
REVISTA APIT
JUNHO 2014#04

D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 G

R
A

T
U

IT
A

  
  

  
 I

SS
N

 2
18

2-
72

73

O REGIME SIMPLIFICADO DE 
TRIBUTAÇÃO EM IRC 
HELENA FARINHA

P18

REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA 
DE AJUSTAMENTO 2011-2014 E A 
PRÁTICA DA POLÍTICA ECONÓMICA
PEDRO PITA BARROS

O ESTADO 
DO DESEMPREGO
RAQUEL VARELA

IRS 
CONCEITO DE RESIDENTE (I) 
RUI GONÇALVES

P06

P10

P12

O ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2014 
E A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA
CARLOS VALENTIM

P14

EQUILÍBRIO
TRABALHO

D
IÁ

LO
G

O

UNIÃO

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA

RESISTÊNCIA

DIGNIDADE

A
PO

IO

RESPEITO

RESPEITO

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDÊNCIA

C
O

E
R

Ê
N

C
IA

COMPETÊNCIA

DIÁLOGO

COERÊNCIA

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA

C
O
M
PE

TÊ
N
C
IA

UNIÃO

R
E

SP
E

IT
O

D
IÁ

LO
G

O

IN
D

E
P

E
N

D
Ê

N
C

IA
C

O
E

R
Ê

N
C

IA



EDIÇÃO E PROPRIEDADE
APIT - Associação dos 
Profissionais da Inspecção 
Tributária 
Apartado 19017
Ec Gare Do Oriente
1990-991 Lisboa
geral@apit.pt

DIRECTOR
Nuno Barroso
 
CONSELHO EDITORIAL
José Simões Pereira
Ricardo Jorge Vítor
Isabel Monteiro
Manuela Mansilha
Fernando Ramos

DESIGN
COPEK DESIGN
www.copekdesign.com
 
IMPRESSÃO
LUSOIMPRESS
www.lusoimpress.com
 
ISSN
2182-7273

DEPOSITO LEGAL
N.º 349908/12

TIRAGEM 
1500 exemplares

Junho 2014

Caros colegas,

Os desafios que os trabalhadores da Função Pública enfrentam são enormes, 
e resultam sobremaneira de uma vontade política de efetuar uma Reforma do 
Estado centrada em cortes cegos (de rendimentos e pessoas) e em objetivos 
economicistas e meramente orçamentais.

Este caminho, que ninguém duvide, apenas levará a uma inaceitável destrui-
ção do papel do Estado, das suas funções nucleares e da forma como as mes-
mas são exercidas (nas quais se incluem as exercidas pelos funcionários da 
AT), e inapelavelmente do próprio Estado Social.

A tabela remuneratória única e a tabela única de suplementos (desconhe-
cendo-se, nesta data, qualquer pormenor sobre as mesmas), a (expectável) 
manutenção de cortes salariais e de pensões, a não (re)abertura de procedi-
mentos concursais, a degradação das condições de trabalho, poderão ser os 
problemas a enfrentar num futuro muito próximo, mas uma “discussão” ainda 
mais importante se avizinha: a revisão das carreiras de regime especial dos 
funcionários da AT.

Exige-se um processo sério e de diálogo, do qual resulte uma revisão honesta 
e adequada às diferentes áreas e funções da AT.

Quanto à posição da APIT, garantimos que, mantendo uma postura dialogan-
te, atuaremos sempre de forma a defender intransigentemente os interesses 
dos nossos Associados, lutando por uma efetiva dignificação das nossas car-
reiras e das nossas funções.

Unidos e Solidários somos mais fortes.

O Conselho Editorial
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O 25 de Abril

O 25 de Abril de 1974 deve ser sempre recordado ... nas 
suas origens, naqueles que o ‘executaram’, e nos seus 
objectivos.
Sejam aqueles que viveram o Estado Novo, sejam os que 
já nasceram em liberdade, todos temos a certeza da for-
ma como este evento marcou indelevelmente as nossas 
vidas.
É ainda no meio da maior crise económica que Portugal 
atravessou que devemos questionar-nos sobre as con-
quistas de Abril. Merecemos e devemos todos ter uma 
vida de acordo com o esforço e investimento que fazemos 
- estudar, trabalhar, empreender.
O papel do Estado modificou-se, mas nunca poderá colo-
car em causa aquela que foi a conquista imediata de Abril 
de 1974 - a Esperança. De um futuro melhor e mais justo, 
para nós e para os nossos filhos.
O renascimento de Portugal que todos sentiram com o 25 
de Abril não pode ser traído, e sejamos de esquerda ou 
de direita, temos de insistir na valorização do esforço, da 
qualidade, do investimento.
Não existe forma de construir um país sem esperança no 
futuro.
Só unidos e solidários, poderemos construir um futuro 
promissor. Com coragem, iniciativa e princípios, podere-
mos todos nós - A APIT, os seus associados, e todos os 
portugueses - lutar por um futuro que não nos pode ser 
negado ou recusado, mas que inevitavelmente terá, mais 
uma vez, de ser conquistado.

Daí a vontade de gritar bem alto: 25 de Abril sempre!
 
Porto, 24 de Abril de 2014 

O 1º de Maio

Quando pensamos no Dia do Trabalhador, no dia 1º de 
Maio, celebrado em todo o Mundo como o Dia de Defesa 
dos Direitos do Trabalhador, estaremos imediatamente a 
pensar no presente e no futuro do nosso país.

Em momentos de tão grave crise económica, moral e po-
lítica, como será possível que todos possam contribuir 
para recuperar a esperança, a motivação? Para reganhar 
o futuro? 

Esta data tem a sua origem no ano de 1886. Neste ano, 
realizou-se uma manifestação de trabalhadores nas ruas 
de Chicago (EUA), que contou com a participação de 
500 mil trabalhadores, e que foi realizada com o intuito 
de protestar contra as condições desumanas de trabalho 
a que os trabalhadores eram submetidos, exigindo assim, 
uma redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas 
diárias.
 
Nesse dia teve início uma greve geral nos EUA, conhecida 
pela “greve dos três oitos” (oito horas para trabalhar e es-
tudar, oito horas para descansar e oito horas para viver).

Em 1889, a segunda Internacional Socialista reunida em 
Paris decidiu, por proposta de Raymond Lavigne, con-
vocar anualmente uma manifestação com o objectivo de 
lutar pelas 8 horas de trabalho diário. A data escolhida 
foi o 1º de Maio, como homenagem às lutas sindicais de 
Chicago.

A verdade é que mais de 100 anos passados, e após tan-
tos sacríficos e lutas, e estamos, todos nós, trabalhado-
res, dirigentes sindicais e responsáveis políticos, a discutir 
uma eventual refundação do país e do seu enquadramen-
to social, económico e (potencialmente) constitucional.

Não existem fórmulas mágicas, nem lutas de resultados 
imediatos. A actividade sindical livre, independente e soli-
dária, é cada vez mais uma necessidade para o futuro de 
Portugal.

Neste 1.º de Maio de 2014, a APIT compromete-se com 
uma actuação que defenda e dignifique as carreiras dos 
profissionais da AT - Autoridade Tributária e Aduaneira, 
quer nas situações mais complexas, quer no dia a dia, e 
em especial, que seja enquadradora das suas reivindica-
ções no futuro da AT enquanto garante da independência, 
justiça e solidariedade do nosso país.

Viva o 1.º de Maio!

Porto, 1 de Maio de 2014

NUNO BARROSO
PRESIDENTE DA DIREÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS 
PROFISSIONAIS DA INSPEÇÃO 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA (APIT)

NUNO BARROSO

AS CRÓNICAS DE 40 ANOS 
DE LIBERDADE 
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PEDRO PITA BARROS
NOVA SChOOL OF BUSINESS AND 
ECONOMICS
FACULDADE DE ECONOMIA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA 
DE AJUSTAMENTO 2011-2014 E A 
PRÁTICA DA POLÍTICA ECONÓMICA*

Os relatórios de avaliação divulgados neste âmbito per-
mitem ter a visão dos parceiros internacionais sobre a 
evolução da situação da economia portuguesa e das polí-
ticas seguidas. Da avaliação realizada no Verão de 2013, é 
afirmado que durante os meses imediatamente anteriores 
surgiram preocupações, a nível internacional, sobre a pre-
visibilidade das políticas económicas em Portugal. Estas 
preocupações emergiram na sequência da turbulência 
política e das decisões do Tribunal Constitucional que blo-
quearam políticas consideradas importantes pelo Gover-
no para cumprir o programa de ajustamento. Não se sabe, 
neste momento, quanto destas preocupações foi causado 
pela componente política e quanto se deve às decisões 
tomadas pelo Tribunal Constitucional. Certo é que houve 
um custo de ter tido uma crise política sem qualquer jus-
tificação plausível.
Outra afirmação importante presente nessa avaliação é a 
referente à dívida pública, indicada como ainda sendo sus-
tentável, com um pico em 2013 e diminuindo a partir deste 
ano. Esta é uma informação relevante para o exterior e no 
documento final de avaliação deve ser apresentada a  res-
pectiva justificação, com a indicação da trajetória prevista 
para a dívida pública portuguesa. 
O terminar do programa de ajustamento em 2014 de-
pende de forma importante da capacidade do Governo 
português colocar dívida pública junto de investidores in-
ternacionais, que só estarão dispostos a adquirir esta dí-
vida pública portuguesa se tiverem expectativa de ver a 
dívida paga. É para garantir que se terá possibilidade de 
vender dívida pública portuguesa que a avaliação realiza-
da reafirma a importância de o Governo português manter 
a convicção na implementação do programa de ajusta-
mento. É esta preocupação que está subjacente à afirma-
ção sobre a dívida pública e constitui ao mesmo tempo 
um “recado” ao Governo para dar indicações claras de que 

continua a querer completar o programa de ajustamento. 
A declaração que encerra a avaliação realizada no final do 
Verão de 2013 revela também o apoio dos nossos parcei-
ros europeus, presente desde que se continuem a realizar 
as medidas de aplicação do programa. É um importante 
sinal de apoio. Mesmo que Portugal não consiga financia-
mento no mercado, a continuação do programa de ajusta-
mento permite recurso aos outros membros da zona Euro. 
Ou seja, Portugal tem de continuar a trabalhar, mas com 
uma rede de segurança mínima no processo. Também por 
isso, é referido que a cultura de diálogo político e social 
em Portugal permanece um activo importante do proces-
so de ajustamento. há aqui o reconhecimento de que a 
paz social que ainda assim se tem vivido é um dos ativos 
negociais do país.
Dentro deste contexto geral de avaliações periódicas de-
rivadas do Memorando de Entendimento associado com 
o apoio financeiro internacional, foram incluídas também 
exigências genéricas. Uma dessas exigências, de transfor-
mação do Estado português, foi anunciada no Outono de 
2012 como sendo “A” reforma do Estado e que num espa-
ço de breves meses teria de ser apresentada e aplicada. 
O prazo inicial era claramente irrealista, e acabou por se 
tornar numa divulgação sistematicamente adiada de um 
guião para a reforma do Estado, surgido apenas em Ou-
tubro de 2013.
Depois de várias promessas de apresentação do guião de 
reforma do Estado, a sua apresentação deverá remeter 
para uma discussão pública. As opções que a “sociedade” 
preferisse deverão ser pensadas e reflectidas no orçamen-
to do estado, neste caso só possível para o ano de 2015. 
O impacto desta pretendida reforma do Estado é assim 
efetivamente adiado pelo divulgação adoptado.
A incerteza sobre a situação económica e sobre a evo-
lução da política económica em Portugal é amplificada 
por diferentes afirmações que vão sendo feitas, e que ne-
cessitam de contexto e consubstanciação em informação 
estatística.
Embora não tenha tido grande repercussão a prazo, houve 
no início de Outubro de 2013, uma afirmação do Presiden-
te da República, “Portugal já saiu da recessão e apresenta 
o maior crescimento de toda a UE”. 
Esta afirmação é poderosa e perigosa. Face à situação 
da economia portuguesa avaliada no final do Verão de 
2013, é de esperar que realmente se tenha começado a 
alterar a situação. A queda na actividade económica nos 
últimos dois anos foi importante. A ter fundamento, a vi-
ragem de ciclo económico tem que ser “acarinhada” na 
sua evolução, sem descuidar a consolidação orçamental, 
que poderá ser feita com maior facilidade se ocorrer uma 
recuperação económica. A questão é que sinais existem 
dessa recuperação.
há dois indicadores úteis para apreciar esta eventual 
mudança de tendência da economia – número de em-
pregados (mais relevante nesta altura que a taxa de de-
semprego, que depende de factores como emigração, 
decisão de não trabalhar, etc.) e taxa de capacidade uti-

