

1 - Ficarn sujeitas a IRS as pessoas singulares que residarn ern territorio portugues e as que, nele 
nao residindo, aqui obtenharn rendimentos. 

2- Existindo agregado familiar. 0 impasto e devido pelo con junto dos rendimentos das pessoas que 
o constituem, considerando-se como sujeitos passives aquelas a quem incurnbe a sua direct;ao. 

3 - 0 agregado familiar e constituido por: 
a) Os c6njuges nao separados judicialrnente de pessoas e hens e as seus dependentes; 
bl Cada urn dos c6njuges au ex-ciinjuges, r espectivarnente, nos casas de separac;ao judicial de 
pessoas e hens ou de declarat;ao de nulidade, anulac;ao ou dissoluc;ao do casamento, e as depen
dentes a seu cargo; 
c) 0 pai au a mae solteiros e os dependences a seu cargo; 
d) 0 adoptante solteiro e os dependentes a seu cargo. 

19 let n' 153, df" 31 de Dcznnbro df / 010 
20 No'. tf'rmo~ do n ' l do art '98 cb ll'l n ' SS·Af2010, di131 di' dt!zernbJO (OE/2011), Jtt que o valor do lAS .atmp o \'ollor d.l retnbtll( domlnun~ n~erY,dl~prantJd.l p.1ra 

2010 {€ 475), rnJntf:m-~ .lpkAV€'1 este ulllmo pivd efetto d.1 rndcllllt~a prev:'ita no ptt:H•nte ar1t1JD 
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4 - Para efeitos do disposto no numero anterior, e des de que devidamente identificados pelo nu
mero fiscal de contribuinte na declarac;:ao de rendimentos, consideram-se dependentes: 
a) Os filhos, adoptados e enteados, menores nao emancipados, bern como os menores sob tutela; 
b) Os filhos, adoptados e enteados, maiores, bern como aqueles que ate a maioridade estiveram 
sujeitos a tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a direcc;:ao do agregado familiar, que, 
nao tendo mais de 25 a nos nem auferindo anualmente rendimentos superiores ao valor da retri
buic;:ao minima mensal garantida, tenham frequentado no ana a que o impasto respeita o 11. 0 ou 
12.0 anos de escolaridade, estabelecimento de ensino media ou superior; 
c) Os filhos, adoptados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para 
angariar meios de subsistencia, quando nao aufiram rendimentos superiores ao salario minima 
nacional mais elevado. 
d) Eliminada 

5 - 0 disposto no numero anterior nao prejudica a tributac;:ao aut6noma das pessoas nele refe
ridas excepto se, tratando-se de filhos, adoptados e enteados, menores nao emancipados, bern 
como de menores sob tutela, a administrac;ao dos rendimentos par eles auferidos nao lhes per
tencer na totalidade. 

6- Sem prejuizo do disposto no n. 0 2 do artigo 59.0 e no n.0 9 do artigo 78. 0
, as pessoas referidas 

nos numeros anteriores nao podem fazer parte de mais do que urn agregado familiar nem, inte
grando urn agregado familiar, ser consideradas sujeitos passivos aut6nomos. 

7- A situac;ao pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributac;ao e aque
la que se verificar no ultimo dia do ana a que o impasto respeite. 
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II- Nfio obstante constar do comprovativo da dec/arar;ao mode/a 3 de IRS que as sujeitos passivos sao casa
dos, fixado no probat6rio que tal estado civil nao corresponde a realidade e que as mesmos nao viveram em 
economia comum, o impugnante nao pode como tal ser considerado, sendo, em consequencia, anulado a 
acto de liquidar;ao do impasto. 
Ill- 0 Casamento, enquanto facto sujeito a registo civil obrigat6rio, apenas pode ser provado par documento 
autentico [art. 0S 1. 0, a/. d), 3. 0, 4. 0 e 50. o do CRC}; todavia, a prova do facto negativo (nao celebrar;ao do 
casamento) pode ser objecto de prova testemunhal. - Ac6rdao do STAde 30/11/2010- Proc. n.0 0572/10. 

16 - 1) 0 domicilio fiscal dos sujeitos passivos e o local da residencia habitual, send a de presumir. no cas a 
dos contribuintes casados, que a residencia habitual e a do agregado familiar. isto e, a residencia de familia 
adoptada de comum acordo. 2) Nao tendo o contribuinte demonstrado ter dado conhecimento a AF; da 
alterar;ao do seu domicllio fiscal, em decorrencia da dissolur;ao do seu casamento, e de considerar valida e 
eficaz a notificar;ao da liquidar;ao do impasto enderer;ada ao domicllio fiscal correspondente a residencia de 
familia, que constituiu o casal. - Ac6rdao do TCAS de 18/12/2008- Proc. n.0 02479/08. 

