
I R S

@ José Sousa Gomes   - 2016



@ José Sousa Gomes   - 2016 2

Imposto Sobre O Rendimento das 
Pessoas Singulares



Sem prejuízo opção pela entrega (n.º 4), ficam dispensados da entrega M3,os SP
que aufiram isolada ou cumulativamente

Rendimentos tributados pelas taxas previstas no artigo 71.º, e não optem,
quando legalmente permitido, pelo seu englobamento;

Rendimentos trabalho dependente ou pensões, de montante total a
8.500,00, não sujeitos a RF, não sujeitos a RF

Realizem atos isolados de montante anual inferior a 4 x IAS ( 1.676,88),
desde que não aufiram outros rendimentos ou apenas aufiram
rendimentos tributados pelas taxas art. 71º CIRS (n.º 2 al. b))

Pensões alimentos de valor superior a 4.104,00 al. d) n.º 3

Subsídios ou subvenções no âmbito da PAC de montante anual inferior a
4 x IAS* (4x419,22=1.676,88), em simultâneo com rendimentos
tributados pelas taxas art. 71º CIRS (Taxas liberatórias) e, bem assim,
rendimentos trabalho dependente ou pensões que não exceda, isolada ou
cumulativamente, 4.104,00, ou (n.º 2 al. a))



NÃO ABRANGIDOS PELA DISPENSA OS SUJEITOS PASSIVOS QUE (n.º 3)
Optem pela tributação conjunta (cf. art. 13º/2 CIRS) (a))
Aufiram rendas temporárias e vitalícias que não se destinem ao pagamento

de pensões enquadráveis nas als. a), b) ou c) do n.º 1 do art. 11º CIRS
Obtenham rendimentos em espécie
Obtenham rendimentos de pensões de alimentos (n.º 5 art. 72º CIRS) de valor 

superior a 4.104,00

OPÇÃO DA NÃO ENTREGA
AT certifica a pedido do sujeito passivo, sem qualquer encargo para este,
montante, natureza do rendimentos comunicados em cada ano, valor IRS
suportado (Art. 58º/5 CIRS) -

A dispensa prevista no art.58.º não impede a apresentação da declaração de,
querendo ( art.º 117.º da Lei 82-B/ 2014 OE 2015)
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Os filhos, adotados e enteados, menores não emancipados e
menores sob tutela

Os filhos, adotados, enteados e ex-tutelados, maiores, que não
tenham mais de 25 anos nem aufiram anualmente rendimentos
superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida ( 7 070)

Os filhos, adotados, enteados e tutelados, maiores, inaptos para o
trabalho e para angariar meios de subsistência

Os afilhados civis.



Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 59.º e no n.º 9 do artigo 78.º
do Código do IRS, os dependentes não podem, simultaneamente, fazer
parte de mais do que um agregado familiar nem, integrando um
agregado familiar, serem considerados sujeitos passivos autónomos,
devendo a situação familiar reportar-se a 31 de dezembro do ano a que
respeita o imposto

Se devidamente identificados pelo NIF na declaração de rendimentos
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No caso de exercício conjunto das responsabilidades
parentais os dependentes integram:
a)O agregado do progenitor a que corresponder a
residência fixada no acordo de regulação;

b)Não tendo sido fixada residência ou não sendo possível
apurar a sua residência habitual, integram o agregado do
progenitor com o qual o dependente tenha identidade de
domicílio no último dia do ano a que o imposto respeite.

EXERCÍCIO CONJUNTO DAS RESPONSABILIDADES 
PARENTAIS

Os rendimentos do dependente
serão declarados na M3 do
progenitor em cujo agregado,
o mesmo se integra 9



Regime regra
Agregado familiar Tributação Separada

o imposto é apurado individualmente em 
relação a cada cônjuge ou unido de facto, sem 
prejuízo disposto no CIRS qto. aos dependentes 

Regime Facultativo - Opção pela Tributação Conjunta
o imposto é devido pela soma dos rendimentos

das pessoas que compõem agregado familiar, sendo
S.P aqueles que têm a sua direção (art. 1671/n.º 2 CC)



CASADOS E UNIDOS DE FACTO (Art. 59º CIRS):
TRIBUTAÇÃO SEPARADA (n.º 1) 
IMPLICAÇÕES:

Cada um dos cônjuges ou unidos de facto entregue uma
declaração com os rendimentos de que é titular;
50% dos rendimentos dos dependentes ;
No quociente familiar o índice aplicável ao número de
dependentes, é reduzido em 50% ;
Os valores das deduções pessoais fixas por dependente
e/ou ascendente, são reduzidas em 50%
Os valores das deduções à coleta que são determinadas por
referência ao agregado familiar, são reduzidas em 50%



TRIBUTAÇÃO CONJUNTA (n.º 2):

Declaração com a totalidade dos rendimentos obtidos
por todos os membros integrantes do agregado familiar
(al. a))
Ambos os cônjuges ou unidos de facto exercem a
opção na declaração de rendimentos, só considerada
dentro dos prazos legais de entrega (Art. 60º ), sendo
válida para o ano em questão (als. b) e c))
Opção mantida ainda que apresentada declaração de
substituição fora de prazo (al. d))
As deduções à coleta previstas no Código do IRS são
determinadas por referência ao agregado familiar.

CASADOS E UNIDOS DE FACTO (Art. 59º CIRS):
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AGREGADO FAMILIAR (Art. 63º CIRS):
Constituição, dissolução por declaração de nulidade
ou anulação casamento, divórcio ou separação
judicial pessoas e bens

Tributação de acordo com o estado civil em 31/12
(n.º 2)

Divorciados ou separados judicialmente de pessoas e
bens, englobam rendimentos próprios e a sua parte nos rendimentos
comuns, e rendimentos dos dependentes a seu cargo (al. a))

Casados, não separados judicialmente de pessoas e
bens e unidos de facto, se optarem pela tributação conjunta,
englobam rendimentos próprios de cada um, os rendimentos comuns,
e os rendimentos dos seus dependentes (al. b))



Agregado familiar constituído por X e Y, casados, sem dependentes, os quais
obtêm rendimentos das seguintes Categorias:

X apenas auferiu rendimentos da categoria A
Y obteve rendimentos das categorias A e B

Os prazos de entrega da declaração de rendimentos são:

Tributação separada:
X deve entregar a sua declaração na 1.ª fase de 1.04.2016 a 30.04.2016
e
Y deve entregar a sua declaração na 2.ª fase de 1.05.2016 a 31.05.2016

Tributação conjunta:
ambos os cônjuges entregarão uma única declaração na 2.ª fase - de
1.05.2016 a 31.05.2016
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1 . O conceito de rendimento adoptado no IR corresponde ao 
sustentado pela:

a) Teoria do produto;

b) Teoria da fonte ;

c) Teoria do rendimento acréscimo ou acréscimo patrimonial líquido;

d) Teoria clássica        
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Resolução

C - Teoria do rendimento acréscimo ou acréscimo patrimonial líquido 

JUSTIFICAÇÃO

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) assenta sobre 
uma concepção de rendimento, normalmente designada, por rendimento 
acréscimo ou teoria do acréscimo patrimonial líquido.

Esta concepção de rendimento supera as lacunas emergentes da teoria da 
fonte ou do produto, tradicionalmente avessa ao enquadramento de certas 
realidades tributárias, como por exemplo as mais-valias.
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2. A sujeição a imposto têm por base dois princípios fundamentais:

a) Universalidade e residência;
b) Territorialidade e residência;
c) Universalidade e fonte de rendimentos;
d) Universalidade e territorialidade
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d)
Art.º 13.º n.º 1
Art.º 15.º n.º 1 e 2
Art.º 16.º e 17.º



Ficam sujeitas a IRS, as pessoas singulares que residam
em território português e as que, nele não residindo, aqui
obtenham rendimentos
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Residentes/Não residentes
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São residentes em território português os sujeitos passivos que :
a)Hajam permanecido em TN mais de 183 dias seguidos ou interpolados em
qualquer período de 12 meses com início ou fim no ano em causa;

b)Se menos tempo, cá disponham, de habitação em condições que façam supor
a intenção de a manter e ocupar como residência habitual

Tornam-se residentes desde o primeiro dia do período de permanência

Dia de presença: qualquer dia completo ou parcial, que inclua dormida.

c) Em 31 de dezembro, sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que
aqueles estejam ao serviço de entidades com residência, sede ou direção efetiva
nesse território;
d) Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de carácter público, ao
serviço do Estado Português.

CONCEITO DE RESIDÊNCIA
(art.º 16.º CIRS)
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CONCEITO DE RESIDÊNCIA
(art.º 16.º CIRS)

As pessoas que
preencham as
condições previstas na
alínea a) ou b) art.º
16.ºCIRS

desde o primeiro dia do período de
permanência em território português
salvo quando tenham aí sido residentes em
qualquer dia do ano anterior, caso em que se
consideram residentes desde o primeiro dia
do ano em que se verifique qualquer uma das
condições A, B, C ou D (artº 16, nº 3, CIRS)

Tornam-se Residentes:

Regra salvaguarda
entrada

Sujeitos passivos tornam-se residentes desde o primeiro dia do período de
permanência em território português

Salvo quando já tenham sido residentes em território
português em qualquer dia do ano anterior 22



CONCEITO DE RESIDÊNCIA
(art.º 16.º CIRS)

Perde a qualificação de não residente, e, portanto, a
possibilidade de residência fiscal parcial, considerando-se
como residente a totalidade do ano, sempre que volte a adquirir
a qualidade de residente durante o ano seguinte àquele em que
perdeu a qualidade de residente.

Um sujeito passivo residente que sai de PT, passa a ser não residente
a partir do ultimo dia de permanência em território português

Regra salvaguarda
saída
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3. O Sr. Felizardo tem um prédio com 2 fracções que pretende doar ao sobrinho.
No entanto, para efectuar a operação com segurança recorre a um IT para saber
se a doação está sujeita a IRS. O que lhe diria?

a) As doações são assimiladas a transmissões para efeitos de mais-valias, pelo 
que a doação das fracções fica sujeita a tributação na esfera da categoria G, 
logo ficará sujeita a mais-valias;

b) As doações são assimiladas a transmissões para efeitos de mais-valias, pelo 
que a doação das fracções fica sujeita a tributação na esfera da categoria B, 
porque estão em causa 2 fracções logo considera-se uma actividade 
empresarial;

c) As doações de imóveis não se encontram sujeitas a mais-valias;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

C - As doações de imóveis não se encontram sujeitas a mais-valias.