lizada da indústria transformadora (em que maior valor 
significa que as empresas estarão a aumentar a sua pro-
dução). Ambos (ver gráficos abaixo) indiciam uma pos-
sível mudança de tendência. Talvez ainda seja cedo para 
um anúncio tão peremptório como o realizado, mas não 
deixam de ser boas notícias.
Do lado das preocupações, o constante aumento da 
dívida pública (gráfico abaixo), e a evolução da produtivi-
dade (sem um crescimento da produtividade, a recupe-
ração económica não será duradoura).1valor significa que 
as empresas estarão a aumentar a sua produção). Ambos 
(ver gráficos abaixo) indiciam uma possível mudança de 
tendência. Talvez ainda seja cedo para um anúncio tão 
peremptório como o realizado, mas não deixam de ser 
boas notícias.
Do lado das preocupações, o constante aumento da dívi-
da pública (gráfico abaixo), e a evolução da produtivida-
de (sem um crescimento da produtividade, a recuperação 
económica não será duradoura).
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FIG. 3
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Os últimos dois anos e meio foram vividos sob a sombra 
do Memorando de Entendimento assinado na sequência 
do pedido de apoio financeiro internacional. Além de ter 
condicionado a política económica seguida desde então, 
este apoio financeiro internacional implica avaliações tri-
mestrais que dão origem a relatórios de avaliação. 
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Apesar destes sinais globalmente positivos, e atendendo 
à sensibilidade que a situação financeira das contas públi-
cas e seu financiamento têm face às condições políticas, é 
fundamental ter algum cuidado na análise global das pers-
pectivas da economia portuguesa. 
A este respeito, é útil relembrar a recente visão dada por 
Dani Rodrik. A sua grande conclusão sobre a conjuntu-
ra económica europeia é que as políticas adoptadas para 
solucionar a crise – austeridade fiscal para a questão da 
dívida e reformas estruturais para a questão de relançar o 
crescimento económico - ou não estão a funcionar ou se 
estão a funcionar são demasiado lentas a produzir efeitos 
e implicam um enorme sacrifício das populações. Este es-
forço a prazo poderá resultar em problemas sociais e para 
liberdade da sociedade (como exemplo, o crescimento 
dos extremismos na Grécia). Daí que Dani Rodrik avance 
como proposta medidas de estímulo do lado da procura, a 
nível europeu, conjuntamente com uma definição de limi-
tes de inflação para o Banco Central Europeu mais ampla, 
permitindo ajustamentos por variáveis nominais (introdu-
zindo mais graus de liberdade na procura de soluções). 
Vai também ser necessário fazer escolhas, e deixar cair 
uma das três seguintes características: união económi-
ca, soberania nacional, ou políticas democráticas. Fingir 
que não há escolha a fazer não leva a que o problema 
de incompatibilidade entre as três desapareça, segundo 
Rodrik. Uma união económica que funcione requere uma 
redução da heterogeneidade estrutural nos enquadra-
mentos institucionais – restrições na soberania nacional e 
na diversidade.
Os fundamentos económicos subjacentes à crise não têm 
sido tratados. Existem dois problemas base: a elevada dí-
vida (problema de stock) e a baixa competitividade da 
economia português, resultado de fraca produtividade 
(problema de fluxo).
A baixa produtividade implica ou elevado desemprego ou 
défices externos elevados. Portugal passou do segundo 
aspecto para o primeiro.
Relativamente à evolução da produtividade, as melhorias 
registadas a partir de meados de 2013 são limitadas, e são 
largamente devidas a redução de emprego. A maior parte 
da descida nos custos unitários de trabalho resultaram de 
um colapso no emprego. 
As políticas de austeridade seguidas produziram pouco 

efeito: austeridade fiscal para reduzir dívida e reformas es-
truturais para promover crescimento não produziram nos 
primeiros dois anos e meio do programa de ajustamento 
os efeitos pretendidos. Torna-se, por isso, lícito questionar: 
O que é necessário?
De acordo com Dani Rodrik, será essencial assumir que 
alguma dívida será perdoada,   ter politicas direcionadas 
para a despesa  a nível europeu – maior despesa na Ale-
manha, e, como acima se referiu, ter para o Banco Cen-
tral Europeu um referencial de inflação mais elevado, para 
permitir ajustamentos da taxa de câmbio real através de 
variáveis nominais.
Em termos políticos, há que gerar, no pensamento de Dani 
Rodrik, uma narrativa diferente sobre a natureza da crise. 
Abordar o problema em termos de gestão de interdepen-
dências económicas e não de moralidade.
Em suma, o programa de ajustamento tem tido exigências 
de esforço que podem ser questionadas, sendo que a re-
solução da situação económica portuguesa terá de passar 
pela redução da dívida pública, única forma de o défice 
das contas públicas ter alguma estabilidade por redução 
do pagamento de juros, e pelo aumento da produtivida-
de, para sustentar um crescimento económico duradouro. 
A gestão destas duas questões a nível europeu terá que 
estar associada a uma reforma das instituições europeias. 
As tensões existente são suficientemente fortes para que 
venha a surgir um trilema entre ter instituições democrá-
ticas, pertencer à zona euro e manter integralmente uma 
soberania nacional face à cidadania europeia. Quase inevi-
tavelmente, parece-me, será na cedência (comum a todos 
os países da zona euro) da soberania que se irá resolven-
do a crise de crescimento europeia, incluindo aqui a de 
Portugal. 
 

Pedro Pita Barros
Universidade Nova de Lisboa

*Lisboa 11/2013
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A precariedade na Europa é um conceito que, para além 
da ausência do direito ao trabalho, encerra em si outras 
características: trata-se de uma forma de relação laboral 
que se constitui de forma massiva em Portugal durante o 
período do pacto social, os anos 80 e 90 do século XX, e 
que inclui 1) a perspectiva de regressão social (e não só de 
imobilidade social), ou seja, os filhos vêem-se a viver pior 
que os pais e 2) a sua gestão enquanto fenómeno social 
está fortemente dependente do fundo de poupança dos 
trabalhadores (segurança social) e do salário-família. 
hoje apresenta-se sob múltiplas formas: contratos sem 
termo, pequenas empresas, cooperativas, outsourcing, 
trabalho à peça (recibos verdes), etc. 
Com frequência ouve-se dizer que o Estado desregu-
lamentou as leis laborais ou que estas foram desregula-
mentadas, deixando a uma suposta mão invisível, a lei da 
oferta e da procura de emprego, o mercado de trabalho. 
Discordo fortemente desta abordagem porque ela não 
corresponde à realidade. A flexibilização das leis labo-
rais tem sido fortemente regulamentada pelo Estado e o 
Estado não tem tido um papel ausente na regulação das 
relações laborais mas antes um papel preponderante na 
implementação de leis promotoras da flexibilização, do 
desemprego, da precariedade e da gestão da assistência 
social para evitar revoltas sociais com as consequências 
esperadas do desemprego cíclico. Vejamos que desregu-
lamentar ou regulamentar a flexibilização não é um mero 
jogo de palavras: numa o Estado abstém-se de intervir na 

economia, na outra joga um papel regulamentador a favor 
de uns contra os outros.
Longe vão os tempos em que se toleravam filas de fa-
mintos sem que isso tivesse um impacto social disrupti-
vo. A pobreza hoje é cuidadosamente gerida pelo Estado 
criando gigantescas bolsas de dependência: 3 milhões de 
portugueses são pobres antes das transferências estatais, 
apesar de hoje sermos mais produtivos
– produzimos mais riqueza em média do que nos últimos 
40 anos.

A precariedade surge em Portugal como um fenómeno 
generalizado a partir do final dos anos 80 e início dos anos 
90. Para tal foram criadas condições nas quais o Estado 
teve um papel essencial. 
Vejamos algumas delas, apenas alguns exemplos entre 
muitos.
Partiu do Estado a criação do subsídio de desemprego 
para amparar os efeitos do desemprego (a incapacidade 

de sobreviver) em associação entre o fundo da seguran-
ça social e o fundo de desemprego (a introdução da taxa 
social única, em 1986, condição aliás imposta pela própria 
UE). Ou seja, junta-se no mesmo fundo o dinheiro das re-
formas e pensões e o do subsídio aos desempregados. 
Dito de outra forma, metafórica, usa-se a pensão dos pais 
para pagar o desemprego dos 
filhos.
Instituição do regime jurídico 
da pré-reforma (decreto-lei n.º 
261/91, de 25 de julho). Foi mas-
sivamente usado nas empresas 
nacionalizadas antes de serem 
privatizadas (Marconi, banca, 
seguros, etc.). 
Poucos anos depois do come-
ço da precarização iniciam-se 
os programas assistencialistas 
para amparar os efeitos daque-
la, com a criação de uma série de programas assistencia-
listas: aumento da duração do subsídio de desemprego e 
criação do subsídio de desemprego parcial (1999); criação 
do Rendimento Mínimo Garantido (1996), substituído pelo 
Rendimento Social de Inserção (2003).
Coube também ao Estado promover despedimentos di-
rectos: função pública, RTP, Lusa. Promover despedi-
mentos indirectos (aumento do IVA nos restaurantes e 
aumento das rendas, que leva à falência uma miríade de 
pequenos comerciantes, que são assim proletarizados, 
isto é, ficam na condição de que têm a sua força de traba-
lho e nada mais para vender e assim sobreviver); aumento 
generalizado da carga fiscal; imposição de estágios (sem 
exigir a sua remuneração por lei), o que significa prolongar 
anos de trabalho gratuito. Finalmente coube ao Estado, 
através da formação profissional e das políticas activas de 
emprego, usar o dinheiro da segurança social para pagar 
os salários de empresas privadas. 
Mas não coube ao Estado, é preciso dizê-lo, o papel úni-
co. Também as famílias assumiram um salário-família, ou 
seja, como os filhos não ganhavam o suficiente para ter 
uma vida decente com trabalhos precários, mantiveram-
-nos em casa abdicando assim as famílias de uma parte 
do salário para pagar a alimentação, a habitação, os colé-
gios dos netos, etc. Transferiu-se para a família a luta entre 
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trabalhadores e patrões por aumentos salariais, ou seja, os 
salários conquistados em lutas sociais pelos pais no após 
25 de Abril foram a almofada usada para precarizar os fi-
lhos sem reacção organizada e colectiva por parte destes. 
De recordar que a substituição maciça de trabalhadores 
precários só foi possível num quadro de reconversão do 

mercado de trabalho em 
que dezenas de milhares 
de trabalhadores entraram 
na pré-reforma ou reforma 
antecipada e isso foi fei-
to, na maioria dos casos, 
então, com apoio dos sin-
dicatos (e a concertação 
social jogou aqui um papel 
fundamental), acreditando 
que assim estariam a sal-
var a “economia do país” 
e a evitar a deslocalização 

para Leste das empresas... esquecendo que assim esta-
vam a recriar o Leste aqui, ou seja, a permitir a existência 
de salários de mera sobrevivência.
Os sindicatos ou outras organizações de trabalhadores 
que começam a surgir têm pela frente um enorme desa-
fio: organizar todos os trabalhadores, precários ou não, 
independentemente do seu vínculo jurídico, até peque-
nos empresários que são trabalhadores (empresas de um 
ou dois trabalhadores criadas pelo outsourcing); evitar a 
canalização de lutas colectivas para lutas jurídicas indivi-
duais. Os trabalhadores não podem transformar todos os 
conflitos laborais em conflitos jurídicos individuais que se 
eternizam nos tribunais; têm de saber reconstruir laços 
de solidariedade rompendo as amarras da divisão socio-
profissional (porquê professores e funcionários não fazem 
greves juntos?); garantir democracia com votações aber-
tas em plenários; eleger representantes que quando não 
cumprem com a vontade dos representados são destitu-
ídos; ter o seu próprio sistema de propaganda (jornais e 
televisões) que rompa o cerco comunicacional; proteger 
os trabalhadores despedidos (greves de trabalhadores 
precários têm de ser organizadas homem a homem, em 
regime discreto porque senão arriscam o desemprego), 
etc. É urgente recuperar a imaginação para uma organiza-
ção que efectivamente proteja quem trabalha.

Transferiu-se para a família a luta entre trabalha-
dores e patrões por aumentos salariais, ou seja, os 
salários conquistados em lutas sociais pelos pais 
no após 25 de Abril foram a almofada usada para 
precarizar os filhos sem reacção organizada e co-
lectiva por parte destes. 

O ESTADO DO DESEMPREGO

Os sindicatos... têm pela 
frente um enorme desafio:
...evitar a canalização de 
lutas colectivas para lutas 

jurídicas individuais.

A precariedade surge 
em Portugal como um 

fenómeno generalizado a 
partir do final dos anos 80 e 

início dos anos 90...

A precariedade é distinta hoje das formas de ausência de 
direito ao trabalho prevalecentes ao longo dos séculos 
XIX e XX.
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1 – ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO

Com o presente artigo pretendemos analisar as normais 
legais aplicáveis na definição do conceito de residente das 
pessoas singulares para efeitos de tributação do rendi-
mento. Num período em que os movimentos migratórios 
que envolvem o nosso país assumem cada vez maior re-
levância esta é uma questão fulcral para definição da tri-
butação dos rendimentos obtidos por pessoas singulares. 
De facto, nos termos do disposto no nº 1 do artº 15º do 
Código do IRS as pessoas singulares que sejam conside-
radas residentes em território nacional são tributadas pela 
totalidade dos rendimentos auferidos, incluindo os rendi-
mentos obtidos fora de Portugal. Esta regra não é mais 
do que a consagração do princípio de tributação de base 
mundial ou da universalidade, o qual é seguido pela gene-
ralidade dos países.
Por outro, nos termos do disposto no nº 2 do mesmo ar-
tigo, as pessoas singulares não residentes são tributadas 
pelos rendimentos que sejam considerados obtidos em 
território nacional. Neste caso é o princípio da territoriali-
dade que está a ser aplicado.

2 – CONCEITO DE RESIDENTE DO CIRS

Como resulta do que ficou referido não é indiferente con-
siderar que o titular dos rendimentos é uma pessoa resi-
dente ou não residente, dado que o âmbito de sujeição é 
distinto.
Importa, pois, analisarmos quais as regras previstas no 
Código do IRS para podermos concluir sobre a qualidade 
de residente ou de não residente de uma pessoa singular. 
Antes de proceder a essa análise recorde-se que a verifi-
cação das regras aplicáveis deve ocorrer sempre à data de 
31 de Dezembro de cada ano.

O conceito de residente para efeitos de IRS consta do artº 
16º do respetivo código.
De acordo com o disposto no nº 1 são consideradas resi-
dentes em território nacional as pessoas, relativamente às 
quais, no ano a que os rendimentos respeitam, se verifique 
qualquer um dos seguintes critérios:
a) hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou 
interpolados;
b) Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, 

em 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condi-
ções que façam supor a intenção de a manter e ocupar 
como residência habitual;
c) Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou 
aeronaves, desde que aqueles estejam ao serviço de en-
tidades com residência, sede ou direcção efectiva nesse 
território;
d) Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões 
de carácter público, ao serviço do Estado Português.

