
 

 
 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

DAS PESSOAS SINGULARES 

 

  



 

 
 

Classificação de Rendimentos por categorias 

RENDIMENTOS SUJEITOS A IRS 

 

  

Salários/ remunerações (periódicas, fixas ou variáveis) auferidos por trabalhadores por conta de outrem ao abrigo de 

contrato individual de trabalho ou no exercício de funções, serviços ou cargo públicos 

Situações de pré-reforma, pré-aposentação ou reserva, bem como importâncias recebidas antes de verificados os 

requisitos de passagem àquelas situações e devidas até que os requisitos se verifiquem 

Trabalho prestado ao abrigo de contrato de prestação de serviços, ou outro de idêntica natureza, sob a autoridade e 

direção de outrem 

Remunerações dos membros dos órgãos estatutários das pessoas  coletivas e entidades equiparadas, com exceção dos 

revisores oficiais de contas 

Todas as remunerações acessórias, nomeadamente regalias, benefícios ou direitos, recebidas devido à prestação de 

trabalho ou em conexão com esta e que constituam para o beneficiário uma vantagem económica 

Os abonos de família e prestações complementares na parte em que excedam os limites legais 

O subsídio de refeição na parte em que exceder € 4,27, ou que exceda este limite em 60% sempre que o subsídio seja 

atribuído através de vales de refeição (€ 6,83) 

Empréstimos concedidos ou suportados pela entidade patronal, sem juros ou taxa de juro inferior à de referência exceto 

se para aquisição de habitação própria permanente de valor não superior a € 180.426,40 

Importâncias despendidas pela entidade patronal com viagens e estadias não conexas com as funções exercidas pelo 

trabalhador 

Utilização pelo trabalhador ou membro de órgão social de viatura que gere encargos para a entidade patronal, quando 

exista acordo escrito com a entidade patronal sobre a utilização da mesma. 

Rendimentos resultantes da 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 

 



 

 
 

(%) 

 

As importâncias despendidas, obrigatória ou facultativamente, pela entidade patronal com seguros e opções do ramo 

“vida”, contribuições para fundos de pensões, fundos de poupança reforma e outros regimes complementares de 

segurança social, desde que constituam direitos adquiridos e individualizados dos respetivos beneficiários, bem assim 

como, os que não constituindo direitos adquiridos e individualizados dos respetivos beneficiários, sejam por este objeto de 

resgate, adiantamento, remição ou qualquer outra forma de antecipação da correspondente disponibilidade. Constituem 

também rendimentos as contribuições referidas, não anteriormente sujeitas a tributação, quando ocorra recebimento em 

capital, mesmo que estejam reunidos os requisitos exigidos pelos sistemas de segurança social obrigatórios, aplicáveis 

para a passagem à situação de reforma ou esta se tiver verificado 

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

Abonos para falhas na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa 

Ajudas de custo e as importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio ao serviço da entidade patronal, na parte 

em que excedam os limites legais 

Indemnizações resultantes da constituição, extinção ou modificação da relação jurídica de trabalho na parte em que 

ultrapassar o valor correspondente a uma vez e meia o valor médio das remunerações regulares sujeitas a imposto 

auferidas nos últimos 12 meses, multiplicado pelo número de anos ou fração de antiguidade de exercício de funções na 

entidade empregadora. 

Outras indemnizações que visem compensar perdas de rendimentos desta categoria e que não correspondam a prestações 

sociais 

A quota-parte acrescida dos descontos para a segurança social que constituam encargos do beneficiário, devido a título 

de participação nas campanhas de pesca aos pescadores que limitem a sua atuação à prestação de trabalho 

As gratificações auferidas aquando pela prestação ou em razão da prestação, quando não atribuídas pela entidade patronal 

Os ganhos derivados de planos de opções, de subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente, sobre valores 

mobiliários ou direitos equiparados, criados em benefício dos trabalhadores ou membros de órgãos sociais 

Rendimentos em dinheiro ou em espécie derivados de valores mobiliários ou direitos equiparados desde que criados em 

benefício dos trabalhadores ou membros de órgãos sociais, mesmo que o pagamento ou colocação à disposição ocorra 

após a cessação da relação de trabalho ou de mandato social 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RENDIMENTOS 
EXCLUÍDOS 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUÇÕES 

O que são? 

Que tipo de deduções 
existem? 