JUSTIFICAÇÃO:

O n.º 6 do art.º 12.º refere que o IRS não incide sobre os incrementos
patrimoniais provenientes de transmissões gratuitas sujeitas ao imposto do selo,
nem sobre os que se encontrem expressamente previstos em norma de
delimitação negativa de incidência deste imposto.



@ José Sousa Gomes   - 2016 26

4. Em 2015, António faleceu vítima de acidente de serviço. Em consequência 
dessa situação, o cônjuge sobrevivo, Ana, passou a receber  800 mensalmente, 
como pensão de sangue.

Pretende-se saber, se o montante auferido por Ana, em 2015, está sujeito a IRS e 
se a mesma tem que indicar esse montante na declaração modelo 3 de IRS:

a) O rendimento está sujeito a IRS, pelo que Ana tem que indicar esse montante 
no Anexo A da Modelo 3, no campo das Pensões Categoria H; 

b) O rendimento está isento de tributação, mas tem que ser indicado no Anexo H, 
no campo dos Rendimentos Isentos Sujeitos a Englobamento;

c) O rendimento está excluído de tributação, pelo que não pode ser incluído na 
declaração Modelo 3 de IRS;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução
C - O rendimento está excluído de tributação, pelo que não pode ser incluído na 
declaração Modelo 3 de IRS

JUSTIFICAÇÃO:
Nos termos do art.º 12.º n.º 1 do CIRS, o IRS não incide, salvo quanto às
prestações previstas no regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças
profissionais estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro,
alterado pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, e 11/2014, de 6 de março, sobre as indemnizações devidas em
consequência de lesão corporal, doença ou morte, pagas ou atribuídas, nelas se
incluindo as pensões e indemnizações auferidas em resultado do cumprimento do
serviço militar, as atribuídas ao abrigo do artigo 127.º do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, e as pensões de preço
de sangue, bem como a transmissão ao cônjuge ou unido de facto sobrevivo de
pensão de deficiente militar auferida ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
240/98, de 7 de agosto
Na questão, o que Ana recebe é uma pensão devida em consequência da morte do
marido, em serviço, paga em prestações periódicas, pelo que se encontra excluída
de tributação por força do n.º 1 do art.º 12.º do CIRS.



QUADRO 4A 
RENDIMENTOS/RETENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES 

OBRIGATÓRIAS/QUOTIZAÇÕES SINDICAIS

Os rendimentos de pensão
de alimentos (Código405)
podem ser englobados por
opção



DEDUÇÕES ESPECÍFICAS CATEGORIA H
(art.º 53.º CIRS)

Se Rendimento Bruto Cat. H 4 104,00

Dedução até à sua concorrência da totalidade do seu
quantitativo por cada titular que os tenha auferido

Se Rendimento Bruto Cat. H > 4104,00 

Dedução de 4 104,00

Contribuições obrigatórias para regimes proteção social e para
subsistemas legais de saúde, quando superiores á dedução supra (
4 104,00)

Quotizações sindicais

+
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5. Assinale aquela que é tributada como rendimento da categoria G 
Incrementos Patrimoniais.

a) Remuneração auferida pela cedência temporária de uma marca, auferida por 
um herdeiro do titular originário;

b) Importância recebida como contraprestação da cedência da posição 
contratual num contrato promessa de compra e venda de um imóvel.

c) Ganho obtido, com a alienação de obra de arte que havia sido herdada;

d) Ganho obtido com a alienação de um bem afecto à actividade profissional.
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Resolução
B - Importância recebida como contraprestação da cedência da posição 
contratual num contrato promessa de compra e venda de um imóvel.

JUSTIFICAÇÃO:
Art.º 9.º, n.º 1, al. a) e art.º 10.º, n.º 1, alínea d)
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6 - Os ganhos obtidos na transmissão, a título oneroso, da propriedade

intelectual, quando o transmitente é o sucessor do titular originário, são

considerados, para efeitos de IRS, rendimentos da:

a) Categoria B

b) Categoria G

c) Categoria E

d) Categoria F
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Resolução

B - Categoria G

JUSTIFICAÇÃO
(alínea c) n.º 1 art.º 10.º) 



Art. 3.º e 4.º do CIRS

Os provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da
prestação de informações respeitantes a uma experiência
adquirida no sector industrial, comercial ou cientifico, quando
auferidos pelo seu titular originário (alínea c) do n.º 1 do art. 3.º
do CIRS) ;



í
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7. Frederico, recebeu em 2015, da empresa Eventos, Lda, a importância de 
500.000 , pela constituição a favor daquela, do direito de superfície pelo período 
de 90 anos, sobre um prédio rústico que lhe tinha sido doado pelos pais em 1974.

A referida importância, é considerada em IRS, como:

a) Rendimentos prediais;

b) Não é considerada, por estar excluída da tributação nos termos 
do art. 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro;

c) Ganhos de mais-valias;

d) Rendimentos comerciais, uma vez que o imóvel rustico vai ser 
utilizado no exercício .
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Resolução
A - Rendimentos prediais - art.º 8 n.º 2 alínea f)

JUSTIFICAÇÃO:

A cedência temporária são rendimentos prediais - art.º 8 n.º 2 alínea f).
Apenas faria parte da incidência da Categoria G, tratando-se de uma cessão
onerosa definitiva, e neste caso, seria excluída de tributação por força do art. 5.º
do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, por a propriedade do imóvel ter
sido adquirida por Frederico em data anterior á entrada em vigor do CIRS
(01/01/1989)
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8. No caso de uma associação em participação:

a) Os rendimentos auferidos pelo associado, pessoa singular, são 
considerados rendimentos da categoria G;

b) Estamos perante um sujeito passivo de IRC, fazendo-se, todavia, a 
tributação dos rendimentos directamente na esfera jurídica do 
associado;

c) As contribuições do associado ao associante concorrem para a 
formação do lucro tributável deste;

d) Os rendimentos auferidos pelo associado, pessoa singular, são 
considerados rendimentos da categoria E;



@ José Sousa Gomes   - 2016 39

Resolução:  d)

No art.º 5,º n.º 2 alinea l), diz que,   os rendimentos auferidos pelo 
associado na associação em participação e na associação à quota, 
bem como, nesta última, os rendimentos referidos nas alíneas h) e i) 
auferidos pelo associante depois de descontada a prestação por si devida 
ao associado

Nota: h) Os lucros e reservas colocados à disposição dos associados ou titulares e adiantamentos por conta de lucros, com 
exclusão daqueles a que se refere o artigo 20.º;

i) O valor atribuído aos associados na amortização de partes sociais sem redução de capital;
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9.  No caso de substituição tributária, o beneficiário dos rendimentos:

a) Não tem qualquer responsabilidade, originária ou subsidiária, pelo
pagamento do imposto quando a retenção, não efectuada, tiver natureza
liberatória.

a) É responsável originário pelo imposto não retido, quando a retenção tiver
natureza liberatória;

b) É responsável subsidiário, pelas importâncias retidas e não entregues,
quando a retenção tiver a natureza de pagamento por conta de imposto
devido a final;

c) Tratando-se de rendimentos sujeitos a retenção que não tenham sido
contabilizados nem comunicados como tal aos respetivos beneficiários, o
substituto assume responsabilidade solidária pelo imposto não retido.
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d) 

Art.º 103.º  n.º 4

Substituído, a responsabilidade originária 

Substituto, subsidiária
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10. As entidades devedoras são obrigadas a reter o imposto quando 
paguem ou coloquem à disposição rendimentos relativos:

a) A empréstimos sem juros ou a taxa de juro inferior à de referência para o tipo 
de operações em causa, concedidos ou suportados pela entidade patronal;

b) A pensões de alimentos;

c) À aquisição pelo trabalhador, por preço inferior ao valor de mercado, de 
qualquer viatura que tenha originado encargos para a entidade patronal;

d) A ajudas de custo, na parte que constituam rendimento sujeito a IRS.
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c)   

Art.º 99  n.º 1 a)
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11. Se, durante o ano a que respeita o imposto, tiver falecido um dos 
cônjuges:

a) A tributação dos sujeitos passivos é feita de acordo com o seu estado civil em 
31 de Dezembro, sendo entregue uma declaração em nome do cônjuge 
sobrevivo e outra em nome do cônjuge falecido;

b) O cônjuge sobrevivo apresentará uma única declaração com o total dos 
rendimentos auferidos, por cada um deles, aplicando-se, para apuramento do 
imposto, o regime dos sujeitos passivos casados e não separados 
judicialmente de pessoas e bens;

c) O cônjuge sobrevivo apresentará uma única declaração com o total dos 
rendimentos auferidos, por cada um deles, aplicando-se, para apuramento do 
imposto, o regime dos sujeitos passivos não casados;

d) É entregue uma declaração em nome do cônjuge sobrevivo e outra em nome 
do cônjuge falecido.
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Nenhuma está correta

Art.º 64.º



FALECIMENTO (Art. 63º CIRS):
Entre 01 de Janeiro e a data do óbito

Falecido no estado civil de Casado
Cônjuge sobrevivo, não separado de facto, cumpre com as obrigações
declarativas de cada um deles, podendo optar pela tributação conjunta,
salvo se voltar a casar no mesmo ano, caso em que pode optar pela
tributação conjunta com novo cônjuge (n.º 1)

Falecido no estado civil de Não Casado
Incumbe ao administrador da herança apresentar a declaração
rendimentos, relativamente ao período de 01 de Janeiro até à data do
óbito, sem prejuízo do Art. 63º (Art. 57º/2 CIRS)

Entre a data do óbito e 31 dezembro
No período posterior ao óbito são considerados em nome das pessoas
que os passaram a auferir, na falta de partilha até ao fim do ano,
imputados aos sucessores e ao cônjuge sobrevivo, segundo a quota ideal
nos bens (Art. 64º CIRS)



Falecimento de um contribuinte

CONTITULARIDADE DE RENDIMENTOS
(art.º 19.º CIRS)

Existindo rendimentos cuja titularidade seja comum a várias
pessoas, serão de imputar a cada um dos contitulares na proporção
das respectivas quotas.