17 - 1- A supremacia das normas constantes de convenr;oes internacionais regularmente ratificadas au apro
vadas sabre o direito interno naciona/, que resulta do art. 8. ~ n. o 2, da CRP. imp6e que se de prioridade ao 
artigo 4. 0, n. 0 7 da Convenr;ao entre a Republica Portuguesa e a Republica Federal da Alemanha para evitar a 
Dup/a Ti"ibu tac;ao em materia de Impastos sabre a rendimento e sabre o Capital (Lei n. o 12182, de 3 de Junho) 
na determinac;ao dos residentes em territ6rio nacional e em territ6rio alemao. 
II - Sendo um cidadao portugues sujeito na Alemanha a impasto sabre a rendimento de traba/ho dependen
te par ter ai a sua residencia e sendo esse o seu unico rendimento, deve considerar-se residente na Alema
nha para efeitos de aplicar;ao da Convenr;ao, independentemente de os outros membros do seu agregado 
familiar residirem em Portugal. 
Ill - Assim, e afastado em relar;ao aquele cidadao portugues a aplicar;ao do disposto no art. 16. 0 , n. o 2, do 
CIRS, que estabelece que «sao sempre havidas como residentes em territ6rio portugues as pessoas que 
constituem o agregado familiar. desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a direcc;ao 
do mesmo».- Ac6rdao do STAde 08/0712009- Proc. n.0 0382/09. 

Por Nina Aguiar 

N." 1 
0 n.0 1 diz-nos que ficam sujeitas a IRS as pessoas singulares que residam em territ6rio portuguese as que 
nao residindo, aqui obtenham rendimento. Quanta as primeiras, obviamente, s6 ficam sujeitas verdadeira
mente a IRS as pessoas singulares que residam em territ6rio portugues e aufiram rendimentos tributaveis 
neste impasto. Aparte este aspecto, da disposi~ao resulta que existem duas categorias de sujeitos passives de 
IRS: os residentes e os nao residentes. Os primeiros tributam par todo o seu rendimento (vincula~ao pessoal 
e tributa~ao pelo rendimento mundial). Os segundos tributam apenas pelo rendimento obtido no territ6rio 
portugues (vincula~ao territorial de caracter real). 0 artigo 16." estabelece os criterios que determinam a 
condic;ao de residente. 0 artigo 18.0 define os criterios com base nos quais se determina o local da obten~ao 
dos rendimentos. 

N.0 2 
0 n.0 2 contem ao mesmo tempo uma regra de incidencia objectiva e outra de incidencia subjectiva. Exis
tindo agregado familiar, o impasto incide sabre o conjunto dos rendimentos obtidos pelo agregado familiar 
(regrade incidencia objectiva). Opta-se aqui pela tributa~/io con junta dos rend1mentos do agregado familiar. 
Os sujeitos passives, pelo conjunto dos rendimentos obtidos pelo agregado familiar, sao as pessoas a quem 
incumbe a direcc;ao do agregado familiar. Significa esta regra que quando haja rendimentos auferidos par 
um dependente, esses rendimentos, em principia, sao tributaveis sendo sujeitos passives nao o dependente 
que os aufere mas as pessoas a quem incumbe a direc~ao do agregado familiar. Sabre a d irec~ao do agre
gado familiar, do artigo 1671° n.0 S 1 e 2 do C6digo Civil extrai-se que a direc~ao da famflia cabe a ambos 
os cOnjuges. A regra e transponivel para o plano da aplica~ao da lei fiscal, o que no entanto s6 e valido para 
as situa~Oes em que exista matrimOnio (TCAN, 01-07-2004, Proc. n.0 14/04). Nos casos de uniao de facto, 
no entanto, por analogia, podera sustentar-se que a diree<;ao do agregado familiar pertence a ambos os 
membros dessa uniao, e nlio se ve como possa sustentar-se solu~ao diferente. 
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N. 0 3 

A no<;;ao de agregado familiar acolhida e restrita . Abrange apenas os c6njuges ou membros de uniao de 
facto (artigo 14.0

), os pais, biol6gicos ou adoptivos, padrastos, madrastas, e tutores, e os respectivos filhos , 
enteados e os sujeitos a tutela. 

Disposic;oes relacionadas 
Artigos 14.0

, 15 °, 16.0
, 17.0

, 17.0 -A, 18.0 e 19.0 do CIRS. 

J urisprudencia 
Prova do casamento: STA, 30-11-2010, Proc. n.0 0572/10. 
Agregado familiar: TCAN, 01-07-2004, Proc. n. 0 14/04. 

lnstruc;oes administrativas 
Offcio-Circulado 20001, de 29/01/1999- Direc<;;ao de Servi<;;os do IRS (lnterpreta<;;ao do Art. 0 14.0 , n. 0 1 da 
alfnea b) conjugado como disposto no n. 0 7 do mesmo artigo. Conceito de dependente). 

Doutrina 
Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 23-30; Fernandes Ferreira, A Tributac;ao dos Rendimentos, 
Retrospectiva, Actualidade, Tendencias, Coimbra, 2007, p. 33-36; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fis
cal, 3.• ed ., Coimbra, 2007, pp. 290-291; Salgado de Matos, C6digo do Impasto do Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999. 

Artigo 14. o · Unioes de facto 

1 - As pessoas que vivendo em uniao de facto preencham os pressupostos constantes da lei res
pectiva, podem optar pelo regime de tributa<;ao dos sujeitos passivos casados e nao separados 
judicialmente de pessoas e bens. 

2 -A aplica<;ao do regime a que se refere o mimero anterior depende da identidade de domicilio 
fiscal dos sujeitos passives durante o periodo exigido pela lei para verifica<;ao dos pressupostos 
da uniao de facto e durante o periodo de tributa<;ao, bern como da assinatura, por ambos, da 
respectiva declara<;ao de rendimentos. 