 

 
 

 

 



 

 
 

Dedução 
Limites 

Não casado Casado 

Deduções pessoais e 

familiares 

- € 450,00 por cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo até aos 3 anos 

- € 300,00 por cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito passivo com mais de 3 

anos 

- € 300,00 por cada ascendente que não aufira rendimento superior à pensão mínima do regime 

geral e viva em economia comum; 

- € 410,00 no caso de existir um único ascendente que não aufira rendimento superior à 

pensão mínima do regime geral e viva em economia comum; 

 

Cidadãos portadores de 

deficiência (DC) 

Podem deduzir à coleta as seguintes 

importâncias: 

- € 1.900 por sujeito passivo 

 - € 712,50 por dependente portador de 

deficiência; 

- € 712,50 por ascendente portador de 

deficiência que não aufira rendimento superior à 

pensão mínima do regime geral e viva em 

economia comum 

 - 30% das despesas de educação e reabilitação; 

 - 25% dos prémios de seguros vida e 

contribuições para associações mutualistas com 

limite de 15% da coleta; 

- € 65 das contribuições pagas para reforma por 

velhice; 

- € 475 por cada sujeito passivo que seja 

considerado deficiente das Forças Armadas. 

Podem deduzir à coleta as seguintes 

importâncias: 

- € 1.900 por sujeito passivo 

- € 712,50 Por dependente portador de 

deficiência; 

- € 712,50 por ascendente portador de 

deficiência que não aufira rendimento 

superior à pensão mínima do regime geral 

e viva em economia comum 

- 30% das despesas de educação e 

reabilitação; 

- 25% dos prémios de seguros vida e 

contribuições para associações mutualistas 

com limite de 15% da coleta; 

- € 130 das contribuições pagas para 

reforma por velhice; 

- € 475 por cada sujeito passivo que seja 

considerado deficiente das Forças 

Armadas. 

Despesas gerais 

familiares (DC) 

35% do valor suportado com prestações de serviços e aquisições de bens, com o limite de € 

250 por cada sujeito passivo, que conste de faturas comunicadas à Autoridade Tributária e 

Aduaneira ou emitidas no portal das finanças, salvo se respeitantes a atividades que permitam 

efetuar deduções à coleta referentes a despesas de saúde, educação e formação e encargos 

com imóveis; 

Famílias monoparentais 

45% do valor suportado, com o limite de € 335; 

Os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA apenas poderão beneficiar desta dedução à 

coleta relativamente à faturas que titule operações efetuadas fora do âmbito da sua atividade 

empresarial ou profissional; 

 



 

 
 

 

  

Despesas de saúde e 

com seguros de saúde  

(DC) 

15% do valor suportado a título de despesas de saúde isentas de IVA ou sujeitas a taxa 

reduzida (6% no Continente e 4% nos Açores e 5% na Madeira) por qualquer membro do 

agregado familiar, com o limite global de € 1.000 (incluindo prémios de seguros ou 

contribuições pagas a associações mutualistas que cubram exclusivamente riscos de saúde) na 

parte que não seja comparticipada;  

15% do valor suportado com prestações de serviços e aquisições de bens, tributados à taxa 

normal de IVA (23% no Continente e 18% nos Açores e 22% na Madeira) ; 

Esta dedução encontra-se ainda dependente da comunicação à Autoridade Tributária e 

Aduaneira ou emissão no portal das finanças (ou comunicação pelo sujeito passivo quando 

realizadas noutro Estado-Membro da UE ou do Espaço Económico Europeu, desde que, neste 

último caso exista intercâmbio de informações); 

Os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA apenas poderão beneficiar desta dedução à 

coleta relativamente à faturas que titule operações efetuadas fora do âmbito da sua atividade 

empresarial ou profissional; 

No caso das prestações de serviços e aquisições de bens, tributados à taxa normal de IVA, 

além da referida comunicação, estas devem ainda ser justificadas através de receita médica; 

Despesas de educação 

e formação profissional 

(DC) 

Cada contribuinte pode deduzir 30% do valor suportado a título de despesas de formação e 

educação (incluindo creches) por qualquer membro do agregado familiar, até ao limite de € 800, 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira (ou comunicadas pelo sujeito passivo quando 

realizadas noutro Estado-Membro da UE ou do Espaço Económico Europeu, desde que, neste 

último caso exista intercâmbio de informações); 