Sendo essas quotas indeterminadas presumir-se-ão iguais para
efeitos de tal imputação.
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Declaração do Cônjuge Sobrevivo
OPÇÃO TRIBUTAÇÃO CONJUNTA

x

x

X X X X X X  X X X

X X X X X X  X X X

Os rendimentos do Falecido serão sempre indicados pela letra F

CONJUGE SOBREVIVO

FALECIDO
48



Declaração do Cônjuge Sobrevivo
TRIBUTAÇÃO SEPARADA

x

X X X X X X  X X X

x

N ã o p r e e n c h e r

O cônjuge sobrevivo apresenta declaração, com rendimentos de que é titular e
50% dos rendimentos dos dependentes integrantes do agregado familiar

CONJUGE SOBREVIVO

NIF FALECIDO
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Declaração do Cônjuge Falecido
TRIBUTAÇÃO SEPARADA

x

X X X X X X X X X

x

NIF CONJUGE SOBREVIVO

Rendimentos entre 01 de Janeiro e a data do óbito

FALECIDO

50
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12. É tributado como rendimento da categoria B:

a) A indemnização paga pela companhia de seguros a empresário em nome 
individual, por ter partido uma perna quando jogava futebol;

b) O juro de um depósito a prazo efectuado no âmbito da actividade de um 
empresário em nome individual, com contabilidade organizada;

c) A mais-valia decorrente da venda de uma viatura não afecta a actividade 
empresarial ou profissional;

d) O rendimento proveniente da cessão temporária de direitos da propriedade 
intelectual, auferido por titular não originário.
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b) 

Art.º 3.º n.º 2 b)
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13. Das seguintes afirmações apenas uma é verdadeira. Assinale-a.

a) Constituem rendimentos de trabalho dependente, os resultantes da aquisição
pessoal pelo trabalhador de viatura automóvel que gere encargos para a
entidade patronal, ainda que não exista acordo escrito entre o trabalhador e a
entidade patronal sobre a imputação àquele da referida viatura automóvel;

b) Os rendimentos prediais imputáveis a actividades geradoras de rendimentos
empresariais e profissionais não são considerados rendimentos da categoria
B;

c) O saldo dos juros apurado em contrato de conta corrente ficam sujeitos a
tributação, no âmbito da categoria E, a partir da data do vencimento;

d) Constituem rendimentos de trabalho dependente, os decorrentes da
aquisição pelo trabalhador, por preço inferior ao valor de mercado, de
qualquer viatura que tenha originado encargos para a entidade patronal.
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d)                          

Art.24.º n.º 6
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14. Das afirmações seguintes apenas uma é verdadeira. Assinale-a:

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

b) Existindo agregado familiar, o imposto é devido pelo conjunto dos rendimentos 
das pessoas que o constituem, considerando-se como sujeitos passivos todas as 
que auferiram rendimentos;

c) Sendo as pessoas não residentes em território português, o IRS incide 
unicamente sobre os rendimentos obtidos neste território;

d) Consideram-se dependentes, desde que devidamente identificados pelo número 
fiscal de contribuinte na declaração de rendimentos, os filhos, adoptados, 
enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar 
meios de subsistência, independentemente dos rendimentos auferidos.
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c)  

Art.º 15 n.º 2



@ José Sousa Gomes   - 2016 57

15. No ano de 2015, António, residente em território português, obteve os
rendimentos seguintes: montante de 8.000,00 a título de rendas devidas por
contrato de arrendamento urbano outorgado, o montante de 2.500,00 em resultado
da transmissão onerosa de partes sociais e o montante de 500 a título de juros de
depósito à ordem em instituição financeira.
Caso António quisesse optar pelo englobamento dos rendimentos prediais o que lhe

diria:

a) Exercida a opção pelo englobamento, ficaria obrigado a englobar a totalidade
dos rendimentos de todas as categorias.

b) Exercida a opção pelo englobamento, ficaria apenas obrigado a englobar os
rendimentos prediais.

c) Os rendimentos obtidos estão sujeitos às taxas liberatórias e especiais dos
artigos 71.º e 72.º do CIRS, sem possibilidade de englobamento.

d) Os rendimentos obtidos estão sujeitos a englobamento obrigatório.
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Resolução
B Exercida a opção pelo englobamento, ficaria apenas obrigado a englobar os 
rendimentos prediais

JUSTIFICAÇÃO
Nos termos do artigo 22.º, n.º 3, alínea b), do CIRS, não são englobados para 
efeitos da sua tributação os rendimentos referidos nos artigos 71.º e 72.º auferidos 
por residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento 
neles previstos.
Sendo que, nos termos do artigo 22.º, n.º 5, do CIRS, quando o sujeito passivo 
exerça a opção prevista no n.º 3, fica, por esse facto, obrigado a englobar a 
totalidade dos rendimentos da mesma categoria de rendimentos.
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16. O João é sócio da sociedade de advogados JA & Associados. No ano de 2015 
auferiu a importância de 28.000,00 a título de honorários pela prestação de serviços 
de advocacia à referida sociedade. Assumindo que o João está enquadrado no 
regime simplificado:

a) A determinação do rendimento tributável obtém-se pela aplicação do coeficiente 
de 1.

b) O rendimento de 28.000,00 é imputado nos termos e regras do regime de 
imputação especial do artigo 20.º do CIRS.

c) A determinação do rendimento tributável obtém-se pela aplicação do coeficiente 
de 0,75.

d) Os honorários configuram rendimentos de capitais (Categoria E).
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Resolução:
A A determinação do rendimento tributável obtém-se pela aplicação do coeficiente 
de 1.

JUSTIFICAÇÃO
Os aludidos rendimentos configuram rendimentos da Categoria B (cfr. artigo 3.º, n.º 
1, alínea b), do CIRS).

No que respeita aos sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado, o
rendimento tributável no caso dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviços efetuada pelo sócio a uma sociedade abrangida pelo regime da
transparência fiscal (artigo 6.º, do CIRC) obtém-se pela aplicação do coeficiente 1
(cfr. artigo 31.º, n.º 1, al. g), do CIRS).
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Dos rendimentos a seguir indicados, pagos por uma sociedade
comercial com sede em Beja a pessoas singulares não
residentes, assinale aquele que não é considerado obtido no
território nacional:

a) Auditoria efetuada por um auditor residente em Londres;

b) Direitos de autor a um cidadão residente na Suíça;

c) Renda de um escritório que a empresa portuguesa utiliza em
Sevilha, propriedade de um cidadão residente naquela cidade;

d)Comissões pagas, pela angariação de clientes, a um
comissionista residente em Andorra.
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Resposta: alínea c) 

Apenas a renda do escritório de Sevilha, não é considerada rendimento
obtido em Portugal em virtude de o imóvel não se situar em território
nacional (art.º 18º, nº 1, alínea h), CIRS).

Os rendimentos provenientes de direitos de autor, uma vez que o seu
pagamento é devido por uma entidade com sede em território nacional,
são considerados obtidos em Portugal (art.º 18º, nº 1, alínea d), CIRS).

Os rendimentos pagos ao auditor residente em Londres e ao
comissionista residente em Barcelona, consideram-se obtidos em
Portugal porque as prestações de serviços foram realizadas em Portugal
e os mesmos são devidos por entidade residente. (art.º 18º, nº 1, alínea
f), CIRS).
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18. José foi trabalhador da empresa QUASE durante vinte anos sendo que, nos 
últimos cinco anos exerceu as funções de gerente. No ano de 2015 foi-lhe paga a 
importância de 35.000,00 a título de indemnização pela cessação do vínculo 
laboral. O que lhe diria?

a) A indemnização recebida configura um rendimento do trabalho dependente 
(Categoria A) e está sujeita a tributação pela sua totalidade.

b) A indemnização configura um incremento patrimonial (Categoria G) e está 
sujeita a tributação pela sua totalidade.

c) A indemnização recebida configura um rendimento do trabalho dependente 
(Categoria A) e a parte correspondente ao exercício das funções de gerente 
está sujeita a tributação pela sua totalidade.

d) A indemnização configura um incremento patrimonial (Categoria G) e está 
excluída de tributação.
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Resolução:
C A indemnização recebida configura um rendimento do trabalho dependente 
(Categoria A) e a parte correspondente ao exercício das funções de gerente está 
sujeita a tributação pela sua totalidade.

JUSTIFICAÇÃO:

As indemnizações devidas pela cessão do vínculo laboral constituem rendimentos do 
trabalho dependente nos termos do artigo 2.º, n.º 3, alínea e) do CIRS.
Porém, o n.º 4, do artigo 2 do CIRS contém uma regra especial para determinação do 
rendimento sujeito a tributação no caso das referidas indemnizações.
Assim, na parte correspondente ao exercício de funções de gestor público, 
administrador ou gerente de pessoa coletiva a importância auferida a título de 
indemnização está totalmente sujeita a tributação (alínea b), do n.º 4).
Diversamente, no que respeita ao exercício das funções de mero 
trabalhador/colaborador, aplica-se a regra da alínea b), do n.º 4 para determinar qual 
a parte da indemnização sujeita a tributação.



RENDIMENTOS SUJEITOS
(art.º 2.º CIRS)

Consideram-se rendimentos do trabalho dependente todas as
remunerações pagas ou colocadas à disposição do seu titular
provenientes de (art.º 2.º n.º 1):

Trabalho prestado em função de contrato individual de
trabalho ou equiparado
Trabalho prestado ao abrigo de contrato de aquisição de
serviços ou outro de idêntica natureza, sob a autoridade
e a direcção da pessoa ou entidade que ocupa a posição
de sujeito activo na relação jurídica dele resultante

Exercício de função, serviço ou cargo público
Atribuição a título de pré-reforma, pré-aposentação ou
reserva, com ou sem prestação de trabalho, bem como
de prestações atribuídas, não importa a que título, antes
de verificados os requisitos exigidos nos regimes
obrigatórios de SS aplicáveis para a passagem à
situação de reforma



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

Ordenados

Consideram-se remunerações, nomeadamente (art.º 2.º 
n.º 2):

Salários Vencimentos

Gratificações Percentagens Comissões

Participações Subsídios 
(Prémios)

Senhas de 
Presença

Outras remunerações acessórias, ainda que periódicas, 
fixas ou variáveis, de natureza contratual ou não.