3- No caso de exercicio da op<;ao prevista no n .0 1, e aplicavel o disposto no n .0 2 do artigo 13.0
, 

sendo ambos os unidos de facto responsaveis pelo cumprimento das obriga<;oes tributarias. 
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3 - 0 domic!lio fiscal do sujeito passivo e o local da sua residencia habitual, sendo obrigatoria a comunica~ao 
do domicllio a administra~ao tributaria; alias, a mudan~a de domic!lio fiscal do sujeito passive e ineficaz (e 
portanto inoponivel) enquanto nao for comunicada, regime que resulta do disposto nos numeros 1 a 3 do 
artigo 19.0 da LGT. 

4-0 facto de a Lei n.0 7/2001 de 11 de Maio nao prever a comun1cabilidade das dfvidas dos unidos de factos 
determinou a necessidade de consagrar o n.0 3 deste artigo. 

5 - No caso de sujeitos separados de facto, pode cada urn dos c6njuges apresentar a respectiva declara~ao 
dos seus rendimentos e dos rendimentos dos dependentes a seu cargo (artigo 59.0

, n.o 2). Nesta situa~ao, 
os abatimentos e as dedu~Oes a colecta sao consideradas, em regra, em metade das permitidas aos sujeitos 
passivos casados (artigo 59.0

, n.0 2, al. a)]. Para efeitos de aplica~~lO das taxas, nao se aplica o quociente 
conjugal (artigo 59.0

, n.0 2, al. b)] e cada um dos c6njuges tera direito a dedu~ao pessoal respectiva prevista 
na allnea b) do n.0 1 do artigo 79.0 (artigo 59.0

, n.0 2, al. c)]. 

6 - I - Tendo a autoridade fiscal Francesa informado que nao considerava o impugnante como residente 
em Fran(a para efeitos de dupla tributa(ao ja que apesar de o mesmo se encontrar ao servir;o de empresa 
francesa exercer o seu trabalho durante o anode 1995 quer em Singapura quer na Tunisia o impugnante 
s6 podera ser tributado em Portugal em IRS se pela lei portuguesa for considerado naquele mesmo ano 
residente em Portugal. 
II - Apesar de a Lei fiscal e as leis sobre as uni6es de facto e sobre as pessoas que vivam em economia co
mum - artigo14-A do CIRS e Leis n. 0S 612001 e 712001 alargarem a tais situar;oes a aplicac;ao do regime do 
IRS nas mesmas condir;oes dos sujeitos passivos casados e nao separados judicia/mente de pessoas e bens 
tais normas nao se aplicam ao caso dos autos por serem normas posteriores que versam sobre a incidencia 
do IRS e nao terem efeito retroactive nem caracter interpretative e nao serem susceptiveis de analogia ou 
interpretar;ao extensiva. 
Ill - Todavia o impugnante nao pode deixar de ser considerado residente em territ6rio portugues e como tal 
sujeito passivo de IRS ja que durante o ano de 1995 permaneceu em Portugal por menos de 183 dias e em 
31 de Dezembro de 1995 dispunha em Melga(o de habitac;ao em condic;6es de fazerem, supor a inten(ao 
de a manter e ocupar como residencia habitual. 
IV - A condi(ao de emigrante do impugnante e o facto de durante o periodo de ferias o impugnante ai 
habitar aliado ao facto de ai habitarem durante todo o ana a mulher com quem o mesmo vive em uniao de 
facto bem como a filha de ambos mais corroboram senao demonstram cabalmente tal inten(ao. - Ac6rdao 
do TCAN de 16/06/2005 - Proc. n.0 00307/01 

Par Nina Aguiar 

A uniao de facto encontra-se prev1sta regulada pela Lei n.0 712001, de 11 de Maio, republicada pela Lei 
n.o 23/2010, de 30 de Agosto. Esta lei procura criar condi~6es de tratamento igualitario entre as pessoas 
casadas e as que vivem em uniao de facto. Nesta medida, o artigo 14.0 do CIRS contem, prima facie, uma 
desigualdade de tratamento entre as pessoas casadas e as que vivem em uniao de facto, ja que para as pri
meiras vigor a, obrigatoriamente, a regra da tributac;ao conjunta dos rendimentos, enquanto para as pessoas 
membros de uniao de facto essa regra nao existe, constituindo antes uma op~ao. 

Disposi~oes relacionadas 
lei n.0 712001, de 11 de Maio, republicada pela Lei n.0 2312010, de 30 de Agosto. 

Jurisprudencia 
STA, 30-11-2010, Proc. n.0 0572/1 0; TCAS, 07-04-2011, Proc. n.0 4550/11 . 

Doutrina 
Fernandes Ferreira, A Tributa(ao dos Rendimentos, Retrospectiva, Actualidade, Tendencias, Coimbra, 2007, 
p. 33-36; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3.• ed., Coimbra, 2007, pp. 290-291 . 
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Artigo 15. 0 · Ambito da sujei<;ao 

1 - Sendo as pessoas residentes em territ6rio portugues, o IRS incide sobre a totalidade dos seus 
rendimentos, incluindo os obtidos fora desse territ6rio. 