Não são dedutíveis as despesas de educação até ao montante do reembolso efetuado no âmbito 

de um PPE 

São ainda dedutíveis à coleta 30 % da totalidade das despesas efetuadas com a educação e a 

reabilitação do sujeito passivo ou dependentes com deficiência; 

Os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA apenas poderão beneficiar desta dedução à 

coleta relativamente à faturas que titule operações efetuadas fora do âmbito da sua atividade 

empresarial ou profissional; 

Encargos com lares 

(DC) 

São dedutíveis 25%, com o limite de € 403,75, das importâncias gastas com: 

-  apoio domiciliário, lares e instituições de apoio à terceira idade relativos aos sujeitos 

passivos, ascendentes e colaterais até ao 3.º grau, que não tenham rendimentos superiores à 

retribuição mínima mensal; 

 - encargos com lares e residências autónomas para pessoas com deficiência respeitantes aos 

seus dependentes, ascendentes e colaterais até ao 3.º grau que não tenham rendimentos 

superiores à retribuição mínima mensal 

Pensões de alimentos 

(DC) 

O contribuinte pode deduzir 20% das importâncias comprovadamente suportadas e não 

reembolsadas respeitantes a encargos com pensões de alimentos devidos em resultado de 

sentença judicial ou acordo homologado nos termos da lei civil, exceto nos casos em que o 

beneficiário faça parte do mesmo agregado familiar ou relativamente ao qual estejam previstas 

deduções à coleta; 

 



 

 
 

 

  

 Planos Poupança-

Reforma (PPR) (BF) 

 

(Não são dedutíveis as 

importâncias relativas 

às aplicações efetuadas 

após a data da 

passagem à reforma ou 

que constituam 

encargos da Categoria 

B). 

São dedutíveis à coleta os seguintes montantes 

(em função da idade do contribuinte):  

Idade inferior a 35 anos: 20% do valor 

aplicado com o limite de € 400. 

De 35 a 50 anos: 20% do valor aplicado com o 

limite de € 350. 

Superior a 50 anos: 20% do valor aplicado 

com o limite de € 300. 

São dedutíveis à coleta os seguintes 

montantes, por cada sujeito passivo casado e 

não separado judicialmente de pessoas e bens 

(em função da respetiva idade):  

Idade inferior a 35 anos: 20% do valor 

aplicado com o limite de € 400, num total de € 

800. 

De 35 a 50 anos: 20% do valor aplicado com o 

limite de € 350, num total de € 700. 

Superior a 50 anos: 20% do valor aplicado 

com o limite de € 300, num total de € 600. 

Regimes 

complementares de 

segurança social  (BF) 

 

Cada contribuinte pode deduzir ao IRS a pagar, 20% do valor investido na subscrição ou em 

entregas adicionais nestes regimes, no máximo de (em função da idade do contribuinte): 

 - € 400 por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos;  

 - € 350 por sujeito passivo com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos; 

 - € 300 por sujeito passivo com idade superior a 50 anos.  

O valor mínimo investido para obter a dedução máxima deve ascender a € 1.500; € 1.750 ou € 

2.000, respetivamente 

Este valor está sujeito a um limite conjunto, com as deduções referentes a benefícios fiscais 

decorrentes da subscrição de seguros de saúde e PPR e contribuições para o regime público de 

capitalização. 

Regime público de 

capitalização 

(valor aplicado 

anualmente em contas 

individuais geridas em 

regime público de 

capitalização) (BF) 

É dedutível à coleta 20% do valor aplicado 

com o limite de € 350. 

É dedutível à coleta 20% do valor aplicado 

com o limite de € 350 por sujeito passivo, ou 

seja, € 700 por casal. 

Prémios de seguros 

vida ou contribuições 

pagas a associações 

mutualistas que 

garantam 

exclusivamente os 

riscos de morte, 

invalidez ou 

reforma por velhice 

suportados por 

deficientes (DC) 

O contribuinte pode deduzir 25% da importância paga com o limite de global de 15% da coleta, 

dos prémios de seguros de vida ou contribuições pagas a associações mutualistas que garantam 

exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma por velhice;   

 

 

 

No caso de contribuições pagas para reforma por velhice a dedução depende de o benefício ser 

garantido, após os 55 anos de idade e cinco anos de a duração do contrato, ser pago por aquele 

ou por terceiros, e desde que, neste caso, tenham sido comprovadamente tributados como 

rendimento do sujeito passivo, com o limite de € 65 por sujeito passivo, ou seja, € 130 por 

casal. 