Neste normativo, podemos identificar dois critérios de 
aplicação generalizada, um relacionado com o nº de dias 
de permanência, no ano em causa, em território nacional 
(alínea a)) e outro com a titularidade de habitação que 
faça supor a intenção de permanecer em território nacio-
nal (alínea b)). Estes critérios são de aplicação sucessiva, 
isto é, só se recorre à aplicação do segundo critério se à 
luz do primeiro a pessoa não seja considerada residente 
em Portugal porque aqui não permaneceu mais de 183, 
no ano em causa. Ou seja, este segundo critério permite 
que uma pessoa singular seja considerada residente em 
território nacional, embora aqui tenha permanecido por 
um período não superior a 183 dias. Contudo este critério 
encerra em si mesmo alguma subjectividade, dado que 
nos remete para uma intenção de permanência no nosso 
país que nem sempre poderá ser avaliada objectivamente.

Os outros dois critérios (alíneas c) e d)) são de aplicação 
mais restrita, no sentido em que se aplicam a pessoas sin-
gulares que exercem determinadas atividades ou funções.
Assim, nos termos da alínea c), qualquer pessoa singu-
lar que seja tripulante de um navio ou de aeronave per-
tencentes a empresas com sede em território nacional é, 
apenas por esse facto, considerada residente para efeitos 
de IRS.
De igual modo, nos termos da alínea d), qualquer pessoa 
que se encontre no estrangeiro no exercício de funções ao 
serviço do Estado português é considerada residente para 
efeitos de IRS.

Para além dos critérios acabadas de referir, o nº 2 do artº 
16º estabelece uma outra regra para determinar a qualida-
de de residente. 
De acordo com esta regra, são sempre havidas como resi-
dentes em território português as pessoas que constituem 
o agregado familiar, desde que naquele resida qualquer 

das pessoas a quem incumbe a direcção do mesmo.
Tendo em conta que de acordo com o disposto no nº 2 do 
artº 1671º do Código Civil a direção do agregado familiar 
incumbe a ambos os cônjuges, então, face ao disposto no 
nº 2 do artº 16º do Código do IRS, todo o agregado é con-
siderado residente em território nacional se aqui residir 
um dos cônjuges.
Por outro lado, havendo agregado familiar a tributação 
em sede de IRS ocorre para o conjunto dos rendimentos 
auferidos por todos os elementos do agregado, conforme 
determina o nº 2 do artº 13º do Código do IRS.
Da conjugação destas normas – artº 13º, nº 2 e artº 16º, nº 2 
– resulta que os rendimentos obtidos pelo cônjuge que se 
encontre no estrangeiro têm que ser declarados em terri-
tório nacional para efeito de tributação em sede de IRS.
Contudo, o disposto do nº 2 do artº 16º é uma norma que 
tem a natureza de presunção e nessa medida admite a 
possibilidade de ser ilidida. É, aliás, o que prevê o nº 3 do 
mesmo artigo.
De facto, de acordo com este nº 3, a qualidade de residen-
te resultante da aplicação do nº 2, pode ser afastada pelo 
cônjuge que se encontra fora do território nacional.
Para o efeito, deve estar em condições de poder fazer uma 
dupla prova, a saber:

 - permaneceu, em território nacional, no ano em causa, 
por um período não superior a 183 dias;
 - não existe uma ligação entre a maior parte das suas ac-
tividades económicas e o território português.
Note-se, relativamente a esta prova, que a norma não refe-
re quando, nem em que termos, deve ser efectuada, pelo 
que, na nossa opinião, todos os meios de prova geralmen-
te aceites devem ser admitidos e a prova deve ser efectu-
ada pelo sujeito passivo quando tal lhe for solicitado pela 
Autoridade Tributária.

Se esta dupla prova for efectuada, o cônjuge que se en-
contra no estrangeiro é sujeito a tributação como não re-
sidente relativamente aos rendimentos de que seja titular 

e desde que se trate de rendimentos que, nos termos do 
artº 18º do Código do IRS, sejam considerados obtidos em 
Portugal.

Por outro lado, sendo feita a prova, o cônjuge residente 
em território português apresenta uma única declaração 
com os seus próprios rendimentos, da sua parte nos ren-
dimentos comuns e dos rendimentos dos dependentes a 
seu cargo, sendo-lhe aplicável o regime dos separados de 
facto, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º do 
Código do IRS.

3 – NOTA FINAL

A abordagem que fizemos nos pontos anteriores limitou-
-se à análise das normas constantes do Código do IRS, no 
entanto, o conceito de residente não pode deixar de ana-
lisado também à luz do disposto nas convenções celebra-
das pelo Estado português para evitar a dupla tributação 
internacional.
Procuraremos noutra oportunidade completar esta abor-
dagem, analisando, o disposto no artº 4º da convenção 
modelo da OCDE, pois, como veremos, é esta norma 
que vai permitir aos Estados a resolução de conflitos re-
sultantes das normas internas aplicáveis ao conceito de 
residente.

Qualquer pessoa que se 
encontre no estrangeiro 

no exercício de funções ao 
serviço do Estado português 
é considerada residente para 

efeitos de IRS....

IRS
CONCEITO DE RESIDENTE (I)
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O Orçamento de Estado para 2014 trouxe algumas novi-
dades no âmbito da justiça tributária, nomeadamente na 
Lei Geral Tributária.

Ao nível das informações vinculativas prevê-se, inovatoria-
mente, não só a possibilidade de recurso judicial da omis-
são de prestação de informação vinculativa como a clari-
ficação de quem pode solicitar a prestação da informação 
vinculativa1, através de via eletrónica e prevendo-se um 
prazo de resposta de 150 dias2.

No que concerne ao prazo de caducidade do direito de 
liquidação, e de harmonia com a reforma do IRC, passa a 
prever-se, no art.º 45.º da LGT, que “Em caso de ter sido 
efetuada qualquer dedução ou crédito de imposto, o pra-
zo de caducidade é o do exercício desse direito”.
Na mesma senda da reforma do IRC foi aperfeiçoada a 
redação do n.º 1 do art.º 75.º da LGT no sentido de se pre-
sumirem “verdadeiras e de boa -fé as declarações dos 
contribuintes apresentadas nos termos previstos na lei, 
bem como os dados e apuramentos inscritos na sua con-
tabilidade ou escrita, quando estas estiverem organizadas 
de acordo com a legislação comercial e fiscal, sem prejuízo 
dos demais requisitos de que depende a dedutibilidade 
dos gastos”
Uma outra alteração da LGT ocorreu ao nível do sigilo fis-
cal nomeadamente ao prever-se que o dever de sigilo ces-
sa no caso da “confirmação do número de identificação 
fiscal e domicílio fiscal às entidades legalmente compe-
tentes para a realização do registo comercial, predial ou 
automóvel”.
Mas não ficaram por aqui as alterações às normas da LGT. 
Prevê-se, agora, no art.º 68.º-A da LGT que a AT deve rever 
as orientações genéricas atendendo, nomeadamente, à ju-
risprudência dos tribunais superiores.
Esta norma é, potencialmente, controversa. A submissão 
das orientações hierárquicas administrativas a correntes 
jurisprudenciais mais não é que o poder legislativo a in-
terferir, quiçá abusivamente, no comportamento do po-
der executivo, condicionando a sua atuação. Embora se 
reconheça o predomínio das decisões judiciais sobre as 
decisões administrativas, as decisões judiciais, por mais 
consentâneas que sejam com as correntes jurispruden-

ciais, aplicam-se a um caso concreto e não prejudicam a 
possibilidade de, em caso distinto mas idêntico, de ser ju-
dicialmente proferida decisão diversa.
Ao submeter-se de uma forma genérica as orientações 
administrativas a correntes jurisprudenciais está-se, de 
certa forma, a coartar-se a possibilidade de recurso por 
parte da AT, recursos esses que, tendo provimento, até 
poderiam inverter o sentido dessas decisões judiciais.
Daí que se pugne para que a norma seja aplicada com 
cautela e apenas nos casos em que a AT, não só seja judi-
cialmente vencida, mas também convencida da bondade 
dos argumentos das decisões contrárias às orientações 
genéricas.
Uma outra alteração da LGT prende-se com o aditamento 
do art.º 63.º-D relativo à lista dos países, territórios ou re-
giões com regime fiscal mais favorável, prevendo-se que 
devem integrar essa lista de harmonia com os seguintes 
critérios:
· Inexistência de um imposto de natureza idêntica ou si-
milar ao IRC ou, existindo, a taxa aplicável seja inferior a 
60 % da taxa de imposto prevista no n.º 1 do artigo 87.º do 
Código do IRC;

· As regras de determinação da matéria coletável sobre a 
qual incide o imposto sobre o rendimento divirjam signi-
ficativamente dos padrões internacionalmente aceites ou 
praticados, nomeadamente pelos países da OCDE;

· Existência de regimes especiais ou de benefícios fiscais, 
designadamente isenções, deduções ou créditos fiscais, 
mais favoráveis do que os estabelecidos na legislação na-
cional, dos quais resulte uma redução substancial da tri-
butação;

· A legislação ou a prática administrativa não permita o 
acesso e a troca efetiva de informações relevantes para 
efeitos fiscais, nomeadamente informações de natureza 
fiscal, contabilística, societária, bancária ou outras que 
identifiquem os respetivos sócios ou outras pessoas re-
levantes, os titulares de rendimentos, bens ou direitos e a 
realização de operações económicas.
Até que seja aprovada uma nova lista nos termos do refe-
rido normativo vigorará a lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2004, de 13 de fevereiro, na redação dada pela Porta-
ria n.º 292/2011, de 8 de novembro.

Uma outra alteração, com implicações mais literais do que 
práticas prende-se com a revogação do n.º 2 do art.º 39.º 
da LGT. Aquele normativo previa que “Sem prejuízo dos 
poderes de correção da matéria tributável legalmente atri-
buídos à administração tributária, a tributação do negócio 
jurídico real constante de documento autêntico depende 
de decisão judicial que declare a sua nulidade”.
Se a norma fosse interpretada literalmente tal implicava 
que, em caso de simulação, seria necessário que existisse 
sentença judicial que declarasse o negócio nulo. 
Contudo, quando é celebrada uma escritura pública, por 
exemplo, esta faz prova plena das declarações e não do 
conteúdo das mesmas3. Significa isto que a escritura faz 

prova plena que se encontraram as partes perante o no-
tário e que prestaram declarações quanto aos termos do 
negócio mas já não faz prova plena que o negócio, efe-
tivamente, tenha sido acordado naqueles termos e não 
noutros.
Por outro lado, o negócio simulado pode ser nulo se a si-

mulação for absoluta4 (as partes declararam um negócio 
que não pretendiam realizar) mas, se a simulação for ape-
nas relativa (as partes pretendiam celebrar o negócio mas 
noutros termos como por exemplo por preço distinto) o 
negócio simulado é nulo mas o negócio dissimulado (ocul-
to) é válido5, daí que se permita à AT tributar o negócio 
dissimulado (real).
Com efeito, mesmo antes da norma ser revogada, a ju-
risprudência era clara ao prever isso mesmo. Por exem-
plo, como referiu o STA no acórdão proferido no processo 
01757/02 de 2003/02/19: “ O artigo 39º da Lei Geral Tribu-
tária não impede a Administração Fiscal de, perante uma 
escritura pública da qual consta determinado preço de 
venda, tributar em IRS o correspondente provento, consi-
derando, por presunção, um preço superior ao declarado.
II - Aquela disposição legal não impõe à Administração 
que, para assim proceder, obtenha a declaração judicial de 
nulidade do negócio jurídico simulado, porque constante 
de escritura pública, pois a mera simulação do preço não 
é causa da nulidade de tal negócio, não existem, no caso, 
dois negócios, um real e outro simulado, e o Fisco pode re-
correr a métodos presuntivos, quando a lei lho autorize”.6

As alterações do CPPT operadas pelo OE 2014 prendem-
-se com a necessidade de adequar o procedimento de 
reclamação graciosa aos atos de liquidação com funda-
mento em classificação pautal, origem ou valor aduaneiro 
das mercadorias.
Desde logo, foi aditado ao âmbito do procedimento tri-
butário, no art.º 44.º do CPPT uma alínea e) para as “As 
reclamações, incluindo as que tenham por fundamento 
a classificação pautal, a origem ou o valor aduaneiro das 
mercadorias e os recursos hierárquicos”.
Contudo, atendendo que esse contencioso corre pelos ór-
gãos da AT anteriormente integrantes da DGAIEC houve 
a necessidade de adaptar o procedimento de reclamação 
graciosa nomeadamente excluindo as normas de compe-
tência da reclamação graciosa relativas aos órgãos que 
integravam a extinta DGCI de forma a criar um procedi-
mento dual7, isto é, para as reclamações respeitantes aos 
atos tributários que não aqueles o procedimento mantém-
-se, para as restantes, são atribuídas competências para a 
instrução, decisão e recurso hierárquico.