2 - Tratando-se de nao residentes, o IRS incide unicamente sobre os rendimentos obtidos em 
territ6rio portugues. 
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5 - Conforme se depreende do exposto anteriormente, ambos as principios - ada residencia eo da fonte
podem considerar-se validos, dependendo sobretudo do tipo de rendimentos em causa. Porem, as conflitos 
entre as pretens6es do Estado da fonte e do Estado da residencia irao gerar varios constrangimentos, desig
nadamente situac;6es de dupla tributac;ao internacional, o que de resto visam resolver as Convenc;6es sabre 
Dupla Tributac;ao lnternacional. lgualmente, segundo a lei intern a de cada Estado, pode dar-se a caso de um 
sujeito passivo ser considerado residente em dais Estados, pelo que em materia concorrencia de jurisdic;oes 
f1scais na tributac;ao de rendimento e muito util consultar a convenc;ao modelo da OCDE e as Convenc;oes 
sabre Dupla Tributac;ao celebradas pelo Estado Portugues, disponrveis no srtio electr6nico do Ministerio das 
Financ;as (www.portaldasfinancas.gov.pt), que se destinam a neutralizar a dupla tributac;ao internacional, 
tomando ainda em linha de conta que a CIRS, no artigo 81 .0 estabelece a mecanisme de credito de impasto 
referente a rendimentos obtidos no estrangeiro. 

Por Nina Aguiar 

Existem duas categorias de sujeitos passives de IRS: os residentes e os nao residentes. Os primeiros tributam 
par todo o seu rendimento (vinculac;ao pessoal e tributac;ao pelo rend1mento mundial). Os segundos tribu
tam apenas pelo rendimento obtido no territ6rio portugues (vinculac;ao territorial de caracter real). 0 artigo 
16.0 estabelece os criterios que determinam a condic;ao de residente. 0 artigo 18.0 define os criterios com 
base nos quais se determina o local da obtenc;ao dos rendimentos. 

Disposic;oes relacionadas 
Artigos 16. 0 , 17 .0 , 17 .0 -A, 18.0 e 19.0 do CIRS. 

Jurisprudencia 
STA, 08-07-2009, Proc. n.0 0382/09; STA, 25-03-2009, Proc. n.0 068/09. 

Doutrina 
Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.• ed., Coimbra, 2003, pp. 509-511; Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 
2006, pp. 13-23; Leite de Campos/Leite de Campos, Direito 7i'ibutario, Coimbra, 1997, pp. 286-293; Salga
do de Matos, C6digo do Impasto do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) Anotado, Lisboa, 1999. 

Artigo 16. o • Residencia 

1 - Sao residentes em territ6rio portugues as pessoas que, no ana a que respeitam os rendimentos: 
a) Hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou interpolados; 
b) Tendo permanecido par menos tempo, ai disponham, em 31 de Dezembro desse ana, de habi
ta~ao em condic;oes que fa~am sup or a inten~ao de a manter e ocupar como residencia habitual; 
c) Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios au aeronaves, desde que aqueles estejam ao 
servi~o de entidades com residencia, sede au direc~ao efectiva nesse territ6rio; 
d) Desempenhem no estrangeiro fun~oes au comissoes de caracter publico, ao servi~o do Estado 
Portugues. 

2 - Sao sempre havidas como residentes em territ6rio portugues as pessoas que constituem o 
agregado familiar, desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a direc~ao 
do mesmo. 

3 -A condi~ao de residente resultante da aplicac;ao do disposto no mimero anterior pode ser afas
tada pelo c6njuge que nao preencha o criteria previsto na alinea a) do n.o 1, desde que efectue 
prova da inex.istencia de uma liga~ao entre a maior parte das suas actividades econ6rnicas e o 
territ6rio portugues, caso em que e sujeito a tributa~ao como nao residente relativamente aos 
rendimentos de que seja titular e que se considerem obtidos em territ6rio portugues nos term as 
do artigo 18.0. 

71 

carlosaguiar
Highlight

carlosaguiar
Highlight



Lexit . C6digos Anotados & comentados · IRS 

4- Sen do feita a prova referida no mimero anterior, o c6njuge residente em territ6rio portugues 
apresenta uma linica declara<;ao dos seus pr6prios rendimentos, da sua parte nos rendimentos 
comuns e dos rendimentos dos dependentes a seu cargo segundo o regime aplicavel as pessoas 
na situa<;ao de separados de facto nos termos do disposto no n. 0 2 do artigo 59. 0

• 

5 - Sao ainda havidas como residentes em territ6rio portugues as pessoas de nacionalidade por
tuguesa que deslocalizem a sua residencia fiscal para pais, territ6rio ou regiao, sujeito a urn 
regime fiscal claramente mais favoravel constante de lista aprovada por portaria do Ministro 
das Finan<;as, no ano em que se verifique aquela mudan<;a enos quatro anos subsequentes, salvo 
se o interessado provar que a mudan<;a se deve a razoes atendiveis, designadamente exercicio 
naquele territ6rio de actividade temporaria por conta de entidade patronal domiciliada em ter
rit6rio portugues. 

6 - Consideram-se residentes nao habituais em territ6rio portugues os sujeitos passivos que, tor
nando-se fiscalmente residentes nos termos dos n. 0 s 1 ou 2, nao tenham sido residentes em terri
t6rio portugues em qualquer dos cinco anos anteriores . 