 



 

 
 

 

  Dupla tributação 

internacional (DC) 

Os titulares de rendimentos obtidos no estrangeiro têm direito a um crédito de imposto por 

dupla tributação jurídica internacional, dedutível até ao limite das taxas especiais aplicáveis e, 

nos casos de englobamento, até à concorrência da parte da coleta proporcional a esses 

rendimentos líquidos, e que corresponderá à menor das seguintes importâncias: 

 - Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro; 

- Fração da coleta do IRS, calculada antes da dedução correspondente aos rendimentos que 

possam ser tributados líquidos das deduções específicas previstas no Código do IRS. 

No caso de rendimentos obtidos em país com o qual Portugal celebrou convenção para evitar a 

dupla tributação a dedução não poderá ser superior ao imposto pago no estrangeiro. 

Encargos com imóveis 

para habitação própria 

e permanente (DC) 

É dedutível um montante correspondente a 15 % do valor suportado por qualquer membro do 

agregado 

familiar, com o limite de € 296,00 nas seguintes situações: 

- juros de dívidas contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para 

habitação própria e permanente do proprietário ou arrendamento devidamente comprovado para 

habitação permanente do arrendatário devidos por contratos celebrados até 31/12/2011; 

- prestações devidas, em resultado de contratos celebrados até 31/12/2011 com cooperativas 

de habitação ou no regime de compras em grupo, para aquisição de imóveis para habitação 

própria e permanente ou para arrendamento para habitação permanente do arrendatário, 

devidamente   comprovadas , na parte que respeitem a juros das correspondentes dívidas; 

- importâncias pagas a título de rendas por contrato de locação financeira celebrado até 

31/12/2011 relativo a imóveis para habitação própria permanente efetuadas ao abrigo deste 

regime, na parte que não constituam amortização de capital. 

O limite passa a ser de: 

-  € 450 para os sujeitos passivos com um rendimento coletável até ao limite do 1.º escalão e; 

- € 296 + [€ 154 x (€ 30.000 – rendimento coletável) / € 23.000] para os sujeitos passivos com 

um rendimento coletável entre € 7.000 e € 30.000. 

Os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA apenas poderão beneficiar desta dedução à 

coleta relativamente à faturas que titule operações efetuadas fora do âmbito da sua atividade 

empresarial ou profissional. 

Rendas pagas (DC) O arrendatário de prédio urbano ou da sua fração autónoma para fins de habitação permanente 

pode deduzir até € 502 das importâncias líquidas de subsídio ou comparticipações oficiais, 

referentes a contratos de arrendamento celebrado ao abrigo do RAU ou do NRAU. 

O limite passa a ser de: 

-  € 800 para os sujeitos passivos com um rendimento coletável até ao limite do 1.º escalão e; 

- € 502 + [€ 298 x (€ 30.000 – rendimento coletável) / € 23.000] para os sujeitos passivos com 

um rendimento coletável entre € 7.000 e € 30.000. 

Os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA apenas poderão beneficiar desta dedução à 

coleta relativamente à faturas que titule operações efetuadas fora do âmbito da sua atividade 

empresarial ou profissional. 

 

 



 

 
 

Escalão de rendimento 

coletável 

Somatório das deduções à 

coleta 

Até € 7.000 Sem limite 

Entre € 7.000 e € 80.000 € 1.000 + [€ 1.500 x (€ 

80.000 - rendimento 

coletável / € 73.000] 

Superior a € 80.000 € 1 000 

 

 

  

Incentivos à 

reabilitação (BF) 

O proprietário pode deduzir à coleta 30% até ao limite de € 500,00 dos encargos suportados 

com a reabilitação de: 

- imóveis localizados em áreas de reabilitação urbana e recuperados nos termos da estratégia 

de reabilitação; ou 

- imóveis objeto de ações de reabilitação que sejam arrendados cujas rendas possam ser 

atualizadas faseadamente nos termos no novo regime do arrendamento urbano. 

Os incentivos são aplicáveis às ações de reabilitação iniciadas após 01.01.2008, que se 

encontram concluídas até 31.12.2020. 