RENDIMENTOS SUJEITOS
(art.º 2.º CIRS)



São ainda rendimentos de trabalho dependente (art.º 2.º n.º 3):

Remunerações dos membros dos órgãos estatutários (c/ 
excepção dos )

Remunerações acessórias, designadamente:

Abonos de família e respectivas prestações complementares
(na parte em que excedam os limites legais estabelecidos)

Subsídio de refeição na parte em que exceder o limite legal
estabelecido, ou em 60%, sempre que o subsídio seja
atribuído através de vales de refeição

2015
4,27  ou 4,27 x 1,6 = 6,83

Portaria 1553-D/2008 de 31 /12 e DL 137/2010 de 28/12
Importâncias despendidas pela Ent. Patronal c/ seg. e operações 

contrib. para fundos de pensões, fundos de 
poupança-reforma ou quaisquer regimes complementares de Seg. 
Social

Em algumas condições

Modelo 18

RENDIMENTOS SUJEITOS
(art.º 2.º CIRS)



São ainda rendimentos de trabalho dependente (art.º 2.º n.º 3):

Subsídios de residência eu equivalentes
ou a utilização de casa de habitação
fornecida pela entidade patronal

Empréstimos sem juros ou a taxa de juro
inferior à de referência para o tipo de
operação em causa, concedidos ou
suportados pela entidade patronal

Com excepção dos que se destinem à
aquisição de habitação própria e
permanente, de valor não superior a
180 426,40, cuja taxa seja inferior 70% da
taxa mínima aplicável ás operações de
refinanciamento pelo BCE.

Alínea b) n.º4

Alínea b) n.º5

RENDIMENTOS SUJEITOS
(art.º 2.º CIRS)



Importâncias despendidas pela entidade patronal com viagens e estadas,
de turismo e similares, não conexas com as funções exercidas pelo
trabalhador (alínea b) n.º6)

Ganhos derivados de planos de opções, de subscrição, de atribuição ou outros
de efeito equivalente, sobre valores mobiliários ou direitos equiparados, ainda que
de natureza ideal, criados em benefício de trabalhadores ou membros de órgãos
sociais (alínea b) n.º7)
Rendimentos, em dinheiro ou em espécie, pagos ou colocados à disposição a título
de direito a rendimento inerente a valores mobiliários ou direitos equiparados
(alínea b) n.º8)

São ainda rendimentos de trabalho dependente (art.º 2.º n.º 3):

Utilização pessoal pelo trabalhador ou membro de órgão
social de viatura automóvel que gere encargos para a
entidade patronal, quando exista acordo escrito entre o
trabalhador ou membro do órgão social e a entidade patronal

Aquisição pelo trabalhador ou membro de órgão social, por
preço inferior ao valor de mercado, de qualquer viatura que
tenha originado encargos para a entidade patronal

Alínea b) n.º9

Alínea b) 
n.º10 

Valores a Tributar  ( art.º 24.º CIRS)



Portaria n.º 1553-D/2008, de 31-12 e DL 
137/2010 28/12

Alínea d)

São ainda rendimentos de trabalho dependente (art.º 2.º n.º 3):

Alínea c)



Indemnizações resultantes da constituição, extinção ou modificação de relação
jurídica que origine rendimentos do trabalho dependente

Indemnizações pagas a trabalhadores - A importância sujeita a tributação calcular-se-
á com o recurso à seguinte fórmula:

RT = Rendimento Tributável;
I = Valor da indemnização;
n = n.º de anos ou fracção de antiguidade na 

entidade pagadora da indemnização;
R = Remunerações regulares com carácter 

de retribuição e sujeitas a imposto 
auferidas nos últimos 12 meses.    (art.º 
2.º n.º 4)

São ainda rendimentos de trabalho dependente (art.º 2.º n.º 3):

Alínea e)

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

Alínea g)

Quando não atribuídas pela entidade patronal nem por entidade que com esta mantenha relações de grupo, domínio ou
simples participação, são tributadas autonomamente à taxa de 10% (art.º 72.º n.º 3), sem possibilidade de opção pelo
englobamento

Indemnizações pagas a gestores, administradores e gerentes - Importância sujeita a
tributação pela totalidade, na parte correspondente a essas funções



RENDIMENTOS NÃO SUJEITOS

Não constituem rendimento tributável: (art.2º A):
Prestações efectuadas pelas entidades patronais para regimes
obrigatórios de Segurança Social, ainda que de natureza privada, que
visem assegurar exclusivamente benefícios em caso de reforma,
invalidez ou sobrevivência

Benefícios imputáveis à utilização e fruição de realizações de utilidade
social e de lazer mantidas pela entidade patronal nos termos do art.º
43.º do CIRC e vales sociais ( vales infância e educação)

Prestações relacionadas exclusivamente com acções de
formação profissional dos trabalhadores

Importâncias suportadas pela entidade patronal com a aquisição de
passes sociais

Importâncias suportadas pela entidade patronal com seguros saúde

Valores, pagos no ano da deslocação, devidos pela mudança do local de
trabalho, quando este passe a situar-se a uma distância superior a 100
km do local de trabalho anterior

Na parte que 
não exceda 

10 % da 
remuneração 
anual, com o 

limite de 
4 200 por 

ano 

Limite de 
1 100 por 

dependent
e no caso 

educação
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19. António, residente em território português, detém uma participação social de 
30% na sociedade IOEL, com sede e direção efetiva em território português. Nessa 
qualidade, no ano de 2015 foi-lhe paga a importância de 7.500,00 , a título de 
lucros. Os referidos rendimentos:

a) Configuram rendimentos da categoria G, sujeitos à taxa liberatória de 28% do 
artigo 71.º do CIRS.

b) Configuram rendimentos da Categoria E, com englobamento obrigatório.

c) Configuram rendimentos da Categoria E, considerados em apenas 50% no caso 
de opção pelo englobamento.

d) Nenhuma das anteriores.



@ José Sousa Gomes   - 2016 74

Resolução:
C Configuram rendimentos da Categoria E, considerados em apenas 50% no 
caso de opção pelo englobamento

JUSTIFICAÇÃO:
Os lucros configuram rendimentos de capitais nos termos do artigo 5.º, n.º 2, al. h), 
do CIRS.

Por conseguinte, quando auferidos por residentes, estão os mesmos sujeitos a 
tributação à taxa liberatória de 28% nos termos do artigo 71.º, do CIRS, podendo os 
mesmos optar pelo englobamento daqueles rendimentos (n.º 7).

Assim, sendo exercida a opção pelo englobamento (cfr. artigo 22.º, n.ºs 3, alínea b) 
e 5, do CIRS), os mesmos apenas são considerados em 50% nos termos do artigo 
40.º-A, que visa eliminar a dupla tributação económica. 
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20. Em fevereiro de 2015, Carlos comprou 1000 ações da sociedade 
INVESTIMENTOS S.A., por 5 cada, tendo comprado mais 500 ações daquela 
sociedade, por 6 cada, em Abril de 2015.

Em novembro de 2015 vendeu 400 ações da INVESTIMENTOS S.A., por 6 
cada, tendo obtido:

a) Uma mais-valia de 267 .

b) Uma mais-valia de 400 .

c) Uma menos-valia de 400 .

d) Nenhuma das anteriores
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Resolução
B Uma mais-valia de 400.

JUSTIFICAÇÃO

Artigo 10.º, n.º 1, alínea b) e n.º 4 do CIRS, sendo o ganho sujeito a IRS 
constituído pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição.

Artigo 43.º, n.ºs 1, 5 e 6, alínea d) Para efeitos de apuramento do saldo
positivo ou negativo referente à alienação onerosa de valores mobiliários da
mesma natureza e que confiram idênticos direitos, os alienados são os
adquiridos há mais tempo (método FIFO first in first out) MV = 2400 (400* 6)

2000 (400* 5)
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21. O Zeferino é emigrante na Alemanha e na qualidade de proprietário de 
imóvel destinado a habitação sito em Lisboa, arrendou o mesmo durante o ano 
de 2015, do qual obteve um rendimento total de  16.000 . Tendo de entregar a 
declaração de rendimentos de IRS, a que taxa será tributado?

a) É tributado pelas taxas gerais;

b) É tributado à taxa autónoma de 28%;

c) É tributado à taxa autónoma de 28%, sem prejuízo da opção de 
englobamento;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução
B A tributação dos rendimentos prediais à taxa autónoma de 28%, aplica-se a 
não residentes e residentes, podendo estes optar pelo englobamento.

Justificação:

Nos termos da al. e) do n.º 1 do art. 72º do CIRS, os rendimentos prediais são 
tributados à taxa autónoma de 28%.



DEDUÇÕES ESPECÍFICAS CATEGORIA F
(art.º 41.º CIRS)

Aos Rendimentos Brutos Categoria F deduzem-se:

Gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito passivo
para obter ou garantir tais rendimentos

Imposto Municipal sobre Imóveis (Ex - Contribuição
Autárquica)

Regime de Propriedade Horizontal Encargos de
conservação, fruição e outros obrigatórios

Sublocação Não beneficia de qualquer dedução

Imposto Selo

Exceção - gastos de natureza financeira, dos relativos a
depreciações e dos relativos a mobiliário, eletrodomésticos e artigos
de conforto ou decoração.

Gastos suportados e pagos nos 24 meses anteriores ao início do
arrendamento relativos a obras de conservação e manutenção do
prédio

O imóvel não 
pode ser 

utilizado para 
outro fim que 

não o 
arrendamento.



Obrigações titulares - Categoria F 
Rendimentos Prediais ( art.º 115.º)

Os titulares de rendimentos da Categoria F são obrigados a:

Passar recibo de quitação, em modelo oficial, de todas as
importâncias recebidas dos seus inquilinos, pelo pagamento das
rendas, ainda que a titulo de caução, adiantamento ou reembolso de
despesas,

Ou
Entregar á Autoridade Tributaria e Aduaneira uma declaração de
modelo oficial que descrimine os rendimentos, até ao final do mês
de janeiro de cada ano, com referencia ao ano anterior.

Modelo 
44



QUADRO 5
GASTOS SUPORTADOS E PAGOS

QUADRO 5A
APÓS O INÍCIO DO ARRENDAMENTO

Neste quadro devem ser declarados os gastos efetivamente suportados e
pagos no ano pelo sujeito passivo, pelo período em que o prédio esteve
arrendado, nomeadamente os que digam respeito a conservação e
manutenção do prédio, a despesas de condomínio, a impostos e a taxas
autárquicas.

O valor do Imposto Municipal sobre Imóveis a mencionar é o que foi pago 
no ano a que os rendimentos respeitam. 81



QUADRO 5
GASTOS SUPORTADOS E PAGOS

QUADRO 5B
COM OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (n.º 7 do artigo 41.º do 

CIRS)
Este quadro deve ser preenchido no ano do início do arrendamento.

Os valores a mencionar são os respeitantes a obras de conservação e
manutenção do prédio que tenham sido suportados e pagos nos 24
meses anteriores ao do início do arrendamento e não tenham sido
ainda declarados e desde que, entretanto, o imóvel não tenha sido
utilizado para outro fim que não o arrendamento.
Apenas são de declarar os gastos realizados após 1 de janeiro de

2015.
82



83

O Prédio YX esteve devoluto entre junho 2015 e março 2016. Neste
período foram realizadas obras de conservação e manutenção que deram
origem aos seguintes pagamentos: setembro 2015 - 1 000,00 e janeiro
2016 - 500,00. Em abril de 2016 o prédio foi arrendado.