7-0 sujeito passivo que seja considerado residente nao habitual adquire o direito a ser tributado 
como tal pelo periodo de 10 anos consecutivos a partir do ano, inclusive, da sua inscri<;ao como 
residente em territ6rio portugues. 

8 - 0 sujeito passivo deve solicitar a inscri<;ao como residente nao habitual no ato da inscri<;ao 
como residente em territ6rio portugues ou, posteriormente, ate 31 de mar<;o, inclusive, do ano 
seguinte aquele em que se tome residente nesse territ6rio. 

9 - 0 gozo do direito a ser tributado como residente nao habitual em cada ano do periodo refe
rido no n. 0 7 depende de o sujeito passivo ser, nesse ano, considerado residente em territ6rio 
portugues. 

10- 0 sujeito passivo que nao tenha gozado do direito referido no mimero anterior em urn ou 
mais anos do periodo referido no n.0 7 pode retomar o gozo do mesmo em qualquer dos anos 
remanescentes daquele periodo, a partir do ano, inclusive, em que volte a ser considerado resi
dente em territ6rio portugues. 



IRS · COdlgos Al10l200S & COmentaaos · l£>XIt 

Por Nina Aguiar 

N.0 1 

0 n.o 1 estabelece dois criterios com base nos quais se determina a residencia de uma pessoa singular em 
territ6rio portugues. 0 primeiro desses criterios eo da perman~ncia em terri t6rio portugues [alfnea a)]: sao 
residentes as pessoas que no ano a que respeitam os rendimentos, permane~am mais de 183 dias. seguidos 
ou interpolados, em territ6rio nacional. 0 criteria esta de acordo com o artigo 4.0

, n.0 2, al. b) da Con
ven~ao Modelo da OCDE em materia de impasto sobre o rendimento e sabre o patrim6nio, que erige em 

criteria para determinar a residencia a permanencia habitual. 0 segundo cri teria enunciado [allnea b)]. e o 
da habita~ao a disposi~ao (TCAN, 16-06-2005, Pro c. n. o 307/01 ). 0 criterio esta igualmente de acordo com 
o artigo 4.0

, n.0 2 al. a) da Conven~ao Modelo. Estes dois criterios tem de ser conjugados com um terceiro 
criteria, previsto no n.0 2. Alem destes tres criterios, que constituem criterios gerais, o n.0 1 preve ainda duas 

s1tuat;Oes particulares: As pessoas que em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou aero naves, desde 
que aqueles estejam ao servi~o de entidades com residencia, sede ou direc<;ao efectiva nesse terri t6rio [al. 
c)) e as pessoas que desempenhem no estrangeiro fun<;6es ou comiss6es de caracter publico. ao servit;o do 
Estado Portugues [al. d)]. 

N.0 2 

0 numero 2 estabelece um terceiro criterio de ordem geral, dest1nado a aplicar-se alternativamente aos dois 
enunciados no numero anterior. Trata-se do criterio da residencia do agregado familiar (STA, 12-7-2006, 
Proc. n.0 126/06, STA. 15-1 2-2004, Proc. n.0 834/04; STA. 19-10-2005, Proc. n.0 119/05). Em rela<;ao a ulti
mo criteria, preve-se, no n.0 3, a possibilidade de o contribuinte considerado residente "por dependencia" 
ilidir esta presun<;ao. 

N.0 3 

A qui se estabelece a possibilidade de o contribuinte cons1derado residente "por dependencia" ilidir est a 
presun<;l!o. Para tal e necessario, em primeiro Iugar, que o titular dos rendimentos em causa nao preencha o 
criteria previsto na al. a) do n.0 1, i.e .. que nl!o permane<;a em territ6rio portugues mais de 183 dias, segui
dos ou interpolados; e e preciso em segundo Iugar que o mesmo fat;a prova da inexistencia de uma liga<;ao 
entre a maior parte das suas actividades econ6micas e o territ6rio portugues. Embora a norma nao va mais 
Ionge, parece 16gico concluir que o titular dos rendimentos devera provar que a maior dos seus rendimentos 
sao obtidos fora do territ6rio portugues. o que podera implicar facultar a administrat;ao fiscal informa<;ao 
respeitante a sua situat;ao fiscal no seus Estado de residencia. 

Disposi~6es relacionadas 
Art1gos 15.0

, 17.0 e 17 .0-A CIRS. Artigo 19.0 LGT. 

Jurisprudencia 
STA, 24-2-2011, Proc. n.0 876/10; STA, 12-1-2011, Proc. n.0 882/10; STA, 08-07-2009, Proc. n.0 0382/09; 
STA, 18-01-2006, Proc. n.0 1102/05; STA, 12-7-2006, Proc. n.0 126/06; STA, 15-12-2004, Proc. n.0 834/04; 

STA. 19-10-2005. Proc. n.0 119/05; STA, 20-04-2004, Proc. n." 1254/04; STA, 24-3-2004, Proc. n.0 1872/03; 
TCAN, 02-06-2005, Proc. n.0 119/04; TCAN, 16-06-2005, Proc. n.0 307/01; TCAS. 07-04-2011, Proc. n.0 

4550/11. 

lnstru~oes administrativas 
Oficio-Circulado n.0 90015/2010. de 08/06 - SDGC; Oficio- Circulado 30069/2004 de 11/02- DSIRS. 