Dedução do IVA 

suportado nas faturas 

(BF) 

É dedutível 15% do IVA suportado em despesas com manutenção e reparação de veículos 

automóveis, manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios; alojamento, 

restauração e similares e atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza, com um 

limite global de € 250,00 por agregado familiar que conste de faturas que titulem prestações de 

serviços comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, ou emitidas no Portal das Finanças. 

Os contribuintes que sejam sujeitos passivos de IVA apenas poderão beneficiar desta dedução à 

coleta relativamente à faturas que titule operações efetuadas fora do âmbito da sua atividade 

empresarial ou profissional. 

O benefício pode também ser atribuído à mesma entidade religiosa, pessoa coletiva de utilidade 

pública ou instituição de solidariedade social escolhida para efeitos de consignação da quota do 

IRS. 

Donativos em dinheiro 

(BF) 

Os contribuintes podem deduzir 25% dos donativos efetuados ao Estado, regiões autónomas, 

autarquias locais, associações de municípios, freguesias e fundações (sem limite legal); 

Tratando-se de donativos para outras entidades a dedução não pode ultrapassar 15% do valor 

da coleta. 

A dedução só é aceite no caso de o donativo não ter sido contabilizado como custo. 

Investimentos em 

capital de risco (BF) 

Os sócios das sociedades por quotas unipessoais «ICR», os investidores informais das 

sociedades veículo de investimento em empresas com potencial de crescimento, certificadas no 

âmbito do programa COMPETE, e os investidores informais em capital de riscos certificados 

pelo IAPMEI, no âmbito do programa FINICIA, podem deduzir à coleta um montante 

correspondente a 20% do valor por si investido, até ao limite de 15% da coleta. 

 



 

 
 

Benefícios fiscais 

OUTRAS SITUAÇÕES 

 

  

Rendimento Benefício 

Incentivos à 

reabilitação 

São tributados à taxa de 10% os rendimentos das unidades de participação em fundos de 

investimento imobiliário (FII) constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 

2013 e, pelo menos 75% dos seus ativos sejam constituídos por bens imóveis sujeitos a ações 

de reabilitação nas áreas de reabilitação urbana. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos valias decorrentes da alienação das unidades 

de participação nos FII é tributado à taxa de 10% quando obtido fora do âmbito de uma 

atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo englobamento. 

As mais-valias decorrentes da venda de imóveis situados em áreas de reabilitação urbana, 

recuperados dentro das estratégias de reabilitação são tributadas à taxa de 5%. 

Os rendimentos prediais urbanos auferidos por sujeitos passivos residente em Portugal são 

tributados à taxa de 5% quando decorrentes do arrendamento de: 

- imóveis situados em área de reabilitação urbana recuperados dentro das estratégias de 

reabilitação; 

- imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas ao abrigo do novo regime de 

reabilitação urbana e que tenham sido objeto de reabilitação. 

Propriedade intelectual  Os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica quando auferidos 

por titulares de direitos de autor ou conexos, desde que seja o titular originário, são 

considerados no englobamento, para efeitos do IRS, apenas por 50% do seu valor, até ao limite 

de € 10.000, líquidos de outros benefícios e são tributados à taxa de 16,5%. 

Contas individuais 

geridas em regime 

público de capitalização  

Dedução à coleta do IRS, de 20% dos valores aplicados por sujeito passivo não casado, ou por 

cada um dos cônjuges, com o limite de € 350.00 por sujeito passivo. 

 



 

 
 

Isenções 
 

 

  

Rendimento Isenção 

Contribuições das 

entidades patronais 

para regimes de 

segurança social 

Estão isentos de IRS, no ano em que as importâncias forem despendidas, os rendimentos que 

respeitem a contratos que garantam exclusivamente o benefício de reforma, complemento de 

reforma, invalidez ou sobrevivência, desde que respeitadas as seguintes condições:  

- o plano deve abranger todos os trabalhadores permanentes da empresa ou todos os que 

pertençam a determinada classe profissional; 

- os critérios de atribuição do benefício devem ser objetivos e idênticos para todos os 

trabalhadores; 

- pelo menos 2/3 do valor aplicado terá que ser pago como renda mensal vitalícia por reforma, 

invalidez ou sobrevivência; 

- a idade da reforma determina-se de acordo com as regras aplicadas pela segurança social; 

- os contratos sejam geridos por companhias de seguros a funcionar em território português ou 

os fundos de pensões sejam constituídos de acordo com a lei portuguesa.  