Modelo 3 de 2015
Preenche Q4 do Anexo F com os valores das rendas de janeiro a maio.
Modelo 3 de 2016
Preenche Q4 do Anexo F com os valores das rendas de abril a dezembro
e o Quadro 5B :

QUADRO 5B
COM OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

(n.º 7 do artigo 41.º do CIRS)

0 4 2 0 1 5              0 9                        1 500   002 0 1  6



QUADRO 6 - SUBLOCAÇÃO

Este quadro destina-se a declarar os
rendimentos decorrentes de sublocação de
imóvel (ou parte), os quais correspondem à
diferença entre a renda recebida pelo
sublocador e aquela que foi paga ao
senhorio.

84
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22. O Manuel auferiu no ano de 2015, rendimentos da categoria A, originários em 
fonte estrangeira relativamente aos quais tem direito a crédito de imposto por 
dupla tributação internacional, cujo montante ainda não se encontra determinado 
pelo Estado da fonte. O que lhe diria sobre o prazo de entrega da declaração de 
rendimentos de IRS?

a) Tem de entregar a declaração de rendimentos de IRS, de 15 de março a 15 de 
abril do ano de 2016;

b) Tem de entregar a declaração de rendimentos de IRS até 31 de dezembro do 
ano de 2016, desde que comunique à Autoridade Tributária e Aduaneira, de 15 de 
março a 15 de abril do ano de 2016, que detendo rendimentos com direito a 
crédito de imposto por dupla tributação internacional, esse montante ainda não se 
encontra determinado pelo Estado da fonte;

c) Tem de entregar a declaração de rendimentos de IRS, de 16 de abril a 16 de 
maio do ano de 2016;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução
B Não era conhecido o montante de imposto determinado no Estado da fonte 
dos rendimentos que davam direito a crédito de imposto por dupla tributação 
internacional.

Justificação:

O n.º 3 do art. 60º do CIRS, permite para as situações de rendimentos de fonte 
estrangeira que dêem direito a crédito de imposto por dupla tributação 
internacional, cujo montante não esteja determinado no Estado da fonte, a 
prorrogação do prazo de entrega da declaração de rendimentos de IRS, até ao 
dia 31 de dezembro, desde que o sujeito passivo a comunique nos prazos 
previstos no n.º 1.



Prazos Especiais

30 dias  apósx

Este campo deve ser assinalado se, após o decurso do prazo normal de entrega
das declarações, ocorrerem os seguintes factos:
1. A concretização da reposição integral de rendimentos for efetuada em ano

diferente ao do seu recebimento ( reposição de vencimentos);
2. O valor patrimonial definitivo do imóvel alienado for superior ao valor

declarado no anexo G ( sem recurso ao art.º 139.º CIRC)
3. Reconhecimento de benefícios fiscais ( ex. Acordos Cooperação) para além

do prazo de entrega da declaração (n.º 3 do art. 39.º do EBF);
4. Reconhecimento do estatuto Residente não habitual
5. Celebração de contrato com a mesma entidade, após recebimento de

indemnização excluída de tributação (n.º 4 art.º 2.º do CIRS) 87



Prazos Especiais

VPT definitivo  > Valor Declarado-
conhecido após fim prazo entrega 

cat. B. 
VPT definitivo  > Valor Declarado-

conhecido após fim prazo entrega 
cat. G. 

31 janeiro 

31 janeiro 

Rendimentos de fonte estrangeira,
com crédito de imposto quando o
imposto pago no estrangeiro não
esteja determinado até data limite
de entrega M3

31 dezembro 

88
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23. Quando é que ocorre a sujeição a IRS dos rendimentos obtidos pela realização 
das prestações de serviços e transmissões de bens, quando o rendimento não seja 
determinado com base na contabilidade?

a) Desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de 
fatura;

b) Não sendo obrigatória a emissão de fatura para efeitos de IVA, desde o 
momento do pagamento ou colocação do respetivo titular, consoante o que ocorrer 
primeiro;

c) Desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de 
fatura ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o 
momento do pagamento ou colocação à disposição dos respetivos titulares;

d) Nenhuma das anteriores.



@ José Sousa Gomes   - 2016 90

Resolução

C No âmbito do regime simplificado, os rendimentos empresariais e profissionais 
ficam sujeitos a tributação conforme seja obrigatória ou não, a emissão de fatura 
ou documento equivalente para efeitos de IVA.

Justificação:

O n.º 6 do art. 3º do CIRS, determina quais os momentos de sujeição a tributação 
dos rendimentos empresariais e profissionais.
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24. O António passou a exercer a atividade CIRS: 8011 - Formadores, com início 
em 02 de fevereiro de 2015, tendo ficado sujeito à determinação dos rendimentos 
empresariais e profissionais, com base na aplicação das regras decorrentes do 
regime simplificado. Quais os coeficientes aplicáveis no período de tributação do 
início de atividade e no período de tributação seguinte?

a) Coeficientes de 0,375 e 0,5625, se não auferir cumulativamente rendimentos da 
categoria A ou H;

b) Coeficientes de 0,375 e 0,5625, se auferir cumulativamente rendimentos da 
categoria A;

c) Coeficiente de 0,75;

d) Nenhuma das anteriores.



Quadro 4 A- Rendimentos Profissionais, 
Comerciais e Industriais

92
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Resolução

A A atividade de Formador está especificamente prevista na tabela a que se 
refere o art. 151º do CIRS.

Justificação:

O n.º 10 do art. 31º do CIRS, determina a redução do coeficiente previsto na al. b) 
do n.º 1 (0,75), em 50% no período de tributação do início de atividade, e de 25% 
no período de tributação seguinte, desde que, nesses períodos, o sujeito passivo 
não aufira rendimentos das categorias A ou H.
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25. O Zé está casado com a Maria, ambos a auferir rendimentos de trabalho 
dependente, estando a entidade patronal da Maria a proceder à retenção na fonte 

lhe serem fornecidas as alterações respeitantes à situação familiar, decorrente da 
entrada em vigor da Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro, que republicou o CIRS?

a) Tendo a retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido 
a final, o acerto é efetuado no momento desse apuramento;

b) Maria não tem de fornecer à entidade devedora os elementos respeitantes à sua 
situação familiar;

pagamento de juros compensatórios sobre a diferença entre a retenção na fonte 
devida e a retenção na fonte efetuada;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

C Havia obrigatoriedade de ser fornecida à entidade devedora os elementos 
respeitantes à situação familiar.

Justificação:

O n.º 3 do art. 99º-F do CIRS, determina aplicação de juros compensatórios pela 

diferença entre a RF devida e a efetuada, determinando o n.º 3 do art. 99º-B do 
CIRS, o fornecimento à entidade devedora dos elementos respeitantes à situação 
familiar do titular dos rendimentos.
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26. O Zé é residente em Lisboa e na qualidade de tripulante de navio de
abastecimento de combustível às ilhas da Região Autónoma dos Açores, usufruiu
de rendimentos de trabalho da categoria A, pagos por entidade com sede em
Delaware - Estados Unidos da América. Como os seus rendimentos não são
sujeitos a retenção na fonte e tem de apresentar a declaração de rendimentos de
IRS, está muito preocupado com a probabilidade de pagar de uma só vez, um
valor de elevado de IRS, o que lhe diria?

a) A entidade que lhe paga os rendimentos está abrangida pela obrigação de reter 
o imposto no momento do pagamento ou colocação à disposição dos 
rendimentos;

b) Tendo o Zé a obrigação legal de declarar os rendimentos em Portugal, e como a 
entidade devedora dos rendimentos não se encontra abrangida pela obrigação de 
retenção na fonte, pode efetuar pagamentos por conta do imposto devido a final, 
desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior a 50;

c) O Zé não tem a obrigação legal de declarar os rendimentos em Portugal;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

B A entidade devedora do pagamento dos rendimentos não se encontra 
abrangida pela obrigação de retenção na fonte.

Justificação:

O n.º 8 do art. 102º do CIRS, permite em relação aos titulares de rendimentos da 
categoria A pagos por entidades não abrangidas pela obrigação legal de retenção 
na fonte, que sejam efetuados pagamentos por conta do imposto devido a final, 
desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior a 50.



RETENÇÕES NA FONTE CATEGORIA B
(art.º 101.º n.º 1 CIRS)

As entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada

são obrigadas a reter o imposto, no momento do pagamento ou
colocação á disposição, mediante a aplicação das seguintes taxas:

16,5% Rendimentos da propriedade intelectual ou 
industrial

25%
Rendimentos por conta própria apenas das
actividades especificamente constantes na Lista
prevista no art.º 151.º

11,5%
Rendimentos por conta própria, subsídios e actos
isolados, não compreendidos no ponto anterior

2015

20%
Rendimentos auferidos em atividades de elevado
valor acrescentado obtidos por residentes não
habituais



RETENÇÕES NA FONTE CATEGORIA B
Art.º 101.º B CIRS

art.º 3.º n.º 2 al. c), d), e), f) e h)

Não existe obrigação de efectuar Retenção na Fonte:

A taxa é aplicada ao rendimento ilíquido sujeito a retenção, antes da
liquidação do IVA a que, sendo caso disso, deva proceder-se (art. 101.º
n.º 4 do CIRS).

Mais Valias âmbito das atividades empresariais e 
profissionais

Indemnizações conexas com a actividade

Cessão temporária de exploração de estabelecimento

Subsídios e Atos Isolados, no âmbito das atividades
comerciais, industriais, agrícolas, silvícolas ou pecuária



RETENÇÕES NA FONTE CATEGORIA B
(art.º 101.ºB do CIRS)

DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE (exceto quando deva ser
efetuada mediante taxas liberatórias)

Quando o titular de rendimentos preveja auferir um montante
anual inferior ao fixado no art.º 53.º n.º 1 CIVA (10 000,00)

Não aplicável se no ano anterior 10 000,00

Quando respeitem a reembolso de despesas efectuadas em
nome e por conta do cliente

Dispensa facultativa, devendo os titulares inscrever nos
recibos de quitação: retenção, nos termos do n.º 1 do
101B do

Cessa no mês seguinte àquele em que tiver sido 
atingido



PAGAMENTOS POR CONTA
(art.º 102.º CIRS)

PAGAMENTOS POR CONTA

)2(
)2(

)2(
)2(%5,76 n

n

n
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PAGAMENTOS POR CONTA
(art.º 102.º CIRS)
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27. O Joaquim inscreveu na declaração de rendimentos de IRS, Mod. 3 do ano 
de 2015, ter auferido rendimentos de trabalho da categoria A pagos pela entidade 
XPTO e gratificações pela prestação ou em razão da prestação do trabalho à 
mesma entidade. Apesar da declaração ter sido selecionada no âmbito da Gestão 
de Divergências, a mesma foi considerada correta. O que diria sobre esta 
decisão?

a) As gratificações não são consideradas rendimentos do trabalho dependente;

b) As gratificações foram pagas pela mesma entidade patronal, beneficiando da 
tributação autónoma à taxa de 10%;

c) As gratificações foram pagas pela mesma entidade patronal, não beneficiando 
da tributação autónoma à taxa de 10%;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

C As gratificações pagas pela mesma entidade patronal não podem beneficiar 
da tributação autónoma à taxa de 10%.