Doutrina 
Duarte Morais, Sobre o IRS, Coimbra. 2006, pp. 14-19. 
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A partir de 1 de Janeiro de 2012, a referencia legal efectuada no n. 0 4 a DGCI considera-se feita a Autoridade 
Tributaria e Aduaneira (AT), que sucede aquela nas respectivas atribui<;6es e competencias (cfr. art .0 s 12.0 e 
16. 0 do Decreta-Lei no 118/2011, de 15 de Dezembro) 

Artigo 30. o · Aetas isolados 

A determina~ao do rendimento tributavel dos aetas isolados esta sujeita ao regime simplificado 
ou de contabilidade organizada, conforme resulta do disposto no artigo 28. 0

• 
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Nota final 
Par comparac;ao, verificamos que a redacc;ao da disposic;ao do art. 0 30° fo i ligeiramente alterada, ja que 
hoje em dia. se remete expressamente para o art. 0 28.0

, ao passo que anteriormente se indicava o limite da 
dedutibilidade dos encargos, remetendo-se para o a data art. 0 33° 

Redac<;:ao anterior 
Artigo 30. o -Aetas iso/ados 

Na determinar;ao do rendimento tributave! dos aetas isolados, sao dedutiveis apenas os encargos devida

mente comprovados e necessarios a obtenr;ao dos rendimentos brutos, ate a sua concorrencia, com as 

!imitar;oes previstas no artigo 33. o (Redacr;ao dada pe!a Lei n. o 32-B/2002, de 30 de Dezembro) 

Par Nina Aguiar 

Os aetas isolados previstos no ambito da categoria B podem ser aetas de natureza comercial, industrial ou 
agricola, ou aetas de prestac;ao de servic;os de natureza profissional. Todas estas aetividades, alem de pode
rem ser exereidas de modo habitual, podem tambem ser pratieadas atraves de aetas esporadicos, sendo o 
rendimento destes ultimos que se pretende tributar atraves deste preeeito. 
0 regime dos aetas isolados no IRS foi drastieamente alter ado pel a Lei no 3-B/201 0, de 28 de Abril, abolindo 
todas as espeeifieidades que este regime apresentava anteriormente. Aetualmente, a tributac;ao dos aetas 
isolados faz-se em termos exaetamente identieos ao do exerefcio habitual das aetividades eompreendidas na 
eategoria B. 
A difieuldade maior que se suseita a prop6sito dos aetas isolados e a determinac;ao da natureza comereial de 
determinadas aetividades, quando pratieadas de forma esporadiea. 

J urisprudencia 
STA, 20-11-2002, Proc. n.0 1022/02; STA, 19-12-2007, Proc. n.0 0874/07; STA, 20- 11-2002, Proc. no 
1 022/02; STA, 02-02-2005, Proc. n. 0 371 /04; TCAN, 18-06-2009, Proc. n. 0 1 0/00; TCAN, 08-05-2008, Proc. 
n. 0 128/02; TCAN, 24-02-2005, Proc. no 267/04; TCAS, 12-05-2010, Proc. no 3703/09; TCAS, 05-05-2009, 
Proc. n. 0 2873/09; TCAS, 18-11-2008, Proc. no 1681/07; TCAS, 17-06-2008, Proc. n. 0 2290/08; TCAS, 04-
07-2006, Proc. no 973/06. 

Doutrina 
Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 79-80; Faustino, IRS, De Reforma em Reforma, Lisboa, 200, 
pp. 605-614; Xavier de Basta, IRS, lncideneia Real e Determinar;ao dos Rendimentos Uquidos, Coimbra, 
2007, pp. 162-166. 

Arrigo 31. o • Regime simplificado 

1 - A determina!;aO do rendimento tributavel resulta da aplica!;aO de indica dares objectives de 
base tecnico-cientifica para os diferentes sectores da actividade econ6mica. 

2 - Ate a aprova!;aO dos indicadores mencionados no mimero anterior, ou na sua ausencia, o 
rendimento tributavel e obtido adicionando aos rendimentos decorrentes de presta!;6es de ser
vi!;OS efectuadas pelo s6cio a uma sociedade abrangida pelo regime de transparencia fiscal, nos 
termos da alinea b) do n. 0 1 do artigo 6.0 do C6digo do IRC, o montante resultante da aplica!;aO do 
coeficiente de 0,20 ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e do coeficiente de 0,70 aos 
restantes rendimentos provenientes desta cat ego ria, excluindo a variac;ao de produc;ao. 

3- 0 rendimento colectavel e objecto de englobamento e tributado nos termos gerais. 
4 - Em lista aprovada par portaria do Ministro das Financ;as sao determinados OS indicadores a 
que se refere o n.0 1 e, na ausencia daqueles indicadores, sao estabelecidos, pela mesma forma, 
criterios tecnicos que, ponderando a importancia relativa de concretas componentes dos custos 
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das varias actividades empresariais e profissionais, permitam pro ceder a correcta subsun~ao dos 
proveitos de tais actividades as qualificat;6es contabilisticas relevantes para a fixat;ao do coefi
ciente aplicavel nos termos do n.0 2. 