A tributação é diferida para o momento do recebimento do rendimento. 

Podem também ser parcialmente isentos, até ao montante de € 11.704,70, mas sujeitos a 

englobamento para efeitos de determinação da taxa aplicável aos restantes rendimentos, 

relativamente aos rendimentos recebidos de seguros e operações do ramo «Vida», 

contribuições para fundos de pensões, fundos de poupança-reforma ou quaisquer regimes 

complementares de segurança social, na parte em que corresponda a contribuições efetuadas 

pela entidade patronal e ainda não objeto de tributação na esfera do trabalhador. 

Conta poupança 

reformado 

Estão isentos de IRS os juros das contas poupança-reformado na parte do saldo que não 

ultrapasse os € 10.500. 

Pessoal das missões 

diplomáticas e 

consulares e das 

organizações 

estrangeiras 

A remuneração deste pessoal está isenta de IRS desde que seja auferida naquelas qualidades. 

Relativamente ao pessoal administrativo, técnico, de serviço e equiparados quando residentes 

em Portugal apenas beneficiam de isenção em caso de reciprocidade de tratamento. 

Pessoal em missões de 

salvaguarda e paz 

Estão isentas de IRS as remunerações auferidas por militares e elementos das forças de 

segurança em missões no estrangeiro com objetivos humanitários ou de salvaguarda. 

Acordos de cooperação Estão isentas de IRS as pessoas deslocadas no estrangeiro ao abrigo de acordos de 

cooperação, nos termos definidos nos acordos; 

Estão igualmente isentos os rendimentos dos militares e elementos das forças de segurança 

deslocados no estrangeiro, ao abrigo de acordos de cooperação técnico-militares. 

 



 

 
 

 

  

Rendimento Isenção 

Pessoas deslocadas no 

estrangeiro ao serviço 

de empresas que 

tenham celebrado 

contratos de interesse 

nacional 

A requerimento dos interessados, pode ser concedida isenção de IRS relativamente aos 

rendimentos dos trabalhadores que tenham sido deslocados para o estrangeiro ao serviço de 

empresas portuguesas que tenham celebrado acordos de interesse nacional com entidades 

estrangeiras. 

Fundos de 

Investimento mobiliário 

(FIM), imobiliário (FII) 

e fundos de fundos 

(FF) 

A partir de 01.07.2015, de acordo com o novo regime de tributação dos Organismos de 

Investimento Coletivo, os rendimentos de UP’s distribuídos a titulares residentes em 

território português estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 28%.  
 

Fundos de capital de 

risco (FCR) e Fundos 

de Investimento 

imobiliário em recursos 

florestais (FIIRF) 

Os rendimentos de capitais respeitantes a UP’s em FCR ou FIIRF, resultantes de distribuição ou 

resgate, estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 10% exceto se os titulares forem 

entidades isentas ou entidades não residentes sem estabelecimento estável. 

A isenção não se aplica a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado. 

Fundos de 

Investimento 

Imobiliário para 

Arrendamento 

Habitacional (FIIAH) 

Os rendimentos das UP’s estão isentos. 

As mais-valias decorrentes da alienação de imóveis a FIIAH estão isentas, desde que se 

verifique a conversão do direito de propriedade num direito ao arrendamento.  

Aplicável a FIIAH constituídos entre 1.1.2009 e 31.12.2013, desde que o património seja 

constituído em pelo menos 75% por imóveis situados em Portugal e destinados ao 

arrendamento para habitação permanente, e aos imóveis adquiridos nesse período, até 

31.12.2020.  

Mais-valias de não 

residentes 

Estão isentas as transmissões de :  

- Valores mobiliários emitidos por sociedades portuguesas; 

- Partes sociais de sociedades portuguesas; 

- Warrants autónomos emitidos por sociedades portuguesas; 

- Derivados transacionados em bolsa; 

- Unidades de participação em fundos de capital de risco 

Não haverá lugar à isenção se: 

 - forem transmitidas partes sociais de sociedades cujo ativo seja constituído, em mais de 50%, 

por bens imobiliários situados em Portugal; 

- O não residente for domiciliado em território sujeito a um regime fiscal privilegiado. 

Empreiteiros de obras 

ou trabalhos em 

infraestruturas da 

NATO 

Os empreiteiros ou arrematantes estão isentos de IRS quanto aos lucros derivados da 

realização dessas obras. 