Ao nível das informações 
vinculativas prevê-se, 

inovatoriamente, não só a 
possibilidade de recurso 

judicial da omissão de 
prestação de informação 

vinculativa como a clarificação 
de quem pode solicitar a 

prestação da [mesma]

1. Art.º 68.º n.º 20 LGT · 2. N.º 4 do mesmo normativo · 3. Conforme art.º 371.º do Código Civil (CC): “Os documentos autênticos 
fazem prova plena dos factos que referem como praticados pelo autoridade ou oficial público respetivo, assim como dos factos 
que neles são atestados com base nas perceções da entidade documentadora” · 4. Art.º 240.º n.º 2 do CC

5. Atente-se o disposto no art.º 241.º do CC: “1. Quando sob o negócio simulado exista um outro que as partes quiseram realizar, 
é aplicável a este o regime que lhe corresponderia se fosse concluído sem dissimulação, não sendo a sua validade prejudicada 
pela nulidade do negócio simulado.” · 6. No mesmo sentido podem ser consultados em www.dgsi.pt os acórdãos proferidos 
pelo STA nos processos 01083/04 em 15/12/2004, no processo 089/03 em 26/02/2003 ou pelo TCASul no processo 03629/09 
em 6/10/2010. · 7. Atente-se os aditamentos aos art.º 73.º e 75.º do CPPT · 8. Art.º 67.º CPPT · 9. Art.º 57.º LGT n.º 5 · 10. Art.º 67.º 
CPPT

O ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 
2014 E A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA
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frustração de créditos (art.º 88.º), desobediência qualifica-
da (90.º), violação de segredo (art.º 91.º).
Afigura-se, contudo, que a possibilidade de dispensa da 
pena integra um regime mais benéfico para o infrator pelo 
que, para os processos pendentes, continuará a ser aplicá-
vel a redação anterior do normativo atento o art.º 2.º do 
Código Penal12.
Ao nível da introdução fraudulenta no consumo (art.º 96.º) 
foi alterada a redação da alínea d) para “Introduzir no con-
sumo, comercializar, detiver ou consumir produtos tribu-
táveis com violação das normas nacionais ou europeias 
aplicáveis em matéria de marcação, coloração, desnatura-
ção ou selagem”.
No que respeita à fraude contra a Segurança Social foram 
descriminalizadas as infrações em que o montante de van-
tagem ilegítima se situe entre os € 3.500 e os € 7.500 ao 
prever-se aquele último como limite de incriminação à se-
melhança do que sucede com o abuso de confiança fiscal.
Ao contrário do que sucede com a “dispensa da pena” 
esta norma será aplicável retroativamente na medida em 
que se traduz num regime favorável ao arguido.
No que diz respeito às contraordenações aduaneiras foi 
alterada a alínea a) do n.º 3 do art.º 108.º, acrescentando-
-se os “destinos aduaneiros”. No art.º  109.º e mesma alínea 
e número, onde constava “Introduzir no consumo, utilizar 
ou mantiver a posse de veículos tributáveis sem o cumpri-
mento das obrigações prescritas por lei” passa a constar 
“Introduzir no consumo, expedir, exportar, utilizar ou man-
tiver a posse de veículos tributáveis sem o cumprimento 
das obrigações prescritas por lei”.
No que respeita às contraordenações tributárias, foi acres-
centada uma nova infração, respeitante à falta ou atraso 
na apresentação ou exibição de documentos ou de decla-
rações e de comunicações (art.º 117.º RGIT), prevendo-se 
que “A falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo legal das declarações previstas nas alíneas b) e d) 
do n.º 8 do artigo 69.º do Código do IRC é punível com 
coima de € 500 a € 22 500”.

Para terminar, e fugindo um pouco do que é o Orçamento 
de Estado apenas uma última nota para a fixação da taxa 
normal de juros de mora devidos ao Estado em 5,535% a 
vigorar desde 2014/01/01.
Normal porque, à luz do n.º 3 do art.º 44.º da LGT, “no 
período que decorre entre a data do termo do prazo de 
execução espontânea de decisão judicial transitada em 
julgado e a data do pagamento da dívida relativamente 
ao imposto que deveria ter sido pago por decisão judicial 
transitada em julgado”, é aplicável uma taxa equivalente 
ao dobro daquela.
E, caso seja prestada garantia real ou bancária, será, ainda, 
reduzida a metade nos termos do DL 73/99 de 16/3.
Não obstante, sempre se dirá que se afigura que a taxa é 
demasiado reduzida. Os agentes económicos são, via de 
regra, racionais: se os custos do cumprimento excedem os 
do incumprimento o resultado é este último. Sendo a taxa 
dos juros de mora cobrados pelo Estado muito inferior à 
do crédito bancário, o fator desmotivador da fraude e eva-
são fiscais cifra-se, apenas, ao nível do sancionamento13. 

Esse procedimento ocorre de harmonia com o disposto 
nos art.º 77.º-A e 77.º-B onde se prevê que a reclamação 
graciosa de atos de liquidação que tenha por fundamento 
a classificação pautal, a origem ou o valor aduaneiro das 
mercadorias é apresentada junto do órgão periférico local 
que tenha praticado o ato de liquidação e remetida ao di-
rigente máximo do serviço para decisão. Após a instrução, 
o processo é remetido ao serviço central competente em 
matéria de classificação pautal, origem ou valor aduaneiro 
no prazo de 15 dias, que procede à instrução complemen-
tar, se necessária, à análise do processo e à elaboração da 
proposta fundamentada de decisão. 
Prevê-se, também, que o “recurso contencioso” de atos 
da administração tributária praticados por ocasião do de-
salfandegamento, que decidam a classificação pautal de 
mercadorias de importação proibida ou condicionada é 
previamente precedido de recurso hierárquico, sendo apli-
cável, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 
77.º - A8.

A impugnação judicial de atos de liquidação que tenha 
por fundamento a classificação pautal, a origem ou o valor 
aduaneiro das mercadorias depende de prévia reclama-
ção graciosa, sendo aplicável, com as necessárias adapta-
ções, o disposto no n.º 2 do artigo 131.º do CPPT. 
Resulta, assim, que em caso de indeferimento expresso 
ou tácito da reclamação, o contribuinte poderá impugnar, 
no prazo de 30 dias, a liquidação que efetuou, contados, 
respetivamente, a partir da notificação do indeferimento 
ou da formação da presunção do indeferimento tácito (4 
meses contados da entrada da petição no Serviço com-
petente9).

Note-se, no entanto, que:

· O recurso contencioso de atos da administração tribu-
tária praticados por ocasião do desalfandegamento, que 
decidam a classificação pautal de mercadorias de impor-
tação proibida ou condicionada é previamente precedido 
de recurso hierárquico, sendo aplicável, o disposto no ar-
tigo 77.º-A10

· O art.º 77.º-B prevê que a impugnação judicial de atos de 
liquidação que tenha por fundamento a classificação pau-
tal, a origem ou o valor aduaneiro das mercadorias efetua-

-se nos termos do artigo 133.º-A

No que concerne à execução fiscal, mais uma vez, se man-
tém a isenção de imposto do selo nas garantias constitu-
ídas a favor do Estado ou da Segurança Social desde que 
estas sejam constituídas para assegurar o cumprimento 
de plano prestacional (se se destinarem a assegurar dívida 
objeto de contencioso o imposto não se encontra isento).
Esta norma, apesar de ser transitória na medida em que a 
sua vigência ocorre apenas durante o ano de 2013 é, estru-
tural. Com efeito, normas idênticas têm sido inseridas em 
todos os orçamentos de estado recentes pelo que perdeu 
o seu carácter esporádico e tornou-se, de facto, uma nor-
ma estrututante.

Ao nível do RGIT foi alterado o art.º 22.º limitando o elenco 
dos crimes que podem ser objeto de dispensa de pena 
apenas aos que tiverem como moldura penal um máximo 
de 2 anos por oposição à redação anterior que previa um 
máximo de 311.
Isso significa que, para as infrações praticadas a partir da 
entrada em vigor, tipificadas como crime punível com li-
mite máximo superior a 2 anos não será possível a dispen-
sa da pena mesmo que a ilicitude do facto e a culpa do 
agente não forem muito graves, a prestação tributária e 
demais acréscimos legais tiverem sido pagos, ou tiverem 
sido restituídos os benefícios injustificadamente obtidos, 
até à dedução da acusação e à dispensa da pena se não 
opuserem razões de prevenção.
Ficam, assim, doravante excluídos do âmbito da aplicação 
do art.º 22.º do RGIT crimes como os previstos no art.º 92.º 
(contrabando), o art.º 103.º (fraude fiscal), 105.º (abuso de 
confiança), entre outros. Incluirá, contudo, crimes como a 

Ao nível do RGIT foi alterado 
o art.º 22.º limitando o 
elenco dos crimes que 

podem ser objeto de 
dispensa de pena...

11. Note-se que, já no âmbito do RERD se previa, no seu preâmbulo o seguinte: “(…) o reforço do combate à fraude e evasão fis-
cal constitui um dos objetivos do XIX Governo Constitucional, tendo já sido aprovadas diversas medidas de elevado alcance, 
designadamente a reforma dos sistemas de faturação e do controlo de bens em circulação, do controlo da entrega das reten-
ções na fonte e das contribuições para a segurança social. Contudo, o Governo pretende intensificar e reforçar tais medidas, 
nomeadamente em sede do Regime Geral das Infrações Tributárias.”

12. N.º 4: “Quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas em 
leis posteriores, é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente; se tiver havido conde-
nação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais logo que a parte da pena que se encontrar 
cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior”

13. Entre obter um financiamento bancário com uma taxa de 15% ou 20% anuais (e que pode ser recusado) e um “empréstimo 
Estadual” que depende apenas da vontade do agente económico de não entregar qualquer importância a pouco mais de 5,5%, 
apenas o sancionamento por contraordenação 

 ou crime poderá ser decisivo.



REVISTA APIT • JUNHO 2014

1918

SUMÁRIO:   1. Introdução. 2. Razões para a existência de 
um Regime Simplificado aplicável às sociedades: (i) En-
quadramento teórico; (ii) Os prós; (iii) Os contra.  3. O 
regime simplificado de tributação no Código do IRC;  3.1. 
Nota histórica; 3.2. Balanço do anterior regime simplifi-
cado (2001-2010); 3.3. Caraterização do atual regime; 3.4. 
Os pontos de maior controvérsia no atual regime;  3.4.1. 
Base de cálculo da matéria coletável: contabilística ou fis-
cal?;  3.4.2. Cessação do regime. Período a que se repor-
tam os efeitos da cessação.  3.5. Exemplo do impacto fis-
cal do RST – Comparando a carga fiscal no IRC e no IRS.  
3.6. No futuro próximo ... 4. Conclusões.

1. Introdução

Ao nível da fiscalidade, o ano de 2014 ficará seguramente 
marcado pela reforma da tributação do rendimento. De 
um lado a reforma da tributação das sociedades con-
cretizada através das alterações ao Código do IRC in-
troduzidas pela Lei 2/2014 e do outro a reforma do IRS, 
esta última ainda em andamento. A respectiva Comissão, 
mandatada através do Despacho n.º 4168-A/2014, de 17 
de março, do SEAF, tem a missão de entregar o projecto 
de relatório até final de setembro de 2014.

Não sendo propriamente uma das mais importantes 
bandeiras da atual reforma da tributação das sociedades 
(muito mais focada na redução da taxa, na tributação dos 
lucros e mais-valias de partes sociais ou no reporte de 
prejuízos fiscais) é contudo inquestionável que o regime 
se dirige a um universo de contribuintes muito significa-
tivo em número (em 2012 o número de empresas poten-
cialmente abrangidas pelo regime simplificado ultrapas-
sava as 286.000 ) e com um importante papel em matéria 
de criação e manutenção de emprego. Trata-se também 
de um tema recorrente e incontornável sempre que se fala 
da tributação do rendimento. Note-se que já muito antes 
da atual reforma e, inclusive, muito antes da publicação da 
Lei 30-G/2000, que introduziu pela primeira vez no Có-
digo do IRC um regime simplificado de tributação (RST), 
vários outros relatórios têm abordado esta temática, a 
par de várias opiniões que desde há muito vêm sendo 
manifestadas por reputados académicos e pelos próprios 
serviços centrais e regionais da Autoridade Tributária.

Sendo certo que existem regimes simplificados de trib-
utação (RST) em muitos países da Europa e não só (vários 
dos relatórios e estudos sobre o tema dão conta das ex-
periências de outros países nesta matéria, como sejam o 
caso da Espanha, Itália, França, Alemanha, Austrália, Nova 
Zelândia, EUA, etc.), é também reconhecido que da sua 
aplicação emergem questões complexas daí que não seja 
consensual a aplicação deste tipo de regime às pessoas 
coletivas. Pese embora essa reconhecida complexidade e 
ausência de consenso à volta do tema, a Comissão para 
a atual reforma do IRC entendeu, ”ainda assim, que a cri-
ação de um regime simplificado de tributação em sede 
de IRC comporta vantagens inegáveis. Com efeito, um re-
gime desta natureza reduz necessariamente os custos de 
observância das regras tributárias para os contribuintes 
por ele abrangidos e, muito provavelmente, revelar-se-
á também benéfico no plano da atuação da Autoridade 
Tributária e Aduaneira junto do segmento de contribuintes 
a que se destina”.

2. Razões para a existência de um Regime Simplificado 
de Tributação aplicável às sociedades

A criação de regimes simplificados de tributação, resulta 
de muitos e díspares fatores onde se incluem, necessaria-
mente, as preocupações com a estabilidade das receitas, a 
evasão fiscal e, “também, a consciência da impossibilidade 
de controlo eficaz dos operadores de reduzida dimensão 
económica por parte dos Serviços de Inspecção.”

Enquadramento teórico

As PME são reconhecidamente um dos pilares fundamen-
tais da estrutura empresarial portuguesa. No Relatório 
para a atual Reforma do IRC, é referido que elas represen-
tam mais de 95% do atual tecido empresarial, sendo certo 
que, já em 2008, um estudo do IAPMEI referia que as PME 
representavam 99,6% das unidades empresariais (em re-
gime societário), eram responsáveis por 75,2% dos empre-
gos – emprego privado (2,1 milhões dos postos de trabal-
ho) e realizavam mais de metade dos negócios (56,4%). 
De acordo com o mesmo estudo, as Micro e Pequenas 
Empresas (MPE) representavam então 97,3% do total 
das empresas e eram responsáveis por mais de metade 

do emprego privado (55,2% - 1,5 milhões de empregos). 
Ao nível do volume de negócios, era-lhes atribuída a reali-
zação de cerca de 106,7 mil milhões de euros de negócios 
(mais de 1/3 do volume de negócios total – 35,3%). Com-
parativamente com a União Europeia, Portugal apresenta-
va, a seguir à Republica Checa, o maior índice de PME por 
cada 1000 habitantes – 80,5%, sendo a média Europeia de 
39,3% (Eurostat, 2008). 