5- Para os efeitos do disposto no n.o 2, aplica-se aos servi~os prestados no ambito de actividades 
hoteleiras e similares, restaura~ao e bebidas, bern como ao montante dos subsidios destinados a 
explorat;ao, o coeficiente de 0,20 ai indica do. 

6 -Revogado 

7 - Os subsidios ou subven~oes nao destinados a explora~ao serao considerados, para efeitos do 
disposto nos n. 0 S 1 e 2, em frac~oes iguais, durante cinco exercicios, sendo o primeiro o do rece
bimento do subsidio. 

8 - Cessando a aplicat;ao do regime simplificado no decurso do periodo referido no numero ante
rior, as frac~oes dos subsidios ainda nao tributadas, serao imputadas, para efeitos de tributat;ao, 
ao Ultimo exercicio de aplicat;ao daquele regime. 

9- Para efeitos do calculo das mais-valias'referidas na alinea c) do n.0 2 do artigo 3.0
, sao utiliza

das as quotas minimas de amortiza~ao, calculadas sabre o valor definitivo, se superior, conside
rado para efeitos de liquidat;ao de impasto municipal sabre as transmissoes onerosas de im6veis. 
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tos empresariais e profissionais com base no regime simplificado [seja por op<;ao- nos termos dos n°s 3 e 

4 alinea b) do art.o 28.0
- ou por obriga<;ao- nos termos do n. 0 6 do mesmo artigo] ocorre antes do termo 

daquele quinquenio, as frac<;6es dos subsidies ainda nao tributadas (ou seja, nao consideradas, para efeitos 

do disposto nos n°s 1 e 2, em periodos de tributa<;ao anteriores) sao objecto de imputa<;ao, para efeitos de 

tributa<;ao, ao ultimo perfodo de tributa<;ao de aplica<;ao daquele regime, o que se justifica por razoes de 

consistencia e de simplifica<;ao na transi<;ao para o regime da contabilidade organizada (cfr. n. 0 8). 

Por ultimo, para efeitos de calculo de mais-valias [cfr. art. 0 3. 0 no 2 alfnea c)L o n° 9 preve a considera<;ao 

das quotas mfnimas de deprecia<;ao ou amortiza<;ao, calculadas sobre o valor patrimonial tributario definitive 

relevante para efeitos de liquida<;ao do impasto municipal sobre as transmissoes onerosas de im6veis (IMT), 

ainda que nao tenha havido Iugar a essa liquida<;ao, se superior ao valor declarado no contrato que titu lou 

a aquisi<;ao onerosa de direitos reais sobre bens im6veis. 

Doutrina administrativa 

Categoria B- Regras a aplicar aos "rendimentos acess6rios" (Offcio-Circulado no 020052 de 2001-09-17, 

da Direc<;ao de Servi<;os do IRS) 

Enquadramento fiscal dos premios recebidos a titu lo de "apoio a imobiliza<;ao definitiva de embarca<;oes" 

nos termos do n. 0 2 do art 0 2° da Portaria n°.577/94, de 12 de Julho (lnforma<;ao vinculativa- Proc. n.0 

568/03, com despacho concordante do subdirector-geral, em substitui<;ao do director-geral, de 2003-07-31). 

Regime simplificado - Lei n° 60-A/2005, de 30 de Dezembro (OE 2006) (Circular n. 0 3/2006 de 16 de Fe

vereiro). 

Subsfdios a explora<;ao- Regimes simplificados de tributa<;ao (Offcio-Circulado n.0 020126 de 2008-01-31). 

Por Nina Aguiar 

0 regime simplificado de tributa<;ao dos rendimentos da categoria B encontra-se previsto no artigo 28. 0
, 

disposi<;ao que define os pressupostos da aplica<;ao deste regime. 0 artigo 31. 0
, par sua vez, define as regras 

para o apuramento do rendimento tributavel neste mesmo regime. No no 1 determina-se que esta determi

na<;ao e feita com base em "indicadores de base tecnico-cientffica para os diferentes sectores de actividade 

econ6mica". Para compreender o significado da expressao, cujo sentido literal nao e imediatamente apreen

sfvel, e conveniente ter em mente que a concep<;ao do apuramento do Iuera segundo "indicadores de base 

tecnico-cientffica" e uma concep<;ao com um Iongo passado em Portugal, sendo unicamente apreensfvel a 
luz desse passado (a ntes da reform a fiscal de 1988 existia entre a n6s a tributa<;ao dos "rendimentos nor

mais"). 0 regime simplificado e, real mente, uma forma de com bater a evasao fiscal ao impasto sabre oren

dimento por parte de pequenas empresas, fim que em si e legftimo, mas procurando atingir esse objective 

pelo metoda arcaico da tributa<;ao dos rendimentos norma is, em substitui<;ao de um regime de contabilidade 

simplificada, existente em praticamente todos os parses europeus e que e a forma correcta de tributar os 

Iueras das pequenas empresas, dentro do principia da tributa<;ao do rendimento real. A determina<;ao do 

rendimento atraves da aplica<;ao de "indicadores de base tecnico-cientffica" significa, portanto, o regresso 

da tributa<;ao dos "rendimentos norma is", introduzida em Portugal em 1929 (Teixeira Ribeiro, A Reforma 

Fiscal, Coimbra, 1989, pp. 12 et seq.). 