 



 

 
 

TAXAS 

 

 

  

Rendimento Isenção 

Zonas francas da 

Madeira e Ilha de Santa 

Maria 

Estão isentos de IRS os rendimentos resultantes da concessão ou cedência temporária, por não 

residentes, de know-how e prestação de assistência técnica 

Os rendimentos pagos por instituições de crédito relativos a operações de financiamento de 

passivos, por não residentes ou entidades instaladas que não sejam sociedades financeiras ou 

sucursais financeiras internacionais estão isentos de IRS 

Estão isentos de IRS os rendimentos pagos pelas sociedades e sucursais de trusts,  off shore a 

utentes dos seus serviços, não residentes ou instalados na zona franca 

Os rendimentos dos tripulantes dos navios registados no registo internacional de navios estão 

isentos de IRS 

Expatriados Estão isentos de IRS os rendimentos auferidos por trabalhadores que se desloquem do seu 

local normal de trabalho, para exercer atividade profissional no estrangeiro por período igual 

ou superior a 90 dias, dos quais, 60 necessariamente seguidos. O benefício é aplicável à parte 

da remuneração paga ao colaborador, pela entidade patronal em Portugal, exclusivamente a 

título de compensação pela deslocação e permanência no estrangeiro com o limite de € 10.000. 

 



 

 
 

Taxas de tributação do trabalho dependente 

em 2015

 

 

  

Rendimento coletável 

Taxa % 

Parcela a abater 

Normal (A) Média (B) 

Até € 7.000 14,50% 14,50% - 

Entre  € 7.000 e € 20.000 28,50% 23,60% € 980 

Entre de € 20.000 e € 40.000 37,00% 30,30% € 2 680 

Entre € 40.000 e € 80.000 45,00% 37,65% € 5 880 

Superior a € 80.000 48,00% - € 8 280 

 

Tipo de agregado 
1 dependente ou 

ascendente 

2 dependentes ou 

ascendentes 

3 ou mais dependentes ou 

ascendentes 

Tributação separada € 300 € 625 € 1.000 

Famílias monoparentais € 350 € 750 € 1.200 

Tributação conjunta € 600 € 1.250 € 2.000 

 

http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/particulares/dia-a-dia/apoio-fiscal/tabela-retencao-fonte-continente-20150724.pdf
http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/particulares/dia-a-dia/apoio-fiscal/tabela-retencao-fonte-madeira-20150724.pdf
http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/particulares/dia-a-dia/apoio-fiscal/tabela-retencao-fonte-acores-20150724.pdf


 

 
 

 

 

  

Rendimento Categoria 

Taxas 

Residente Não residente 

Trabalho dependente  A 14,5% a 

48%RPC 

25% RL 

Remuneração dos órgãos estatutários  A 14,5% a 

48% RPC 

25% RL 

Rendimentos decorrentes de atividades profissionais previstas na tabela 

de atividades (profissionais liberais) 

B 25% RPC 25% RL 

Rendimentos da categoria B auferidos em atividades de elevado valor 

acrescentado, com caráter científico, artístico ou técnico, definidas por 

portaria. 

B 20% RPC 20% RL 

Rendimentos auferidos no exercício por conta própria de qualquer 

atividade de prestação de serviços, incluindo as de caráter científico, 

artístico ou técnico, bem assim como as subvenções e subsídios 

atribuídos a estas atividades 

B 11,5% RPC 25% RL 

Comissões de intermediação B 25% RPC 25% RL 

Royalties auferidos pelo titular originário B 16,5% RPC 25% RL 

Dividendos  E 28% RL 28% RL 

Juros de depósitos E 28%RL 28% RL 

Juros de suprimentos E 28% RL 28% RL 

Juros de títulos de dívida E 28%RL 28% RL 

Resgate de seguros de vida e planos de pensões E 28% RL 28% RL 

Aluguer de equipamentos ou assistência técnica  E 16,5% RPC 25% RL 

Royalties não auferidos pelo autor/titular originário/assistência técnica E 16,5%RPC 25% RL 

Outros rendimentos de capitais E 16,5% RPC 28% RL 

Rendimentos prediais F 25% RPC 28% RPC 

Mais-valias de partes sociais G 28% 28% 

Mais-valias de imóveis (as mais-valias imobiliárias obtidas por 

residentes fiscais são apenas consideradas em 50% do seu valor) 