Justificação:

A al. g) do n.º 3 do art. 2.º, conjugada com o n.º 3 do art. 72º, ambos do CIRS, 
veda a tributação das gratificações à taxa autónoma de 10%, quando atribuídas 
pela mesma entidade patronal.
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Solução: b

Artº 3º nº 4 CIRS
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29 - O Sr. Joaquim cedeu o uso do seu tractor á cooperativa agrícola
da sua freguesia durante 15 dias em virtude de o tractor da
cooperativa se encontrar avariado. Por esta cedência a cooperativa
vai despender de 100,00 .
Qual o valor que o Sr. Joaquim ira receber da cooperativa ?

a) 100,00 ;

b) 80.,00 ;

c) 83,50 ;

d) 75,00 .
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c)

100,00*16,5%= 16,5
83,5 ( 100,00-16,5)
Artigo 101 .º
1 - As entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada são obrigadas a
reter o imposto, mediante a aplicação, aos rendimentos ilíquidos de que sejam devedoras e sem
prejuízo do disposto nos números seguintes, das Seguintes taxas:
a) 16,5%, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º,
de rendimentos das categorias E ou de incrementos patrimoniais previstos nas alíneas b) e c)
do n.º 1 do artigo 9.º;
Artigo 5.º 
2 - Os frutos e vantagens económicas referidos no número anterior compreendem, 
designadamente:

n) Os rendimentos decorrentes do uso ou da concessão do uso de equipamento
agrícola e industrial, comercial ou científico, quando não constituam rendimentos
prediais, bem como os provenientes da cedência, esporádica ou continuada, de
equipamentos e redes informáticas, incluindo transmissão de dados ou
disponibilização de capacidade informática instalada em qualquer das suas formas
possíveis;
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30 - João, durante o ano de 2015, prestou serviços à empresa Alfa, Lda
ao abrigo de um contrato de aquisição de serviços, sob a autoridade e
a direção da pessoa ou entidade que ocupa a posição de sujeito ativo
na relação jurídica dele resultante, tendo auferido um rendimento
bruto de 45.000 .
Os rendimentos auferidos qualificam-se como rendimentos da:

a) Categoria A;

b) Categoria A ou B consoante o sujeito passivo opte pela tributação
segundo as regras da categoria A ou não;

c) Categoria B;

d) Categoria E.
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a) 

Artigo 2.º
1 - Consideram-se rendimentos do trabalho dependente todas as
remunerações pagas ou postas à disposição do seu titular,
provenientes de:
....
b) Trabalho prestado ao abrigo de contrato de aquisição de serviços
ou outro de idêntica natureza, sob a autoridade e a direcção da
pessoa ou entidade que ocupa a posição de sujeito activo na
relação jurídica dele resultante;
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c) 

Artigo 101, n.1º, alínea e)
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ssinale aquela que não é tributada como rendimento
da categoria B.
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b) 

n.º 2 art.º 3.º, do CIRS

a) Os rendimentos prediais imputáveis a actividades
geradoras de rendimentos empresariais e profissionais;
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33 - Consideram-se rendimentos prediais:

a) a renda recebida do subarrendatário nos casos de
sublocação;
b) as importâncias relativas à cedência do uso, total ou
parcial, de bens imóveis, afetos a uma atividade
empresarial e profissional, para quaisquer fins
especiais, designadamente publicidade;
c) a diferença, auferida pelo sublocador, entre a renda
recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio;
d) as importâncias relativas ao aluguer de maquinismos
e mobiliários instalados em imóvel afeto a atividade
empresarial e profissional;
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Solução: C

Fundamentação: n.º 1 do art. 8.º do
CIRS conjugado com a alínea c) do n.º 2
do art. 8.º do CIRS.



@ José Sousa Gomes   - 2016 122

34. No caso de expropriação de imóveis, para determinar os ganhos
sujeitos a IRS, considera-se valor de realização:

a) o valor considerado para efeitos de liquidação de IMT, em
qualquer caso.

b) o valor de mercado à data da expropriação.

c) o valor da respetiva contraprestação.

d) o valor da indemnização, prevalecendo, quando superior, o valor
por que os bens houverem sido considerados para efeitos de
liquidação IMT ou, não havendo lugar a esta, o valor que devesse
ser, caso fosse devida.
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d)

(Art.ºs 9.º, n.º 1-a) - 10.º, n.º 1-a) - 44.º, n.º 1-b) -CIRS - 44.º, n.º 2 do 
CIRS)

Ressalva o n.º 2 do art.º 44.º, que tratando-se de direitos
reais sobre bens imóveis, prevalecerá sempre, o valor
de liquidação para efeitos da IMT, se for superior a
qualquer dos valores indicados nas alíneas a), b) e f) do
art.º 44.º.



@ José Sousa Gomes   - 2016 124

35- Em 13 Março de 2014, António Oliveira doou a seu sobrinho,
Francisco, um lote de terreno para construção urbana, tendo sido
considerado para efeitos da liquidação do Imposto o valor de euros
50.000,00.
Esse terreno foi vendido pelo Francisco em 18 de Março de 2014
por euros 150.000,00. O rendimento a englobar em sede de IRS na
Categoria G será de:

a) 100.000,00 ;

b) 50.000,00

c) 75.000,00

d) Não está sujeito a tributação uma vez que provêm de
uma doação.
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b) a) , n.º 1, do art.º 10.º e n.º 4 a)  e n.º 2 do art.º 43.º  
do CIRS

FÓRMULA DE CÁLCULO:
MV/mV = VR [(VA x Cf) + DE]

MV   Mais-Valia
mV   Menos-Valia
VR    Valor de Realização
VA    Valor de Aquisição
Cf     Coeficiente de Desvalorização da Moeda
DE  Despesas (c/ aquisição e/ou alienação) e Encargos de 
Valorização

150.000,00 50 000,00= 100 000,00/2 = 50 000,00
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a) n.º 6 do art.º 33.º do CIRS

6 - Se o sujeito passivo exercer a sua actividade em conjunto com
outros profissionais, os encargos dedutíveis são rateados em
função da respectiva utilização ou, na falta de elementos que
permitam o rateio, proporcionalmente aos rendimentos brutos
auferidos.
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37- Os sujeitos passivos de IRS que se dediquem à construção de prédios
para venda e à compra e venda de imóveis e que, à data da apresentação
da declaração de rendimentos, ainda não conheçam os valores
patrimoniais tributários definitivos dos imóveis alienados:

a) Devem substituir a declaração de rendimentos nos 30 dias seguintes
àquele em que os valores patrimoniais tributários de todos os
imóveis vendidos no mesmo ano se tornem definitivos;

b) Devem substituir a declaração de rendimentos nos 30 dias
seguintes àquele em que o valor patrimonial tributário de qualquer
imóvel vendido se torne definitivo, no caso de ser superior ao preço;

c) Não têm de fazer nada, uma vez que o valor patrimonial tributário não
produz quaisquer efeitos em termos de IRS;

d) Devem substituir a declaração de rendimentos no mês de Janeiro do
ano seguinte àquele em que, qualquer valor patrimonial tributário,
superior ao preço, se torne definitivo.
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d) n.º2 art.º 31.º A do CIRS

2 - Para execução do disposto no número anterior, se à data em
que for conhecido o valor definitivo tiver decorrido o prazo para a
entrega da declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57.º,
deve o sujeito passivo proceder à entrega da declaração de
substituição durante o mês de Janeiro do ano seguinte.
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38 Pedro recebeu uma indemnização que ficou excluída de tributação
por verificar as condições do n.º 4 do art.º 2º. Nesse mesmo ano
constituiu uma sociedade com os seus primos Sara e Ruben. No
final do exercício verificou-se que 70% da faturação obtida tinham
sido originados em vendas efetuadas a uma sociedade do grupo
da anterior entidade empregadora de Pedro, situada em Andorra.
Pedro

a) Não tem qualquer obrigação relativamente à indemnização 
porque detém menos de 50% da capital social 
b) Não tem qualquer obrigação relativamente à indemnização 
porque os proveitos foram obtidos junto duma sociedade que não 
é residente em Portugal 
c) Deve entregar uma declaração Modelo 3 com o valor da 
indemnização para ser tributada
d) Nenhuma das anteriores está correta
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a) Artigo 2º, nºs 4 e 5
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39.- Em razão de disposição testamentária o senhor Feliz recebeu da sua tia
Ana um imóvel arrendado, tendo auferido no ano de 2015 um total de rendas
de 5 000,00 .
Pelo mesmo testamento ficou com o encargo de pagar à D. Antónia
(empregada da falecida tia Ana) uma pensão de alimentos vitalícia de
8 000,00 , o que fez para o mesmo ano de 2015.
Considerando o relatado, e para efeitos de tributação em IRS, deve o Sr.
Feliz:

a) Declarar o montante das rendas recebidas deduzido do valor
correspondente à pensão paga;

.
b) Declarar as rendas recebidas e considerar como abatimento ao

rendimento líquido total o valor da pensão paga;

c) Declarar apenas o valor das rendas recebidas;

d) Não declarar qualquer valor.
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c) art.º 11 e 53.º
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b)

Artigo 71º, 72º e 101º
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41-São tributados autonomamente os seguintes encargos, suportados por
sujeitos passivos que possuam ou devam possuir contabilidade organizada
no âmbito do exercício de atividades empresariais ou profissionais,
excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica:

Os encargos dedutíveis relativos a automóveis ligeiros de passageiros 
ou mistos, cujo custo de aquisição seja igual ou superior a (euro) 20 000, 
são:

a)  10% 
b)  5% 
c)  20% 
d) Nenhuma das anteriores está correcta
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c) 