Muito provavelmente, as medidas de simplificação dos 
processos de constituição das sociedades por quotas e 
das sociedades unipessoais por quotas, introduzidas no 
ordenamento jurídico português em 2011 com a publi-
cação do decreto-lei n.º 33/2011, de 07 de março, a par 
do agravamento da tributação ao nível do IRS, terão con-
tribuído para a criação de muitas novas empresas na me-
dida em que, por exemplo, o capital social passou a ser 
livremente definido pelos sócios, tornando assim mais 
premente a necessidade de reintrodução de um regime 
simplificado de tributação na esfera do IRC.

Face à constatação do elevado número de empresas 
envolvidas importa ter em conta que, nas tomadas de 
decisão sobre estas matérias, se ponderam necessari-
amente algumas especificidades próprias das empresas 
de pequena dimensão. 

Thirsk (1997), caraterizava as pequenas atividades em-
presariais da seguinte forma: 

• Difíceis de tributar;

• O seu número é elevado, o que torna impossível o seu 
controle;

• Associadas a uma fraca receita tributária;

• Alta rotatividade caracterizada por numerosas novas 
empresas criadas, muitos insucessos e alguns êxitos;

• Compostas por estruturas informais, de base familiar, em 
que os detentores do capital e a gerência coincidem, viv-
endo por vezes à margem das normas instituídas;

• A contabilidade está meramente vocacionada para o 
cumprimento das obrigações legais não refletindo o efe-
tivo desempenho das empresas. No entanto, este peque-
no empresário, independentemente do nível de conheci-
mentos que possua, sabe quais são os lucros efetivamente 
gerados pela sua atividade.

• Devido a estes fatores, este tipo de operadores económi-
cos pode facilmente esconder os rendimentos gerados, 
pelo que as autoridades legais devem criar regimes alter-
nativos de tributação baseados em rendimentos normais.

Já em 1981 welsh e white  alertavam para o facto de que 
“as empresas de pequena dimensão não podem ser anali-
sadas sob a ótica de que são grandes empresas em ponto 
pequeno, diferenciando-se destas apenas em função de 
menores vendas, menos empregados, estrutura de menor 
dimensão”, na medida em que:

• estas empresas operam, geralmente, em ramos de ativi-
dade em que existe uma grande competitividade (serviços 
de baixo valor acrescentado, comércio a retalho, peque-
nas atividades produtivas/industriais que resultam do 
know-how do empresário) o que gera uma forte pressão 
sobre o fator preço;

• os custos fixos são muito mais relevantes nestas empre-
sas do que nas de maior dimensão, atendendo ao facto de 
serem mais permeáveis às oscilações de mercado e dis-
porem de poucos mecanismos de resposta;

• a organização e gestão do negócio, surge condicionada 
pelo facto de a gestão e propriedade estar centralizada 
no empresário, havendo uma interdependência com a sua 
esfera pessoal, estando o poder de decisão balizado por 
essa conveniência de interesses; e

• a organização administrativa e financeira caracteriza-se 
pela informalidade dos relacionamentos, estando depend-
ente da atuação do empresário.

Tendo em conta todas estas especificidades, será que tem 
fundamento a aplicação de uma tributação diferenciada 
em função da dimensão das empresas? Vejamos então o 
que de essencial se tem dito nos últimos anos em Portugal 
a favor e contra um regime simplificado em sede de IRC.

Os prós

Muito antes da atual reforma, Nabais (2005), defendia 
que tanto as micro como as pequenas empresas, dada a 
sua natureza sedentária, a sua capacidade de resistência 
às crises económicas, o importante papel em matéria de 
criação e manutenção de emprego, os obstáculos que 
enfrentam, devem ser contempladas com uma tributação 
diferenciada face às restantes empresas. Nessa medida 
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propunha uma tributação diferenciada em função da di-
mensão:

• as microempresas -  tributadas com base num rendi-
mento normal, devendo ser dispensadas, na medida do 
possível, da carga burocrática associada, assentando a 
sua tributação num rendimento normal a ser definido em 
concertação com as próprias empresas através das respe-
tivas associações, prescindindo-se por essa via da exigên-
cia de contabilidade organizada.

• as pequenas e médias empresas – tributadas com base 
em indicadores objetivos de base técnico científico, a 
aprovar pelo Ministro das Finanças para cada setor de 
atividade económica. Para a fixação desses indicadores, 
devem também participar as respetivas empresas através 
das suas associações representativas, de modo a que es-
ses indicadores, se aproximem da realidade empresarial e 
económica em causa. 

• as grandes empresas - tributadas exclusivamente com 
base no lucro real, revelado pela contabilidade exclusiva-
mente organizada. Em relação a estas já não se revelam 
desproporcionadas as exigências resultantes da obrigato-
riedade de contabilidade organizada e da sua elaboração 
em conformidade com as normas contabilísticas em vigor.

A possibilidade de haver uma tributação diferenciada é 
também partilhada, por outros autores, como Ferreira 
(2006), por exemplo.

Os argumentos da Comissão para a proposta de (re)in-
trodução de um Regime Simplificado no Código do IRC 
a partir de 2014, não são substancialmente diferentes 
dos apresentados pelos autores anteriormente referidos. 
Basta para tanto recordar que na base dessa proposta 
esteve a convicção de que uma reforma do IRC que pre-
tenda ser competitiva não pode deixar de considerar a 
realidade particular que se encontra associada a um seg-
mento empresarial que representa mais de 95% do tecido 
empresarial português, constituído por micro, pequenas e 
médias empresas que “transportam consigo um enorme 
potencial de estabilidade económica e social, empregan-
do uma parte significativa da população ativa e detendo 
um contributo importante na formação do PIB nacional.”

Os contra 

Em 2009, o Relatório do Grupo para o Estudo da Política 
Fiscal, Competitividade, Eficiência e Justiça do Sistema 
Fiscal, sintetizou um conjunto representativo de críticas 
e sugestões em razão das quais esse grupo de trabalho 
viria a propor a revogação definitiva do regime simplifi-
cado então vigente em sede de IRC.

Dada a sua atualidade, elencamos a seguir os principais 
argumentos referidos no citado relatório para a não apli-
cação de um regime simplificado de tributação (RST) em 
sede de IRC:

• O RST resulta paradoxal quando aplicado a sujeitos pas-
sivos obrigados a manter contabilidade regularmente or-
ganizada, uma vez que esta é desconsiderada na vertente 
dos custos ou perdas;

• O regime é objeto de opção, essencialmente, por sujei-
tos passivos de IRC que apurariam lucro tributável supe-
rior pelo regime geral; e

• O RST tem sido objeto de muitas críticas por parte dos 
Técnicos Oficiais de Contas, dado que a simplificação do 

regime torna menos justificada a sua intervenção.

Estes e outros aspectos foram seguramente ponderados 
pela Comissão para a reforma de 2014. Aliás, a Comissão 
vai inclusivamente mais longe quando, nas considerações 
efetuadas no âmbito da sua proposta, refere o seguinte:

• As variáveis que afetam a carga fiscal efetiva no âm-
bito dos RST são cuidadosamente escrutinadas pelos 
contribuintes, originando muitas vezes opções de con-
veniência em face da maior ou menor leveza da pressão 
tributária que deles resulta quando comparados com o 
regime-regra;

• Estes RST podem induzir comportamentos indesejáveis. 
Basta pensar, por exemplo, nos casos de entidades que 
criam sucessivas empresas sujeitas a regimes simplifi-
cados, nunca ultrapassando volumes de negócios ou de 
ativos que as afastem da respetiva aplicação. Em tal caso, 
o regime tem potencial para se transformar num óbice ao 
crescimento empresarial; e

• As escolhas entre as formas jurídicas de desenvolvi-
mento de atividades económicas podem ser influenciadas 
pelo RST. 

3. O regime simplificado de tributação no Código do IRC

3.1. Nota histórica 

O primeiro passo no sentido da criação dos regimes sim-
plificados de tributação (RST) na área do rendimento, 
foi dado com a autorização legislativa constante do ar-
tigo 67.º da Lei 3-B/2000, de 04 de abril. Essa experiên-
cia, pioneira na tributação por métodos indiretos através 
de RST em sede de IRS e de IRC, viria a ser consagrada 
com a publicação da Lei 30-G/2000, de 29 de dezembro. 
No essencial a justificação continuava a ser aquela que já 
constava do Relatório Silva Lopes, ou seja, a necessidade 
de, reconhecida a impossibilidade de um controlo eficaz, 
combater práticas evidentes de fuga e evasão fiscais ao 
nível de contribuintes de reduzida dimensão económica, 
geradoras de assimetrias indutoras de injustiça entre os 
contribuintes. Os dois outros documentos que estiveram 
na base das alterações introduzidas pela Lei 30-G/2000 
no Código do IRC foram:
- O Relatório da Comissão de Revisão do IRS, presidida 
pelo Prof. Rogério Fernandes Ferreira ; e
- O Relatório da Estrutura de Coordenação da Reforma 
Fiscal (ECORFI), presidida pelo Dr. Ricardo Sá Fernandes.

A tributação segundo o regime simplificado criado pela 
Lei 30-G/2000 era facultativa, sendo colocada na disponi-
bilidade do sujeito passivo a opção pelo regime geral de 
determinação do lucro tributável e não afrontando, por 
isso, os princípios constitucionais da tributação pelo lucro 
real, da proporcionalidade ou da colaboração (na sua vert-
ente de assistência necessária ao cumprimento dos de-
veres acessórios - artigo 59.º da Lei Geral Tributária e arti-
gos 7.º e 66.º do Código do Procedimento Administrativo).

Este regime simplificado em IRC viria a ser suspenso com 
a Lei n.º 64-A/2008, de 31/12 (OE 2009), acabando por ser 
revogado, com efeitos a 01/01/2011, pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28/04 (OE 2011).

3.2. Balanço do anterior regime simplificado 
(2001-2010)

Quanto ao sucesso do regime simplificado, instituído 
pela Lei 30-G/2000, Alves, Portela & Sanches (2012) con-
cluíram, face a dados relativos aos anos de 2001 a 2006, 
recolhidos junto da DGCI e DGITA, que, contrariamente às 
expectativas (dado o elevado número de microempresas), 
o regime simplificado abrangeu apenas uma pequena 
franja de empresas: os sujeitos passivos de IRC abrangi-
dos pelo RST nunca representaram mais de 10% do total 
das empresas incluídas no intervalo positivo de proveitos 
até aos € 150.000.

Faustino (2004) aponta três críticas essenciais ao RST 
que vigorou entre 2001 e 2010:

• A inexistência de simplificação. As empresas abrangidas 
pelo regime simplificado, são obrigadas a cumprir com to-
das as obrigações acessórias aplicáveis aos sujeitos pas-
sivos abrangidos pelo regime geral de tributação, e são 
obrigados a dispor de contabilidade organizada nos mes-
mos moldes que as outras sociedades. A única diferença 
respeita ao preenchimento de um anexo à declaração de 
rendimentos;

• Os coeficientes de lucro previstos não atendem às es-
pecificidades das empresas, ao nível da atividade exerci-
da, localização geográfica e investimento realizado; e

• O reduzido número de coeficientes previstos (20% para 
as vendas e algumas prestações de serviços e 45% pre-
stação de serviços e restantes proveitos) não permite a 
representatividade das especificidades sectoriais, region-
ais e de investimento em que as empresas se encontram.

3.3. Caraterização do atual regime simplificado

O quadro legal de aplicação e funcionamento do atual 
regime simplificado encontra-se previsto nos artigos 86.º 
A e 86.º B do Código do IRC (normas aditadas pela Lei 
2/214, de 16/01). 

Não sendo em si uma novidade, o regime apresenta con-
tudo diferenças significativas em relação ao que vigorou 
no período 2001-2010 (ilustradas no quadro I, infra). Se é 
certo que algumas dessas diferenças vêm dissolver e/ou 
minorar críticas que eram apontadas ao anterior regime, 
é também verdade que há outras diferenças que, desde o 
início, estão na base de algumas das principais críticas que 
lhe são apontadas.

De entre os aspetos mais criticados no anterior regime 
simplificado e que desaparecem na atual formulação, sa-
lientamos:

• Quanto à modalidade do regime

Instituiu-se agora um regime optativo na modalidade opt-
ing in, ou seja, cabe ao contribuinte optar expressamente 
pela aplicação do RST (no regime anterior, uma vez reu-
nidos os pressupostos, os contribuintes ficavam automat-
icamente enquadrados no RST, a menos que optassem 
pelo regime geral - modalidade opting out). A modalidade 
do anterior regime, que passava também pela imposição 
de um período mínimo de permanência, determinou no 
passado um elevado nível de litigiosidade decorrente de 
enquadramentos indesejados pelos contribuintes. 

• Quanto ao reduzido leque de coeficientes

Para obviar às críticas relacionadas com o reduzido leque 
de coeficientes (apenas dois coeficientes – 0,20 e 0,45), 
não atendendo pois às particularidades das várias reali-
dades e tipos de atividade económica, o atual regime pas-
sou a oferecer seis coeficientes diferentes (entre 0,04 e 
1,00), “procurando-se que tais coeficientes representem, 
com a aproximação possível de um regime simples, as 
diversas condições de margem económica associadas a 
diferentes rendimentos.”