G 14,5% a 

48% 

28% RPC 

Indemnizações que visem a reparação de danos não patrimoniais, exceto 

se fixadas por sentença ou acordo judicial 

G 16,5% 25% RL 

Pensões H 14,5% a 

48% RPC 

25% RL 

Rendimentos pagos ou colocados à disposição em contas abertas em 

nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não 

identificados 

 35% RL 35% RL 

Rendimentos de capitais pagos a entidades não residentes em território 

português domiciliadas em território sujeito a um regime fiscal mais 

favorável 

E -   35% 

RL 



 

 
 

Taxa Adicional de Solidariedade

 

Sobretaxa Especial de IRS

 

  Rendimentos de capitais pagos a entidades não residentes em território 

português domiciliadas em território sujeito a um regime fiscal mais 

favorável 

E - 35% RL 

Rendimentos de capitais pagos a residentes em território português por 

entidade não residente sem estabelecimento estável que seja domiciliada 

em território sujeito a um regime fiscal mais favorável  

E 35% RL - 

 

Ano de 2015 

Rendimento coletável Taxa % 

Mais de € 80 000 até € 250 000 2,5% 

Superior a € 250 000 5% 

 



 

 
 

TAXAS ESPECIAIS 

Tributação Autónoma 

 

Manifestações de 

fortuna 

 

  

Despesa/gasto Taxa 

Despesas confidenciais ou não documentadas  50% 

Despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas 

coletivas ou singulares residentes em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, salvo 

se o sujeito passivo conseguir provar que tais encargos correspondem a operações 

efetivamente realizadas e não têm um caráter anormal ou um montante exagerado. 

35% 

Encargos dedutíveis relativos a despesas de representação, viaturas ligeiras de passageiros ou 

mistas (excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) cujo custo de 

aquisição seja inferior a € 20.000, motos e motociclos. 

A tributação autónoma será reduzida para 5% ou 7,5% e 10% ou 15%, respetivamente, no caso 

de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas híbridas plug-in ou de viaturas ligeiras de 

passageiros ou mistas movidas a GPL ou GNV. 

5%; 7,5% ou 10% 

Encargos dedutíveis relativos a automóveis ligeiros de passageiros ou mistas cujo custo de 

aquisição seja igual ou superior a € 20 000, à taxa de 20%. 

A tributação autónoma será reduzida para 5% ou 7,5% e 10% ou 15%, respetivamente, no caso 

de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas híbridas plug-in ou de viaturas ligeiras de 

passageiros ou mistas movidas a GPL ou GNV. 

10%, 15% ou 20% 

Encargos dedutíveis relativos a despesas com ajudas de custo e com compensação pela 

deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço da entidade patronal, não faturadas a 

clientes, escrituradas a qualquer título, exceto na parte em que haja tributação em sede de IRS 

na esfera do respetivo beneficiário, bem como os encargos da mesma natureza que não sejam 

dedutíveis suportados por sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no exercício a que 

os mesmos respeitem  

5% 

 



 

 
 

 

INCENTIVOS À MOBILIDADE VERDE 

Incentivos ao Transporte Rodoviário de 

Passageiros e de Mercadorias

 

  

Manifestações de fortuna Rendimento padrão 

Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a € 

250.000 

20% do valor de aquisição 

Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou 

superior a € 50.000 e motociclos de valor igual ou 

superior a € 10.000  

50% do valor no ano da matrícula, com o abatimento de 

20% por cada um dos anos seguintes 

Barcos de recreio de valor igual ou superior a € 25.000 Valor no ano de registo, com o abatimento de 20% por cada 

um dos anos seguintes 

Aeronaves de turismo Valor no ano de registo, com o abatimento de 20% por cada 

um dos anos seguintes 

Suprimentos e empréstimos feitos no ano de valor igual 

ou superior a € 50.000 

50% do valor anual 

Montantes transferidos de e para contas de depósito ou 

de títulos abertas pelo sujeito passivo em instituições 

financeiras residentes em território sujeito a um regime 

fiscal mais favorável   

100% da soma dos montantes transferidos anualmente 

 



 

 
 

Despesas com Sistemas de Car-Sharing e 

Bike-Sharing

De  

  



 

 
 

  

 

 



 

 
 

 