Artigo 73º , nº 2 al. b
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42.- Uma das seguintes expressões, relacionadas com o apuramento do saldo
positivo ou negativo dos ganhos de mais-valias obtidos por residentes, é
falsa. Indique essa expressão:

a) A data de aquisição dos valores mobiliários cuja propriedade tenha sido
adquirida pelo sujeito passivo por incorporação de reservas ou por
substituição daqueles, designadamente por alteração do valor nominal ou
modificação do objeto social da sociedade emitente, é a data de aquisição dos
valores mobiliários que lhes deram origem;
b) A data de aquisição de ações resultantes da transformação de sociedade
por quotas em sociedade anónima é a data de registo das quotas que lhes
deram origem;
c) Tratando-se de valores mobiliários da mesma natureza e que confiram
idênticos direitos, os alienados são os adquiridos há mais tempo;
d) A data de aquisição das ações da sociedade oferente em oferta pública de
aquisição lançada nos termos do Código dos Valores Mobiliários cuja
contrapartida consista naquelas ações, dadas à troca, é a data da aquisição
das ações das sociedades visadas na referida oferta pública de aquisição.
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b) n.º 4 Art.º 43.º do CIRS

b) A data de aquisição de ações resultantes da
transformação de sociedade por quotas em sociedade
anónima é a data de aquisição das quotas que lhes
deram origem;
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43 - Os sujeitos passivos da Categoria B, enquadrados
no regime simplificado de tributação, devem fazer os
lançamentos nos livros obrigatórios;

a) Nos 30 dias seguintes ao recebimento das quantias;

b) Nos 30 dias seguintes ao recebimento das quantias
sem exceder o dia 15 de Janeiro do ano seguinte;

c) Nos 60 dias seguintes ao recebimento das quantias;

d) Nenhuma das anteriores está correcta
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c)
Artigo 116º , nº  4 al. a)
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44- Diana Santos, adquiriu, em 23/1/2014, por 150 000, um lote de terreno

para construção, que veio a vender em 16/7/2015, por 200 000.O produto

da alienação foi utilizado na aquisição que fez, por 300 000, em 13/8/2015, de

um apartamento para sua residência o que ocupou de imediato.

Relativamente a esta situação:

a) O ganho obtido é excluído de tributação em IRS visto ter havido o

reinvestimento.

b) O ganho obtido é sujeito a tributação em IRS, sendo considerado

apenas em 50% do seu valor.

c) O ganho obtido é sujeito a tributação em IRS, sendo considerado todo o

seu valor.

d) O ganho obtido é excluído de tributação em IRS visto o lote de terreno

ter estado na sua posse menos de 24 meses.
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Resolução
B - O ganho obtido é sujeito a tributação em IRS, sendo considerado apenas em 
50% do seu valor.

JUSTIFICAÇÃO
Não é possível a exclusão por reinvestimento, porquanto o n.º 5 do art.º 10.º nos 
refere:

ganhos provenientes da transmissão onerosa 
de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo

A mais valia será tributada em 50%, por força do art.º 43.º do CIRS.
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45- Os sujeitos passivos não residentes, relativamente aos rendimentos obtidos

em território Nacional, são tributados:

a) A taxas liberatórias que incidem sobre os rendimentos ilíquidos que obtêm

em Portugal;

b) As taxas liberatórias previstas no artigo 71º, às taxas de tributação

autónoma prevista no artigo 72º;

c) A taxas liberatórias que incidem sobre os rendimentos ilíquidos que obtêm

em Portugal relativos às Categorias A a G e sobre os rendimentos líquidos

da Categoria H;

d) Nenhuma das anteriores está correta
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Resolução

B - As taxas liberatórias previstas no artigo 71º, às taxas de tributação

autónoma prevista no artigo 72º

JUSTIFICAÇÃO

(Artigo 71º e 72º),
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46-Joaquim Santos alienou por 120.000, em 29/01/2015 um imóvel que

havia adquirido em 03/12/2014 por 110.000. Considerando que aqueles

valores foram os considerados, para efeitos de liquidação de IMT, o ganho

de mais-valias, sujeito a tributação é de:

a) 10 000

b) 5 000

c) 2 500

d) Nenhuma das anteriores
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Resolução

B - 5 000

JUSTIFICAÇÃO

MV = VR (120 000) VA (110 000) = 10 000 *50% (n.º 2 do Art.º 43) =

5000
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47- Duarte Nuno, viúvo, doou, em 29 de Junho de 2001, o usufruto dum

prédio destinado a habitação a seu filho, José António e a nua-propriedade

do mesmo prédio a seu neto Carlos Manuel.

Em 2015, com todos os intervenientes ainda vivos, foi efetuada a

alienação do referido imóvel a Abel José. Pretende-se saber quem está

sujeito a mais-valias por essa alienação:

a) José António;

b) Duarte Nuno.

c) Abel José.

d) José António e Carlos Manuel.
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Resolução

D José António e Carlos Manuel

JUSTIFICAÇÃO

Art.º 10.º n.º 1 alínea a) José António alienou o usufruto (direito real

menor) e Carlos Manuel a nua propriedade (direito real maior).
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48-José Mouzinho, treinador de badmington, recebeu do Clube Inglês, onde era

treinador principal, aquando do término do seu contrato, o montante de

150 000, com a cláusula de que não poderia aceitar treinar, nenhum clube da

Liga Inglesa de Badmington.

Uma vez que José Mouzinho é residente em TN, pretende-se saber se, essa

importância, está sujeita a IRS e qual o seu enquadramento:

a) Está sujeita a IRS, na Categoria G, uma vez que se trata de uma obrigação

de não-concorrência;

b) Não está sujeita a IRS, porque é uma indemnização;

c) Só é tributada em IRS, na Categoria G, se o treinador não cumprir a cláusula

e aceitar treinar um clube da Liga Inglesa de Badmington;

d) É tributada á taxa liberatória, porque apesar de o treinador ser residente em

TN, o clube é estrangeiro e é um rendimento de Jogo.
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Resolução

A - Está sujeita a IRS, na Categoria G, uma vez que se trata de uma obrigação 
de não-concorrência;

JUSTIFICAÇÃO
Neste caso, a obrigação de não-concorrência traduz-se, numa imposição direta 
que obriga um dos intervenientes do contrato (o treinador) a não prestar 
serviços a um clube, que entre em concorrência com os interesses do outro 
interveniente (clube), a troco de determinada importância (preço).
As importâncias auferidas em virtude da assunção de obrigações de não 
concorrência, ou também designada de obrigações de non facere (não fazer), 
são tributadas na Categoria G, independentemente da respectiva fonte ou título
(art.º 9 n.º 1 alínea c).
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49- Marta, em 15 de Abril de 2015, comprou um imóvel, em Sintra, para habitação própria e
permanente por 220 000 e para pagamento do mesmo recorreu a um empréstimo bancário
no valor de 220 000 .

Em 3 de Novembro de 2015 vendeu a sua anterior casa de habitação própria e permanente,
sita na Amadora, por 210 000 .

Pretende saber se é considerado como reinvestimento a utilização desse valor para amortizar o
empréstimo contraído em 15 de Abril de 2015, para aquisição do imóvel sito em Sintra.

Que resposta lhe daria:

a) Sim, é admitido o reinvestimento em aquisições de imóveis para habitação própria e
permanente, desde que, seja efetuado entre os 24 meses anteriores e os 36 meses
posteriores contados da data da realização. Neste caso a aplicação do valor de
realização na amortização do empréstimo é considerado reinvestimento;

b) Não, para que fosse considerado reinvestimento tinha que, primeiro ter alienado a
habitação própria e permanente e posteriormente utilizar o valor da venda na compra
de outro imóvel com o mesmo fim;

c) Não, para que fosse considerado reinvestimento não podia ter recorrido a crédito
bancário.

d) Nenhuma das anteriores está correta.
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Resolução

A Sim, é admitido o reinvestimento em aquisições de imóveis para habitação

própria e permanente, desde que, seja efetuado entre os 24 meses

anteriores e os 36 meses posteriores contados da data da realização.

JUSTIFICAÇÃO

(Conjugação das alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 10.º)
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50- O Sr. Mais - Valias, em Junho de 2015, vendeu a sua habitação própria e
permanente por 300.000 , a qual havia adquirido por 100.000 .

Na data de aquisição contraiu um empréstimo de 85.000 , sendo que à data da
alienação se encontrava ainda em dívida, o montante de 25.000 .

Em 2013 contraiu novo empréstimo para realizar obras de beneficiação no
montante de 50 000 ; desse empréstimo à data da alienação só tinha
amortizado o montante de 15.000 .

Pretende-se saber qual o valor que o Sr. Mais-Valias terá que reinvestir numa
nova habitação, de modo a excluir a totalidade da mais-valia da alienação?

a) 200 000;

b) 275 000;

c) 240 000;

d) 300 000.
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Resolução

B - 275 000

JUSTIFICAÇÃO

(n.º 5 art.º 10.º)
São excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa

de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo
ou do seu agregado familiar se, entre os 24 meses anteriores e os 36
meses posteriores contados da data da realização, o valor da realização
(venda), deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para
a aquisição do imóvel, for reinvestido na aquisição da propriedade de outro
imóvel, exclusivamente com o mesmo destino (n.º 5, alínea a) e b))

Neste caso Valor Venda ( 300 000) ( 25 000) Empréstimo em divida =

275 000 valor a aplicar para exclusão da mais-valia.
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51 - Para efeitos de IRS, no caso de opção por tributação conjunta, o imposto é

devido pelo conjunto dos rendimentos das pessoas que o constituem,

considerando-se como sujeitos passivos:

a) Todos os titulares de rendimentos, incluindo os dependentes;

b) A pessoa ou pessoas a quem incumbe a direcção do agregado familiar;

c) Apenas o cônjuge titular do rendimento

d) Os dependentes
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Resolução

B - A pessoa ou pessoas a quem incumbe a direcção do agregado familiar

JUSTIFICAÇÃO

(n.º 3 art.º 13.º do CIRS)



@ José Sousa Gomes   - 2016 158

52-José e Berta são casados e com eles vive o filho de ambos de 10 anos e o

filho de José de 16 anos. Para além dos filhos de José e Berta, com eles,

vive igualmente a mãe de Berta, a qual aufere rendimentos inferiores ao

salário mínimo nacional.