Relativamente à formulação do atual regime, as críticas 
que mais se têm feito sentir relacionam-se com a definição 
da base de cálculo da matéria coletável, com a cessação 
do regime (período a que se reportam os efeitos) e ainda 
com a questão dos coeficientes a aplicar às prestações 
de serviços. Adiante teceremos alguns comentários a esse 
propósito. Antes porém, e como o anterior regime ainda 
está na memória de muitos, apresentamos de seguida um 
quadro comparativo dos traços essenciais de cada um dos 
regimes, por forma a melhor compreender que o desen-
ho do atual modelo continua a ter um grande potencial 
de volatilidade e/ou de não adesão por parte dos con-
tribuintes, de que daremos conta mais adiante.
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QUADRO  I – Quadro comparativo entre o anterior e o atual regime simplificado
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3.4. Os pontos de maior controvérsia no atual regime

Acreditamos que há necessidade de introduzir algum 
aperfeiçoamento legal na norma de modo a dissipar os 
pontos de conflito que atualmente existem, sob pena de, 
contrariamente ao que era desejado e espectável, este 
RST introduzir litigiosidade desnecessária no sistema.

Vejamos alguns dos aspetos que estão na base das ques-
tões que mais recorrentemente se colocam, relacionadas 
com a definição da base de cálculo da matéria coletável e 
com a cessação do regime e do período a que se repor-
tam os efeitos dessa mesma cessação.

3.4.1. Base de cálculo da matéria coletável: contabilística 
ou fiscal?

No anterior RST, a base de cálculo do lucro tributável cor-
respondia ao total das vendas, das prestações de serviços 
e dos restantes proveitos (total identidade com o conceito 
contabilístico), ou seja, os coeficientes eram aplicáveis a 
valores de base contabilística claramente objetivados pelo 
POC.

Ao definir a base de cálculo da matéria colectável no atual 
regime, o legislador não objetivou alguns conceitos ge-
rando assim dúvidas e legitimando diferentes interpreta-
ções. Tais dúvidas resultam, essencialmente, do abandono 
da utilização da base de cálculo contabilística. Repare-se 
que o impacto do abandono dessa base contabilística vai 
inclusive mais longe, já que ele resultará em tarefas acres-
cidas para o TOC uma vez que lhe será exigido trabalho de 
quantificação extra-contabilístico, ou seja, agora já não é 
mais possível, como era no passado, transportar simples-
mente os saldos das contas da classe 7 para o respetivo 
anexo à modelo 22 de IRC (anexo B ou outro a criar) e 
aplicar-lhes o respetivo coeficiente. 
Senão vejamos: QUADRO A
 

Passamos agora a analisar alguns dos aspetos que têm 
gerado maior controvérsia relacionados com as “Presta-
ções de serviços”, o “Resultado positivo de rendimentos 
prediais” e os “Restantes incrementos patrimoniais”.

Prestações de serviços
 
No que respeita às prestações de serviços, a polémica e a 
incerteza surgiram em torno da aplicação do coeficiente 
de 0,75, uma vez que a tabela de actividades, para a qual 
remete a alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º-B do Código do 
IRC, contém um código residual para outras prestações de 
serviços – o código “1519 Outros prestadores de serviços”. 
Muito embora sede de IRC não se afigurasse razoável que 
o alcance da norma pudesse incluir tal categoria residual, 
era importante que a Autoridade Tributária se pronuncias-
se, uma vez que o teor normativo no Código do IRC é 
rigorosamente igual ao do Código do IRS, senão vejamos:

• Teor da alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º B do CIRC: “0,75 
dos rendimentos das atividades profissionais constantes 
da tabela a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS;” e

• Teor da alínea b) do n.º 2 do artigo 31.º do CIRS:   “0,75 
dos rendimentos das atividades profissionais constantes 
da tabela a que se refere o artigo 151.º;”

O entendimento que veio a ser sancionado pela Autorida-
de Tributária através das circulares n.º 5/2014 (para 

o IRS) e n.º 6/2014 (para o IRC) é de sentido divergente, 
situação que tem sido questionada por parte dos contri-
buintes interessados nos regimes simplificados, sobretudo 
pelos sujeitos passivos de IRS que se defrontam com um 
esclarecimento que é contrário àquilo que, obviamente, 
seriam os seus interesses. Ou seja:

• no âmbito do IRC, esclarece-se que o coeficiente de 0,75 
é aplicável, especificamente, aos rendimentos das ativida-
des profissionais concretamente previstas na lista anexa 
ao Código do IRS, sendo o coeficiente 0,10 aplicável, ge-
nericamente, aos rendimentos das restantes prestações 
de serviços. (cf. alínea ii) do ponto 12 da Circular 6/2014);

• no âmbito do IRS, esclarece-se que se encontram abran-
gidos pelo coeficiente de 0,75 os rendimentos derivados 
das prestações de serviços que tenham enquadramento 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do IRS (com 
exclusão dos rendimentos provenientes das prestações de 
serviços que, por força do artigo 4.º do CIRS, sejam en-
quadráveis na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do CIRS), in-
dependentemente da atividade exercida estar, nos termos 
do artigo 151.º do CIRS, classificada de acordo com a CAE, 
do INE, ou de acordo com os códigos mencionados na 

tabela de atividades a que se refere o referido artigo 151.º, 
incluindo a atividade com o código “1519 Outros prestado-
res de serviços” (Cf.  n.º 1 do Ponto I da Circular n.º 5/2014).

Atentas as caraterísticas do IRC e do universo de contri-
buintes que tributa, em nossa opinião, o entendimento 
sancionado através da Circular n.º 6/2014 não poderia ser 
distinto do que foi.
Como já está em andamento a reforma do IRS, e uma vez 
que há largos anos que se vem criticando algum do conte-
údo daquela tabela de atividades, esperemos que se apro-
veite a oportunidade para eliminar/atenuar esses pontos 
de discórdia. 

Resultado positivo de rendimentos prediais

Diz o artigo 86.º-B, no seu n.º 1, alínea e) que: 
“1 - A matéria coletável relevante para efeitos da aplicação 
do presente regime simplificado obtém-se através da apli-
cação dos seguintes coeficientes:  (…);  
e) 0,95 dos rendimentos provenientes de (…), do resultado 
positivo de rendimentos prediais, (…)”.

Com esta redação, a norma introduziu um conceito inde-
terminado para a base de cálculo da matéria coletável as-
sociada a rendimentos com origem no arrendamento de 
imóveis. 

Pese embora o facto de a circular n.º 6/2014 ter vindo a 
esclarecer, na alínea iv) do ponto 12, o que deve entender-
-se por resultado positivo de rendimentos prediais, (numa 
lógica idêntica à do IRS) o facto é que continua a não ser 
consensual esta interpretação, nomeadamente por se 
considerar que, à falta de definição objetiva do conceito 
por parte do legislador, sempre se deveria considerar na 
determinação daquele rendimento predial líquido, pelo 
menos, o valor das depreciações (ainda que, por exemplo, 
em montante equivalente à quota mínima), os encargos 
financeiros eventualmente associados à compra e/ou ma-
nutenção do imóvel, etc. É certo que a circular, ao referir 
“… será de deduzir …, nomeadamente, …” não está a fazer 
um elenco exaustivo, mas, já que se pretendeu fazer algum 
detalhe poderia ter ido mais longe incluindo expressamen-
te outros gastos diretamente relacionados (ou apontando 
razões para a sua não inclusão), não deixando aberta a 
porta para possíveis interpretações divergentes. 

Afigura-se pois que seria importante que o legislador vies-
se a objetivar o conceito, introduzindo na norma o aper-
feiçoamento necessário, de forma idêntica ao que fez, por 
exemplo, no n.º 6 do artigo 86.º-B relativamente às mais e 
menos-valias.

A categoria residual: “Restantes incrementos 
patrimoniais”

Como já referimos anteriormente, no atual RST não está 
garantida a total identidade contabilística da base de cál-
culo da matéria coletável. Se assim fosse, os conceitos 
haveriam de ser encontrados nos parágrafos 72 a 75 da 
Estrutura Conceptual do SNC  (§ 72 da EC “A definição de 
rendimentos engloba quer réditos quer ganhos. (…) e § 73 
da EC: “Os ganhos representam outros itens que satisfa-
çam a definição de rendimentos e podem, ou não, provir 
do decurso das actividades correntes (ou ordinárias) de 
uma entidade. (…)”

Quando o legislador se afasta da identidade contabilís-
tica, começam a levantar-se outras questões na medida 
em que, para não fazer uma discriminação exaustiva, foi 
criada uma rubrica residual denominada de “Restantes 

incrementos patrimoniais” (parte final da alínea e) do n.º 
1 do artigo 86.º-B do CIRC). Ora, chegados aqui, levanta-
-se a questão de saber, concretamente, o que é que se 
pretende que seja efetivamente englobado nesta rubrica 
residual e como se determina a base de cálculo da matéria 
coletável? 

havendo a registar diferenças entre a redação proposta 
pela Comissão para a Reforma e o texto final da norma, 
conforme resulta do quadro seguinte, será lícito dar-lhe 
uma interpretação que vá de encontro à proposta de ini-
cial de redação? Terá aquela menção sido retirada apenas 
pelo facto de não fazer sentido a remissão para o Código 
do IRS uma vez que com isso se produz uma associação 
direta a rendimentos enquadráveis na categoria G, alguns 
dos quais sem ligação a qualquer atividade empresarial? 

ART.º 86.º-B DO CIRC
Proposta da Comissão para 
a Reforma ( Relatório Final)

ART.º 86.º-B DO CIRC
Redação da Lei nº 2/2014

À semelhança do que já referimos no ponto anterior, im-
põe-se que o legislador objetive o alcance do que pre-
tende efetivamente incluir naquela categoria de “restantes 
incrementos patrimoniais”. A Circular 6/2014 nada refere 
quanto a esta categoria residual.

BASE DE CÁLCULO PARA 
QUANTIFICAÇÃO DA 
MATÉRIA COLETÁVEL 
RELEVANTE 
ART.º 86.º-B DO CIRC

OBSERVAÇÕES

QUADRO A

Fonte: Elaboração própria



REVISTA APIT • JUNHO 2014

2726

3.4.2. Cessação do regime. Período a que se reportam os 
efeitos da cessação

De acordo com os n.ºs 4 e 5 do artigo 86.º A do CIRC, o 
RST cessa quando:

• deixe de se verificar os respetivos requisitos (as condi-
ções de  enquadramento são cumulativas); 

• o sujeito passivo renuncie à sua aplicação.
Nota: Uma vez que a empresa renuncie ao RST, há limi-
tações temporais à sua entrada de novo no regime. Por 
exemplo uma empresa que tenha optado pelo RST em 
2014 e que venha a renunciar ao regime em 2015, só po-
derá vir a optar novamente pelo RST em 2019 - vide alínea 
f) do n.º 1 do artigo 86.º A;

• o sujeito passivo não cumpra a obrigação de emissão de 
fatura prevista no Código do IVA; e

• o sujeito passivo não cumpra a obrigação de comunica-
ção de faturas prevista no n.º 1 do artigo 3.º do Dec-Lei n.º 
198/2012, de 24/08.

Os efeitos da cessação ou renúncia do RST reportam-se 
ao primeiro dia do período de tributação em que:
• deixe de se verificar algum dos requisitos referidos nas 
alíneas a) a e) do n.º 1 (requisitos de enquadramento);
• se verifique a cessação por incumprimento da obrigação 
de emissão de fatura;

• se verifique a cessação por incumprimento da obrigação 
de comunicação de faturas; ou

• seja comunicada a renúncia à aplicação do RST, nos ter-
mos e prazos previstos na alínea b) do n.º 3 (declaração 
de alterações a entregar até final do 2.º mês do período de 
tributação em que pretenda passar ao regime geral)

Toda a discussão ocorre exatamente em torno da ques-
tão relacionada com a data a que se reportam os efeitos 
da cessação. Para ilustrar a aplicação dos efeitos da ces-
são, na Circular 6/2014 (ponto 10) apresenta-se o seguinte 
exemplo:

“No início de 2014, o sujeito passivo A reunia as condições 
exigidas no n.º 1 do artigo 86.º-A do Código do IRC para 

ficar abrangido pelo regime simplificado nesse período de 
tributação.
No dia 20 de fevereiro de 2014 formalizou a opção pela 
aplicação deste regime na declaração de alterações.
Porem, o montante ilíquido dos rendimentos constante 
das demonstrações financeiras relativas a este período de 
tributação foi de € 250.000,00, ultrapassando, assim, o 
limite previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º-A. 
Portanto, no período de tributação de 2014 não pode ficar 
abrangido pelo regime simplificado, ficando automatica-
mente enquadrado no regime geral.”

Este exemplo tem vindo a ser questionado em virtude da 
referida alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º-A remeter para o 
período de tributação anterior e não para o próprio perío-
do, razão pela qual não deveria ser possível retirar aquela 
conclusão. O exemplo não se afigura pois coerente com o 
texto da norma, pese embora o facto de se compreender 
que a interpretação vertida na Circular 6/2014 se conecta 
com o n.º 14 do artigo 106.º, também do CIRC, relacionado 
com o pagamento especial por conta. 

O entendimento sancionado naquela circular vai igual-
mente de encontro ao espírito do legislador, cumprindo 
dessa forma o objetivo de “travar” qualquer possibilida-
de de aproveitamento abusivo do regime. Tomemos por 
exemplo uma empresa do ramo do comércio (onde o co-
eficiente a aplicar no cálculo da matéria coletável é mui-
to reduzido) que, que reunindo as condições, opta pela 
aplicação do regime simplificado. Se por hipótese praticar 
uma qualquer transação de alto valor, na ausência daquele 
“travão” (efeitos da cessação ao primeiro dia do período 
de tributação) aquela operação, que determinaria no re-
gime geral o apuramento de um resultado muito eleva-
do, seria tributada apenas com base em 0,04 do valor da 
venda.