Os "indicadores de base tecnico-cientffica" nao se encontram, ate hoje, aprovados. Na sua falta, manda o 

n.0 2 que se aplique um metoda alternative, baseado em gastos presumidos. 0 rendimento tributavel calcu

lar-se-a, segundo este metoda em tres passos, ou tendo em conta tres diferentes tipos de rendimento: i) os 

rendimentos decorrentes de presta<;oes de servi<;os efectuadas pelo s6cio a uma sociedade abrangida pelo 

regime de transparencia fiscal, nos termos da alfnea b) do n.0 1 do artigo 6.0 do C6digo do IRC; ii) os rendi

mentos provenientes das vendas de mercadorias e de produtos; e iii) os restantes rendimentos provenientes 

da categoria B, excluindo a varia<;ao de produ<;ao. 0 primeiro caso diz respeito a um s6cio de uma sociedade 

abrangida pelo regime de transparencia fiscal (v.g. uma sociedade de profissionais ou uma sociedade civil), 

que presta servi<;os a essa mesma sociedade, e concerne os rendimentos decorrentes desta presta<;ao de 

servi<;os. Quanta a estes, eles sao inclufdos nos rendimentos da categoria B do s6cio sujeito passivo sem 

qualquer opera<;ao adicional. Com efeito os rendimentos a que o legislador se refere neste ponto sao perce

bidos pelo s6cio sob a forma de Iuera imputado (uma vez mais nos termos do artigo 6. 0
, n. 0 1 do CIRC) ou 

105 

carlosaguiar
Highlight



Lexit . COdigos Anotados & comentados · IRS 

quota-parte no Iuera da sociedade, e este Iuera e calculado com base nas regras do CIRC, sendo portanto 
um rendimento lfquido. Em rela~ao a todas as outras situa~oes de rendimentos da categoria B distinguem-se 
os rendimentos provenientes das vendas de mercadorias e de produtos e os restantes. No caso dos rendi
mentos provenientes de vendas de mercadorias e de produtos, e aplicado ao volume ou valor de vendas o 
coeficiente 0,20, o que equivale a presumir que os gastos relatives a essas vendas sao de 80% do valor das 
vendas. Para os restantes rendimentos (excluindo as varia~oes de produ~ao, as quais nao sao tributadas no 
regime simplificado), aplica-se ao seu valor um coeficiente de 0, 70, o que significa que se presume que os 
gastos relatives a tais rendimentos sao de 30% do seu valor. 

Disposi~6es relacionadas 
Artigo 28.0 e 31. 0 -A CIRS; Artigo 6.° CIRC. 

Jurisprudencia 
TCAN, 06-11-2008, Proc. no 1 069/05; 

lnstru~6es administrativas 
Circular 5/2007, de 13/03 (Categoria B - Regime Simplificado. Altera~oes introduzidas pela Lei no 53-
A/2006, de 29 de Dezembro); Oficio-Circulado 20112/2005, de 30 de Dezembro - Direc~ao de Servi~os 
do IRS (Regime simplificado de determina~ao do rendimento tributavel- exercicio da op~ao pelo regime de 
contabilidade). 

Doutrina 
Duarte Morais, Sabre o IRS, Coimbra, 2006, pp. 75-79; Xavier de Basta, IRS, lncidencia Reale Determinar;ao 
dos Rendimentos Liquidos, Coimbra, 2007, pp. 174-195. 

Artigo 31.0 -A ·Valor definitivo considerado para efeitos de liquida~ao 
de impasto municipal sabre as transmissoes onerosas de im6veis 

1 - Em caso de transmissao onerosa de direitos reais sabre bens im6veis, sempre que o valor 
constante do contra to seja inferior ao valor definitive que servir de base a liquidac;ao do impas
to municipal sobre as transmissoes onerosas de im6veis, ou que serviria no caso de nao haver 
lugar a essa liquidac;ao, e este o valor a considerar para efeitos da determinac;ao do rendimento 
tributavel. 

2 -Para execuc;ao do disposto no numero anterior, sea data em que for conhecido o valor defini
tive tiver decorrido o prazo para a entrega da declarac;ao de rendimentos a que se refere o artigo 
57. 0

, deve 0 sujeito passivo proceder a entrega da declarac;ao de substituic;ao durante 0 mes de 
Janeiro do ano seguinte. 

3 - 0 disposto no n. 0 1 nao prejudica a considerac;ao de valor superior ao ai referido quando a 
Direcc;ao-Geral dos Impastos demonstre que esse e o valor efectivo da transacc;ao. 

4- Para efeitos do disposto no n. 0 3 do artigo 3.", nos n. 0 S 2 e 6 do artigo 28.0 enos n."s 2 e 6 do 
artigo 31.", deve considerar-se o valor referido non." 1, sem prejuizo do disposto nos numeros 

seguintes. 

5 - 0 disposto nos n."s 1 e 4 nao e aplicavel se for feita prova de que o valor de realizac;ao foi 

inferior ao ali previsto. 

6 -A prova referida no numero anterior deve ser efectuada de acordo com o procedimento pre
vista no artigo 139. 0 do C6digo do IRC, com as necessarias adaptac;oes. 
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