Nesta situação como é composto o agregado familiar?

a) O agregado familiar é composto por José, Berta e os filhos;

b) O agregado familiar pelo casal José e Berta, os filhos e a mãe de

Berta;

c) O agregado familiar é composto pelo casal, José e Berta.

d) Nenhuma das anteriores
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Resolução

A O agregado familiar é composto por José, Berta e os filhos

JUSTIFICAÇÃO

n.º 4 e 5 artigo 13.º CIRS
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53- Carlos Alberto, residente em Lisboa, exerce em regime de exclusividade a

atividade de médico no Hospital de S. José. Foi convidado para participar numa

conferência na Universidade de Atlanta nos Estados Unidos da América, o que

veio a acontecer em 10 e 11 de Janeiro de 2015, tendo recebido 6 500 por tal

facto. Face a esta situação, esse rendimento:

a) Não deve ser declarado para efeitos de IRS, porque foi obtido no

estrangeiro;

b) Tem que ser declarado para efeitos de IRS, ainda, que tenha sido obtido

no estrangeiro;

c) Não deve ser declarado para efeitos de IRS, porque Carlos Alberto tem

regime de exclusividade com o Hospital de S. José;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

B - Tem que ser declarado para efeitos de IRS, ainda, que tenha sido obtido

no estrangeiro;

JUSTIFICAÇÃO

(art.º 15.º n.º 1)
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54-Teresa, João e Daniel são comproprietários de um prédio do qual receberam

em conjunto no ano 2015, 11.200 de rendas, não estando determinada a quota

de cada um, no imóvel. Para efeitos de apuramento do rendimento tributável em

IRS, como é feita a imputação?

a) Aguarda-se o trânsito em julgado de acção judicial que determine a quota

de cada um.

b) É feita em partes iguais.

c) Faz-se a tributação em nome de qualquer um deles, sendo solidária a

responsabilidade pelo pagamento do imposto.

d) Não é feita qualquer imputação, porque em média qualquer um dos

comproprietários recebe quantia inferior ao valor anual do salário mínimo

nacional mais elevado.
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Resolução

B - É feita em partes iguais.

JUSTIFICAÇÃO
(art.º 19.º) 
Os rendimentos que pertençam em comum a várias pessoas são imputados a 
estas na proporção das respectivas quotas, que se presumem iguais quando 
indeterminadas.
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55- Dionísio, recebeu por doação, um prédio rústico em 1989. Em 2014, quando o

imóvel tinha um valor de mercado de 100 000, resolveu realizar com autorização

e alvará uma operação de loteamento. Constituiu 10 lotes de terrenos para

construção, os quais alienou em 2015, pelo valor de 250 000 .

Considerando que Dionísio é residente em PT, e que o valor de aquisição do prédio

rústico, atualizado, era de 5 000 e que na operação de loteamento suportou

custos de 160 000, quais os ganhos de mais-valias a englobar para efeitos de

liquidação em 2015.

a) 47 500

b) 85 000

c) 100 000

d) 250 000
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Resolução

A - 47 500

JUSTIFICAÇÃO

Estamos perante uma transferência do património particular para o património

empresarial (n.1 alínea a) art.º 10) Categoria G, uma vez que ao ser

efetuada a operação de loteamento, passou fazer parte de uma atividade

comercial (art.º 3.º e 4.º)

A mais valia fica sujeita a tributação na ulterior transmissão (n.º 3 alínea b)

art.10), logo no caso em 2015. O valor de realização, será os 100 000, nos

termos do art.º 29.º n.º 2 (valor mercado á data da afetação).

Assim:

100 000 - 5 000 = 95 000 x 50% (n.º 2 art.43)

Valor da mais valia a englobar = 47 500
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56- O Zé inscreveu na declaração de rendimentos de IRS, Mod. 3 do ano de

2015, ter auferido rendimentos de trabalho da categoria A pagos pela entidade

XPTO e gratificações pela prestação ou em razão da prestação do trabalho à

mesma entidade. Apesar da declaração ter sido selecionada no âmbito da

Gestão de Divergências, a mesma foi considerada correta. O que diria sobre

esta decisão?

a) As gratificações não são consideradas rendimentos do trabalho dependente;

b) As gratificações foram pagas pela mesma entidade patronal, beneficiando da

tributação autónoma à taxa de 10%;

c) As gratificações foram pagas pela mesma entidade patronal, não beneficiando da

tributação autónoma à taxa de 10%;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

C As gratificações pagas pela mesma entidade patronal não podem

beneficiar da tributação autónoma à taxa de 10%.

Justificação:

A al. g) do n.º 3 do art. 2.º, conjugada com o n.º 3 do art. 72º, ambos

do CIRS, veda a tributação das gratificações à taxa autónoma de

10%, quando atribuídas pela mesma entidade patronal.
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57-O Zé é residente em Lisboa e na qualidade de tripulante de navio de abastecimento de

combustível às ilhas da Região Autónoma dos Açores, usufruiu de rendimentos de trabalho

da categoria A, pagos por entidade com sede em Delaware - Estados Unidos da América.

Como os seus rendimentos não são sujeitos a retenção na fonte e tem de apresentar a

declaração de rendimentos de IRS, está muito preocupado com a probabilidade de pagar

de uma só vez, um valor de elevado de IRS, o que lhe diria?

a) A entidade que lhe paga os rendimentos está abrangida pela obrigação de reter o

imposto no momento do pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos;

b) Tendo o Zé a obrigação legal de declarar os rendimentos em Portugal, e como a

entidade devedora dos rendimentos não se encontra abrangida pela obrigação de

retenção na fonte, pode efetuar pagamentos por conta do imposto devido a final,

desde que o montante de cada entrega seja igual ou superior a 50;

c) O Zé não tem a obrigação legal de declarar os rendimentos em Portugal;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

B A entidade devedora do pagamento dos rendimentos não se encontra

abrangida pela obrigação de retenção na fonte.

Justificação:

O n.º 8 do art. 102º do CIRS, permite em relação aos titulares de

rendimentos da categoria A pagos por entidades não abrangidas pela

obrigação legal de retenção na fonte, que sejam efetuados pagamentos

por conta do imposto devido a final, desde que o montante de cada

entrega seja igual ou superior a 50.
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58- O Zé está casado com a Maria, ambos a auferir rendimentos de trabalho dependente,

estando a entidade patronal da Maria a proceder à retenção na fonte pela tabela aplicável a

único . Quais as consequências fiscais de não lhe serem fornecidas as

alterações respeitantes à situação familiar, decorrente da entrada em vigor da Lei n.º 82-

E/2014, de 31 de dezembro, que republicou o CIRS?

a) Tendo a retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido a

final, o acerto é efetuado no momento desse apuramento;

b) Maria não tem de fornecer à entidade devedora os elementos respeitantes à sua

situação familiar;

c) A utilização indevida das tabelas aplicáveis a único implica o

pagamento de juros compensatórios sobre a diferença entre a retenção na fonte

devida e a retenção na fonte efetuada;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

C Havia obrigatoriedade de ser fornecida à entidade devedora os

elementos respeitantes à situação familiar.

Justificação:

O n.º 3 do art. 99º-F do CIRS, determina aplicação de juros

compensatórios pela utilização indevida das tabelas aplicáveis a

único sobre a diferença entre a RF devida e a

efetuada, determinando o n.º 3 do art. 99º-B do CIRS, o fornecimento à

entidade devedora dos elementos respeitantes à situação familiar do

titular dos rendimentos.
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59- Quando é que ocorre a sujeição a IRS dos rendimentos obtidos pela realização das

prestações de serviços e transmissões de bens, quando o rendimento não seja

determinado com base na contabilidade?

a) Desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de

fatura;

b) Não sendo obrigatória a emissão de fatura para efeitos de IVA, desde o momento

do pagamento ou colocação do respetivo titular, consoante o que ocorrer primeiro;

c) Desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de fatura

ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o

momento do pagamento ou colocação à disposição dos respetivos titulares;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

C No âmbito do regime simplificado, os rendimentos empresariais e

profissionais ficam sujeitos a tributação conforme seja obrigatória ou

não, a emissão de fatura ou documento equivalente para efeitos de

IVA.

Justificação:

O n.º 6 do art. 3º do CIRS, determina quais os momentos de sujeição a

tributação dos rendimentos empresariais e profissionais.
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60- O Zé auferiu no ano de 2015, rendimentos da categoria A, originários em fonte

estrangeira relativamente aos quais tem direito a crédito de imposto por dupla tributação

internacional, cujo montante ainda não se encontra determinado pelo Estado da fonte. O

que lhe diria sobre o prazo de entrega da declaração de rendimentos de IRS?

a) Tem de entregar a declaração de rendimentos de IRS, de 15 de março a 15 de abril

do ano de 2016;

b) Tem de entregar a declaração de rendimentos de IRS até 31 de dezembro do ano

de 2016, desde que comunique à Autoridade Tributária e Aduaneira, de 15 de

março a 15 de abril do ano de 2016, que detendo rendimentos com direito a crédito

de imposto por dupla tributação internacional, esse montante ainda não se encontra

determinado pelo Estado da fonte;

c) Tem de entregar a declaração de rendimentos de IRS, de 16 de abril a 16 de maio

do ano de 2016;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

B Não era conhecido o montante de imposto determinado no

Estado da fonte dos rendimentos que davam direito a crédito de

imposto por dupla tributação internacional.

Justificação:

O n.º 3 do art. 60º do CIRS, permite para as situações de

rendimentos de fonte estrangeira que dêem direito a crédito de

imposto por dupla tributação internacional, cujo montante não

esteja determinado no Estado da fonte, a prorrogação do prazo

de entrega da declaração de rendimentos de IRS, até ao dia 31

de dezembro, desde que o sujeito passivo a comunique nos

prazos previstos no n.º 1.
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61- O Zé é emigrante em França e na qualidade de proprietário de imóvel

destinado a habitação sito em Lisboa, arrendou o mesmo durante o ano

de 2015, do qual obteve um rendimento total de 16.000. Tendo de

entregar a declaração de rendimentos de IRS, a que taxa será tributado?

a) É tributado pelas taxas gerais;

b) É tributado à taxa autónoma de 28%;

c) É tributado à taxa autónoma de 28%, sem prejuízo da opção de

englobamento;

d) Nenhuma das anteriores.
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Resolução

B A tributação dos rendimentos prediais à taxa autónoma de 28%,

aplica-se a não residentes e residentes, podendo estes optar pelo

englobamento.

Justificação:

Nos termos da al. e) do n.º 1 do art. 72º do CIRS, os rendimentos

prediais são tributados à taxa autónoma de 28%.
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Obrigado pela vossa atenção