Exemplificando:

Considere que a sociedade A se dedica ao comércio de 
máquinas industriais e agrícolas. Para simplificação, admi-
ta que a empresa não realizou operações em 2013 e não 
possui ativos em inventários à data de 31-12-2013. Reunin-
do condições para optar pelo regime simplificado forma-
liza a opção, entregando a respetiva declaração de altera-
ções em fevereiro de 2014.
Dados relativos a 2014:

• Em junho adquire um conjunto de máquinas pelo valor 
de € 300.000 a uma outra empresa que se encontrava em 
dificuldades financeiras graves

• Em novembro vende todas essas máquinas para um 
cliente sedeado em Angola por € 600.000

• Outros gastos contabilizados: € 30.000

• Não praticou qualquer outra operação

• IRC estimado = € 0

• Resultado líquido do período = 600.000 – 300.000 – 
30.000 = € 270.000

Admitindo que, se a sociedade estivesse enquadrada no 
regime geral não havia qualquer correção a fazer ao re-
sultado líquido no quadro 07 da modelo 22 de IRC para 
determinação do lucro tributável e que não havia preju-
ízos fiscais a reportar de anos anteriores, obteríamos os 
seguintes resultados num e noutro regime de tributação: 
Tomando por base este exemplo e a interpretação dada 
pela circular 6/2014, esta empresa teria pois que, com re-
ferência a 2014, apurar o IRC a pagar pelo regime geral e 
não pelo regime simplificado. Se houver lugar ao apura-
mento de PEC com referência ao ano de 2014, a empresa 
deverá efetuar o respetivo pagamento, sem qualquer pe-
nalidade, até ao fim do mês de março de 2015 (n.º 14 do 
artigo 106.º do CIRC).

Passemos agora às situações de cessação de aplicação 
do RST quando o contribuinte não cumpra com as obriga-
ções de emissão e de comunicação de faturas. há também 
aqui alguns aspetos a merecer reflexão. 

Quando a norma refere que o RST cessa “quando o sujeito 
passivo não cumpra as obrigações de emissão e comu-
nicação das faturas…, sem prejuízo das demais sanções 
aplicáveis” abrem-se diferentes possibilidades de interpre-
tação:

• Primeira hipótese: basta que o contribuinte cumpra a 
obrigação de comunicação de faturas fora de prazo (rela-
tivamente a um qualquer mês) para que cesse a aplicação 
do RST com referência a esse ano; 

• Segunda hipótese: o contribuinte pode cumprir aquelas 
obrigações fora de prazo, desde que a situação se mostre 
regularizada até à data do termo legal para a entrega da 
declaração modelo 22 de IRC na qual será apurada a ma-
téria coletável por um ou por outro regime (RST ou regime 
geral) ou até à data da entrega da modelo 22 de IRC se 
ocorrer antes daquele período; e

• Terceira hipótese: não pode verificar-se qualquer situa-
ção de incumprimento nesta matéria à data do facto gera-
dor do imposto – 31 de dezembro. Esta tese parece pouco 
adequada porque, no limite, deixaria em aberto a possibili-
dade incumprimento relativamente à obrigação de comu-
nicação das faturas relativas ao mês de dezembro, já que 
a data limite para essa comunicação só ocorre em janeiro 
do ano seguinte. 

A vingar uma interpretação que vá de encontro à primeira 
hipótese (que parece ser aquela que resulta claramente 
da lei), a última parte da alínea a) do n.º 6 do artigo 86.º-A 
gerará uma grande volatilidade na aplicação do regime, 
contrariando assim a tão reclamada estabilidade do sis-
tema de tributação. Por outro lado, ao mesmo tempo que 
se retira estabilidade ao contribuinte (um ligeiro atraso na 

comunicação das faturas - um dia, por exemplo - e esta-
ria irremediavelmente comprometida a aplicação do RST) 
também se lhe abre a porta para, a qualquer momento, 
poder sair do regime. Isto é, logo que uma empresa cons-
tate que não terá qualquer vantagem fiscal em manter-se 
no regime simplificado (redução da fatura fiscal) bastará 
para tanto incumprir com a obrigação de comunicação 
das faturas num qualquer mês (novembro ou dezembro, 
por exemplo, quando já tem dados para poder avaliar o 
impacto final da carga fiscal do ano).

Refira-se ainda a propósito da cessação da aplicação do 
regime simplificado por incumprimento das obrigações 
de emissão e de comunicação de faturas, que nada está 
previsto em matéria de pagamento especial por conta, 
contrariamente ao que ocorre quando essa cessação deri-
va de se terem ultrapassado os limites relacionados com o 
total anual de rendimentos ilíquidos (€ 200.000) e o total 
de balanço (€ 500.000).

3.5. Exemplo do impacto fiscal do RST -  Comparando a 
fatura fiscal no IRC e no IRS

Inevitavelmente as opções dos contribuintes pelo RST se-
rão sempre determinadas pela comparação da carga fiscal 
que resulta da sua aplicação face ao regime geral (opta-
rão essencialmente contribuintes que apresentem lucros 
elevados) sendo certo também que, muito provavelmente, 
essa opção estará influenciada pela “perspetiva dos pro-
fissionais que, em muitas micro e pequenas entidades, in-
termedeiam a relação com a administração fiscal”.

Em matéria de opções, muito se tem falado da possibili-
dade de deslocação de contribuintes da área do IRS para 
o IRC, em virtude dos coeficientes do regime simplificado 
do IRS serem, nalgumas áreas de negócio, menos atrati-
vos do que os do IRC. Para tentar desmistificar um pouco 
a ideia de que os coeficientes substancialmente mais bai-
xos do IRC geram sempre uma carga fiscal mais reduzida, 
apresentamos de seguida um exemplo, simples, onde se 
demonstra que poderá não ser exatamente assim. Para tal 
construímos o seguinte cenário: 

• uma pessoa singular (casado, sem filhos – para simpli-
ficar o cálculo da coleta do IRS) tem como alternativas, 
continuar a exercer a atividade em nome individual (ca-
tegoria B do IRS) ou constituir uma sociedade unipessoal 
por quotas. Quer num caso, quer noutro, reúne todas as 
condições para ficar no regime simplificado;

• atividade exercida: vendas e/ou atividades de restaura-
ção e bebidas;

• o estabelecimento está situado no concelho do Porto;

• possui no seu ativo fixo tangível uma viatura ligeira de 
passageiros cujo custo de aquisição foi de € 25.00. Serão 
considerados alguns gastos dedutíveis (iguais aos gastos 
suportados) associados a essa viatura, já que as tributa-
ções autónomas são um fator importante para a determi-
nação da carga fiscal total; e

• em sede de IRC, os lucros são sempre distribuídos (por 
uma questão de simplificação vamos considerar que serão 
distribuídos na totalidade) mas não haverá opção pelo en-
globamento. Só assim podemos ter noção da carga fiscal 
total.
Efetuando os cálculos, verifica-se que o efeito da dupla 
tributação dos lucros e das tributações autónomas pode, 
de facto, conduzir a resultados que eventualmente não se 
esperariam.

Vendas de mercadorias

Resultado líquido contabilístico

Lucro tributável

Matéria coletável

Coleta

à taxa de 17%

à taxa de 23%

Coleta Total

600.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

2.550,00

58.650,00

61.200,00

600.000,00

270.000,00

24.000,00

2.550,00

2.070,00

4.620,00

600.000 x  0,04 = 24.000

No Regime Geral Cálculo adicional
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Naturalmente que as variáveis envolvidas são muitas (na-
tureza e caraterísticas do negócio, taxa de rentabilidade, 
estrutura de custos, prejuízos fiscais de anos anteriores, 
etc, etc), pelo que, a única forma de retirar conclusões fi-
áveis passa por “fazer as contas” para cada caso em con-
creto, com os dados e as especificidades próprias da situ-
ação que se pretenda analisar. 

3.6. No futuro próximo … 

A desejável simplificação declarativa

Do relatório da Comissão para a Reforma constam reco-
mendações, tendentes à simplificação das obrigações de-
clarativas dos sujeitos passivos abrangidos pelo Regime 
Simplificado que ainda não foram acolhidas/operaciona-
lizadas. 

Especificamente, quanto à IES, a Comissão para a Reforma 
recomendava a “criação de uma declaração própria, mais 
simples, para as entidades abrangidas pelo regime simpli-
ficado” por entender que a atual IES exige um conjunto 
de informação que pode ser dispensado. Sugeria assim a 
“criação de uma declaração mais simples, própria para os 
sujeitos passivos que se encontrem inseridos no mencio-
nado regime simplificado, ou de um anexo próprio para 
a prestação de informação por parte das entidades que 
adotem o regime simplificado criado no âmbito desta re-
forma – semelhante ao anexo I dos empresários em nome 
individual –, em substituição da entrega do atual anexo A.”

Acreditamos que em tempo útil será dado cumprimento 
legislativo a esta recomendação (com a publicação de no-
vos modelos), de modo a não mitigar o objetivo da simpli-
ficação ao nível das obrigações acessórias. Enquanto não 
ocorrerem essas alterações, as empresas que optem pela 
aplicação do regime simplificado de tributação continuam 
a manter as seguintes obrigações:

• Contabilidade: 

• Exige-se a aplicação do normativo contabilístico para as 
Microentidades, norma que tem exigências de relato mais 
simplificadas.

• Declaração anual/IES: 

• Mantém-se a obrigatoriedade de preenchimento do ane-
xo A mas não de todos os quadros (ainda não foi criado 
nenhum anexo mais simplificado para as empresas que 
apliquem a norma Microentidades)

• Há dispensa de entrega do anexo L - IVA

• Há dispensa de entrega do anexo Q – Selo

Alteração futura do modelo adotado pelo RST ?

Tendo em conta as alterações que se projetam a nível Eu-
ropeu em matéria de contabilidade e os seus impactos em 
Portugal, poderemos, num futuro próximo, vir a ter que 
nos defrontar com novas alterações ao nível da fiscalidade 
das empresas. Aproveitando esse ensejo, o próprio mode-
lo definido para o atual regime simplificado (que será dos 
mais simples na Europa), poderá vir também a alterar-se 
indo de encontro a sistemas fiscais mais evoluídos.

CONCLUSÕES

Criado com a ambição e a expectativa de se vir a tornar 
num regime altamente atrativo (muito à conta dos redu-
zidos coeficientes definidos para alguns setores de ativi-
dade), o tempo dirá se a história não se vai repetir (vide 
ponto 3.2). Eventualmente, desta vez, um elemento deter-
minante na opção dos contribuintes, já não será o reduzi-
do leque de coeficientes mas, poderá ser, por exemplo, a 
ausência de uma banda de flutuação de valores de rendi-
mentos obtidos para a saída do regime, bem como a nor-
ma relativa aos efeitos da cessação do regime (reportados 
sempre ao início do período de tributação). Se a história 

se repetir, os níveis de adesão poderão ficar muito aquém 
do esperado e será então tempo de refletir, mais uma vez, 
se um modelo com este desenho faz sentido quando se 
fala da tributação das sociedades. Reconhecendo-lhe mé-
ritos e parecendo inevitável a introdução dum qualquer 
“regime simplificado” no Código do IRC, face às particula-
res caraterísticas do tecido empresarial português, há que 
reconhecer também que, a sua aplicação às sociedades, 
arrasta questões complexas que exigem prudência e difi-
cultam as escolhas do modelo a seguir. 

Vendas / hotelaria / Bebidas

Resultado líquido contabilístico

Lucro tributável

Matéria coletável

Coleta no IRC 

Coleta IRS (não casado s/ dependentes)

Derrama p/ o concelho do Porto = 1,2%

Tributações Autónomas

Total do imposto a pagar

IRS sobre Lucros distribuídos (se 

distribuísse 100% do RL apurado) 

à taxa liberatória de 28%

Dedução pessoal à coleta

Carga Fiscal total (IRC + IRS)

Total do imposto a pagar

Carga Fiscal total (IRC + IRS)

200.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

6.000,00

360,00

1.925,00

8.285,00

8.400,00

16.685,00

200.000,00

30.000,00

8.000,00

1.360,00

1.925,00

3.285,00

8.400,00

11.685,00

200.000,00

30.000,00

30.000,00

8.420,00

1.400,00

9.820,00

188,65

9.631,35

200.000,00

30.000,00

8.420,00

8.420,00

188,65

8.231,35

IRC 
Regime Geral

IRC 
Regime Simplificado Regime simplificado no IRS

Com 
Contabilidade

Sem
Contabilidade
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(Endnotes)
1 Esta realidade recorda-nos o quanto nos afastamos do projecto em andamento no tempo 
do Professor Sousa Franco que passava pela criação de um “código único, harmónico e 
coerente” através de uma fusão estruturada do Código do IRS, do IRC e do Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais. Vide A. L. Sousa Franco & A. Carlos dos Santos (1999), Estruturar o sistema 
fiscal do Portugal moderno - Balanço de uma legislatura, Ministérios das Finanças.
2 Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, 76% das declarações de IRC apre-
sentadas em 2012 por sujeitos passivos que exercem a título principal uma actividade de na-
tureza comercial, industrial ou agrícola, reportavam-se a empresas com volumes de negócios 
inferiores ou iguais a 200.000 euro.
3 Lei 30-G/2000, de 29/12 - Reforma a tributação do rendimento e adopta medidas destina-
das a combater a evasão e fraude fiscais, alterando o Código do IRS, o Código do IRC, o Es-
tatuto dos Benefícios Fiscais, a Lei Geral Tributária, o Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais, o Código de Procedimento e de Processo Tributário e legislação avulsa.
4  Relatórios publicados entre 1996 e 2009 (maior detalhe na bibliografia):
• Relatório da Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal, presidida pelo Prof. 
Silva Lopes.
• Relatório da Comissão de Revisão do IRS, presidida pelo Prof. Rogério Fernandes 
Ferreira.
• Relatório da Estrutura de Coordenação da Reforma Fiscal (ECORFI), presidida pelo Dr. 
Ricardo Sá Fernandes.
• Relatório do Grupo para o Estudo da Política Fiscal, Competitividade, Eficiência e Jus-
tiça do Sistema Fiscal.
5 Assim se compreende o quadro legal definido pela lei n.º 2/2014 para a opção pelo regime 
simplificado de tributação: pouco ambicioso no que respeita à fixação do montante de rendi-
mentos e de ativos e muito restritivo no que respeita às condições definidas para a cessação 
de aplicação do regime.
6 Relatório final da Comissão para a Reforma do IRC – 2013, p. 78.
7 Relatório do Grupo para o Estudo da Política Fiscal, Competitividade, Eficiência e Justiça 
do Sistema Fiscal (2009): p. 241.
8 IAPMEI (2008), cit. por Alves, Portela & Sanches (2012): p. 153.
9 Decreto-Lei n.º 33/2011, de 7 de Março – Altera o Código das Sociedades Comerciais - 
Diploma publicado no âmbito das prioridades definidas no Programa do XVIII Governo que 
estabelecia como uma das prioridades a redução de custos de contexto e de encargos admi-
nistrativos para empresas, promovendo, desta forma, a competitividade e o emprego. Trata 
-se, aliás, do objetivo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -B/2010, de 27 de De-
zembro, que aprovou a Iniciativa para a Competitividade e o Emprego.
10 Cit. Alves, Portela & Sanches (2012), p. 156.
11 Cit por Alves, Portela & Sanches (2012), p. 155.
12 Relatório final da Comissão para a Reforma do IRC (2013), p. 78.
13 Relatório final da Comissão para a Reforma do IRC (2013), p. 78.
14 Embora o legislador tenha considerado o RST um método indireto de determinação do 
lucro tributável, não estamos verdadeiramente perante um método de avaliação indireta da 
base.
15 Ministério das Finanças, 30 de Abril de 1996 -  Relatório da Comissão para o Desenvolvi-
mento da Reforma Fiscal, presidida pelo Prof. Silva Lopes.
16 Ministério das Finanças, Direcção-Geral dos Impostos, Lisboa, 1998  - Relatório da Comis-
são de Revisão do IRS, presidida pelo Prof. Rogério Fernandes. Ferreira.
17 Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal 190, Lisboa, 2002  - Relatório da Estrutura de Coorde-
nação da Reforma Fiscal (ECORFI), presidida pelo Dr. Ricardo. Sá Fernandes.
18 Alves, Portela & Sanches (2012), p. 158.
19 DGCI – Direção-Geral dos Impostos, atualmente Autoridade Tributária e Aduaneira
20 DGITA – Direcção-Geral de Informática Tributária, atualmente Autoridade Tributária e 
Aduaneira
21 Vide Faustino, M. (2004), “Os regimes simplificados de tributação em IRS, IRC e IVA”
22 Estas normas comportam algumas diferenças em relação ao teor da proposta de lei cons-
tante do Relatório final da Comissão.
23 Relatório da Comissão para a Reforma – 2013, p. 81.
24  Vide n.º 5 do art.º 86.º-B do CIRC “Os coeficientes previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 e 
o limite previsto no n.º 2 são reduzidos em 50% e 25 % no período de tributação do início da 
atividade e no período de tributação seguinte, respetivamente.”:
• A alínea refere-se a vendas de mercadorias e produtos e a prestações de serviços de 
hotelaria e similares, restauração e bebidas;
• A alínea b) refere-se a prestações de serviços fora do âmbito das atividades profissio-
nais constantes da tabela a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS; e
• O n.º 2 refere-se ao limite mínimo da matéria coletável.
25 Com exceção da variação de produção e dos trabalhos para a própria empresa.
26 Com exceção dos saldos das contas relativas à variação de produção e aos trabalhos 
para a própria empresa.
27 A propósito do âmbito da tabela de actividades de carácter científico, artístico ou técnico 
anexa ao Código do IRS poderá ser consultado o Parecer  n.º 51/89, de 20 de junho , do CEF 
– Centro de Estudos Fiscais.
28  Circular n.º 6/2014: n.º 12, alínea iv): “Aos rendimentos prediais ilíquidos será de deduzir o 
montante dos gastos diretamente relacionados com estes rendimentos, nomeadamente, os 
gastos incorridos com a conservação e manutenção dos imóveis que os geraram, os prémios 
dos seguros obrigatórios, o imposto municipal sobre imóveis e as respetivas taxas munici-
pais, não podendo desta diferença resultar um valor negativo.”.
Este entendimento vai de encontro àquilo que resultaria da norma se tivesse sido mantida 
a redacção proposta pela Comissão. Que não foi o caso. Na redacção final da norma agora 
aditada ao Código do IRC, não se manteve o seguinte:
- não se manteve a parte final da alínea que previa o coeficiente a aplicar ao resultado po-
sitivo de rendimentos prediais, que remetia a determinação desse resultado para o Código 

do IRS; e
- não se manteve o número que previa a possibilidade de reporte do “resultado líquido nega-
tivo dos rendimentos prediais” aos cinco anos seguintes.
29 A Estrutura Concetual do SNC, define o conceito de Gastos nos parágrafos 76 a 78: § 76 — 
“A definição de gastos engloba perdas assim como aqueles gastos que resultem do decurso 
das actividades correntes (ou ordinárias) da entidade. Os gastos que resultem do decurso 
das actividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, os salários 
e as depreciações. Tomam geralmente a forma de um exfluxo ou deperecimento de activos 
tais como dinheiro e seus equivalentes, existências e activos fixos tangíveis. (…).
30 Publicada através Aviso n.º 15652/2009, Diário da República, 2.ª série — N.º 173 — 7 de 
setembro de 2009.
A Estrutura Conceptual do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Dec-Lei 
n.º 158/2009, de 13 de Julho, foi homologada pelo Despacho n.º 589/2009/MEF do Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais, de 14 de agosto de 2009, em substituição do Senhor Ministro 
de Estado e das Finanças.
A norma Contabilística para Miroentidades, de aplicação obrigatória pelas empresas que 
optem pelo regime simplificado de tributação em IRC, acolhe os conceitos, definições e pro-
cedimentos contabilísticos de aceitação generalizada em Portugal, tal como enunciados no 
Sistema de Normalização Contabilística, tendo como base de referência a estrutura concep-
tual constante do Aviso n.º 15652/2009. (§ 2.2. da Norma para Microentidades.
A norma para Microentidades foi homologada por Despacho n.º 75/2011/MEF do Ministro de 
Estado e das Finanças, de 10 de Março de 2011, ao abrigo do disposto no ponto 5.1 do anexo 
I do Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de março, tendo sido publicada através do Aviso n.º 
6726-A/2011  - DR, 2.ª série — N.º 51 — 14 de Março de 2011.
31 Transcreve-se de seguida o teor do n.º 1, alínea a) do artigo 86.º-A e do n.º 14 do art.º 106.º, 
ambos do CIRC:
 “1 - Podem optar pelo regime simplificado de determinação da matéria coletável, os sujei-
tos passivos residentes, não isentos nem sujeitos a um regime especial de tributação, que 
exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que 
verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições:
a) Tenham obtido, no período de tributação imediatamente anterior, um montante anual 
ilíquido de rendimentos não superior a (euro) 200 000;   (…)”
Teor do n.º 14 do artigo 106.º:  “Nos casos em que ocorra a cessação do regime simplificado 
de determinação da matéria coletável nos termos do n.º 6 do artigo 86.º-A por não verifi-
cação dos requisitos previstos nas alíneas a) ou b) do n.º 1 daquele artigo o sujeito passivo 
deve efetuar o pagamento especial por conta previsto nos n.os 1 e 2 até ao fim do 3.º mês do 
período de tributação seguinte.”
32 Na página 78 do Relatório para a Reforma do IRC – 2013, a Comissão justifica da seguinte 
forma a introdução desta norma: “O acesso ao regime deveria ter em conta o cumprimento 
de obrigações legais de regras sobre faturação recentemente criadas, a fim de que o regime 
simplificado não constitua fator de potencial aumento da evasão.”.
Nota: Na proposta de lei apresentada pela Comissão não se mencionava o incumprimento 
da obrigação de emitir fatura, apenas era referido o incumprimento da obrigação de comu-
nicação de faturas.
33 Relatório da Comissão para a reforma do IRC – 2013: p. 75.
34 A CNC manifestou, num documento de abril de 2012, grande preocupação pelas con-
sequências que resultem da transposição para o direito interno da proposta de Diretiva 
apresentada pela Comissão Europeia e que visa substituir, revogando-as, as 4.ª e 7.ª e a sua 
substituição por uma única Diretiva que regule a mesma matéria. O referido documento foi 
aprovado no Conselho Geral da CNC, de 11 de abril de 2012, pelos representantes de várias 
entidades -  Alteração das Diretivas da Contabilidade na Europa – Impactos em Portugal 
- http://www.cnc.min-inancas.pt/pdf/docs_originais/Memo_Diretivas_CG_CNC_11Abril.pdf
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1- COBERTURAS / CAPITAIS DO SEGURO DE SAÚDE APIT
 - Ver quadro COBERTURAS página anterior.

2- FORMA DE ADESÃO SÓCIOS
- A adesão dos sócios é automática, sendo efectuada através
da APIT.

3- FORMA DE ADESÃO CÔNJUGES E FILHOS
	 -	Os	sócios	que	pretendam	incluir	os	cônjuges	e	filhos	na	apólice			
	 deverão	preencher	o	formulário	que	foi	enviado	pela	APIT	de	adesão		
 (ou caso o sócio o solicite podemos nós enviar directamente ao   
 sócio) e remeter por e-mail para a APIT, que por sua vez remeterá  
 para nós.

4- IDADE LIMITE DE ADESÃO SÓCIOS E CÔNJUGES
- A idade limite para adesão ao seguro de saúde dos sócios
e cônjuges é 65 anos.

5- IDADE LIMITE DE ADESÃO FILHOS
 -	A	idade	limite	para	adesão	dos	filhos	é	35	anos.

6- IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA SÓCIOS E CÔNJUGES
- O seguro mantém-se em vigor enquanto o sócio liquidar
as suas quotas.

7- IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA FILHOS
 -	Os	filhos	permanecem	na	apólice	enquanto	forem	considerados		
 como membros do agregado familiar.

8- PRÉMIO DO SEGURO DOS SÓCIOS
- O seguro para os sócios é oferecido pela APIT pelo que não 
representa qualquer custo para o sócio.

9- PRÉMIO DO SEGURO CÔNJUGES E FILHOS E FORMA
 DE PAGAMENTO

-	O	prémio	anual	do	seguro	para	os	cônjuges	e	filhos	é	de	110,00			
e liquidado por SDD directamente da conta bancária do sócio para a  
Açoreana,	ficando	ao	critério	do	sócio	o	fraccionamento	do	mesmo	
(sem encargos).

10- DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES
 - As doenças pré-existentes estão excluídas, excepto se o sócio/
		 /cônjuge	/	filhos	já	forem	possuidores	de	um	seguro	de	saúde	que
		 tenha	sido	subscrito	antes	da	referida	doença	se	manifestar.

11- TRANSFERÊNCIA DE OUTROS SEGUROS PARA O SEGURO
 DE SAÚDE DA APIT

-	Caso	o	sócio	ou	familiares	tenha	o	seguro	de	saúde	de	Grupo	
deverá enviar para a APIT cópia digitalizada do cartão de saúde 
actual.
- Caso se trate de um seguro de saúde individual deverá enviar 

PERGUNTAS
FREQUENTES SOBRE
O SEGURO DE SAÚDE 
APIT

por e-mail para a APIT cópia da referida apólice mencionando as 
coberturas, pessoas seguras e data de inclusão no seguro das 
mesmas.

12- PERÍODOS DE CARÊNCIA
 - Quem já for possuidor de um seguro de saúde não tem períodos de 
 carência nas coberturas / capitais que constassem na apólice anterior.  
 Só terá carência nas novas coberturas e capitais.

13- REDE MÉDICA
 - A rede médica que suporta este seguro é a da ADVANCECARE.

14- O QUE É O “ K “ (HONORÁRIOS MÉDICOS) ?
-	O	“k“	é	a	nomenclatura	utilizada	pela	ordem	dos	médicos	para	definir
os	honorários	dos	mesmos.	O	valor	do	“K”	pode	variar	de	médico	
para	médico,	pelo	que	aconselhamos	sempre,	antes	de	qualquer
intervenção	cirúrgica	questionar	o	médico	sobre	qual	o	valor	“	K	“	que
vai cobrar de forma a que este saiba o limite imposto pela seguradora.

15- QUAIS OS TRATAMENTOS CUJA A SUA REALIZAÇÃO CARECEM
 DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO ?
 - Consideram-se como tal, desde que prescritos por médico:
 Tratamentos de Fisioterapia, de Quimioterapia e Terapia da Fala.
 Deverá enviar para a Portinsurance a prescrição dos exames e 
	 aguardar	a	autorização	por	parte	da	companhia	para	a	realização		
 dos mesmos (este processo é muito rápido).
 Endereço de e-mail para solicitar pré-autorizações:
 apit@portinsurance.pt

16- COMO DEVO PROCEDER PARA ENVIAR AS DESPESAS MÉDICAS
 PARA A AÇOREANA E QUAL O ENDEREÇO PARA O ENVIO
 DAS MESMAS ?

- Deverão ser enviadas para a seguinte morada:
Portinsurance
Praça Marquês de Marialva, n.º 44
3060	–	133	Cantanhede	
TEL: 231 429 330

17- POSSO ACEDER Á INFORMAÇÃO SOBRE OS VALORES E REEMBOL- 
 SOS REFERENTES À MINHA PESSOA ?
 - Sim, pode.

Para o efeito deverá registar-se no site da Açoreana
 Seguros (www.acoreana.pt),	onde	ser-lhe-á	comunicada	uma

password que deverá utilizar para aceder a todas as informações.

18-  O SEGURO DE SAÚDE DA APIT GARANTE A MEDICINA
 NÃO CONVENCIONAL ?

- Por enquanto não.
Apenas	recentemente	foi	publicado	o	Decreto	Lei	71/2013	de	02	de	
Setembro que vem regularizar a medicina não convencional.
Assim, informamos que este tipo de medicina será alvo de atenção 
e estudo para a inclusão no seguro de saúde.
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