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1. O pagamento das atividades de natação e ballet dos filhos pode ser despesa de 

educação? 

R: São consideradas apenas despesas de educação os encargos com o pagamento de creches, 
jardins-de-infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e outros serviços de 
educação, bem como as despesas com manuais e livros escolares, desde que as entidades 
que prestam esses serviços estejam inseridas em categorias que são válidas para o Fisco. Ou 
seja, só se as entidades tiverem o Código de Atividade Económico considerado pelo Fisco é 
que poderão entrar. Para saber se essas despesas entram neste grupo, deve confirmar 
diretamente nessas entidades se o código de atividade se insere nas deduções de educação 
para o IRS. 
 
2. As explicações com iva a 23% são consideradas como despesas de educação? 

R: Segundo a Autoridade Tributária veio esclarecer as despesas de educação constantes de 
faturas ou faturas-recibo emitidas por prestadores de serviços abrangidos pelo Código de 
atividade 8010 – Explicadores: São válidas para efeitos das deduções, independentemente da 
taxa de IVA aplicada. Ou seja, se o explicador, ou centro de explicações tiver registado nas 
Finanças com o referido código de atividade poderá deduzir essa despesa. 
 

3. Tenho dois filhos na Universidade de Coimbra a estudar. As propinas foram que foram 
pagas no ano 2015 não aparece no site das Finanças (e-fatura). 

R: Nos casos em que os estabelecimentos de ensino não emitem faturas ou faturas-recibo, 
estes tiveram de comunicar à Autoridade Tributária o valor das propinas que foi pago até 19 
de fevereiro. A Autoridade Tributária vai disponibilizar no Portal os valores comunicados a 
partir do dia 15 de Março. Nessa altura poderá confirmar se o valor está correto. Se não 
concordar com os valores comunicados, pode inserir o valor que considerar correto no Anexo 
H da declaração de IRS. 
 
4. Se o casal entregar a declaração de IRS em separado, os filhos são colocados em que 

declaração? 

R: Os dependentes são incluídos na declaração de cada um dos cônjuges – a composição do 
agregado familiar (números de identificação fiscal) têm de coincidir em ambas as declarações. 
As despesas referentes aos dependentes são declaradas no Anexo H dos Benefícios Fiscais. 
Se os cônjuges concordarem com o valor das despesas constantes do E-fatura, não declaram 
quaisquer despesas nas suas declarações. Se não concordarem com esses valores, tem de ser 
preenchido o quadro 6C do Anexo H. Neste caso, em cada uma das declarações dos cônjuges, 
têm de ser declarados os totais das despesas de saúde, formação e educação, encargos com 
imóveis destinados a habitação permanente e encargos com lares, suportados por todos os 
membros do agregado familiar, incluindo, no caso do regime de tributação separada dos 
casados, o cônjuge.  
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5. Caso tenham sido adquiridos manuais escolares para os filhos, mas constar na mesma 
fatura um livro que nada tem a ver com a educação dos filhos, e tendo ido a fatura com 
esse registo parar ao e-Fatura nas despesas de educação, o que irá acontecer, 
atendendo a que a linha registada no e-Fatura, desse livro, não aparece com o descritivo 
(assim o forçou a CNPD), e ao mesmo tempo não existe obrigatoriedade de guardar essa 
fatura? 

R: À partida a Autoridade Tributária irá considerar a totalidade do valor constante da fatura 
como despesa de educação. No entanto, não é ainda possível antever como o Fisco irá agir 
para corrigir situações como a relatada. De futuro, recomenda-se que sejam pedidas faturas 
diferentes para os manuais escolares e para os restantes livros.  
 
6. Os recibos verdes da explicadora particular do meu filho estão a ser considerados no 

portal como despesas gerais. Contudo, deveriam estar como despesas de educação. Já 
confirmei com a explicadora e ela tem o CAE relativo a esta atividade. Como posso fazer 
que estas despesas que estão com o NIF do meu filho possam ser enquadradas nas suas 
despesas de educação? O meu filho tem 16 anos e está no nosso agregado familiar, casal 
com 3 dependentes.  

R: Poderá efetuar uma reclamação prévia do cálculo dos montantes apurados pela 
Autoridade Tributária no e-fatura entre 16 e 31 de março de 2016, ou, alternativa inserir os 
valores das despesas que considera corretos no Anexo H da declaração Modelo 3, com a 
possibilidade de vir a ser chamado a comprovar junto da Autoridade Tributária os valores 
inseridos neste anexo.  
 
7. Tenho a minha filha a estudar numa universidade na Bélgica. Posso introduzir o valor 

das propinas no impresso pré-preenchido? No Portal das Finanças não consigo 
introduzir pois não há NIF da Universidade. 

R: Sim, pode. Devido às dificuldades inerentes à utilização do Portal das Finanças, o Governo 
criou um regime transitório aplicável somente ao ano 2015, em que se permite incluir na 
declaração de IRS, nomeadamente no Anexo H, as despesas que conferem deduções à coleta 
que não foram validadas no e-fatura, que não foram comunicadas ou quando o sujeito passivo 
não concorda com os valores constantes do e-fatura. Este regime excecional só é válido para 
as seguintes despesas: saúde, educação e formação, encargos com imóveis e encargos com 
lares. Portanto, não tendo sido possível inserir o valor das despesas no e-fatura, poderá agora 
inserir o valor total (faturas comunicadas e não comunicadas) das despesas de educação no 
ano Anexo H. 
 
8. Tenho uma conta bancária em cotitularidade com o meu filho. Tenho uma carteira de 

ações nominativas. O meu filho é obrigado a declarar essas minhas ações no seu IRS? 
Ele só tem rendimentos da categoria A, terá obrigatoriamente de meter outro anexo? 

R: As ações geram dois tipos de rendimentos: dividendos enquanto são detidas ou mais-valias 
em caso de venda. Os dividendos são tributados por retenção na fonte a taxa liberatória 
(definitiva) de 28%, ficando quem os recebe dispensado de os declarar. Só serão declarados 
se quem os receber quiser optar pelo englobamento (tributação com os restantes 
rendimentos), caso em que terá de ser apresentado o anexo E. Em caso de venda, a eventual 
mais-valia ou menos-valia terá sempre que ser declarada no anexo G da Declaração. Sendo 
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as ações nominativas, os rendimentos terão de ser declarados pela(s) pessoa(s) em nome de 
quem foram emitidas as ações. 
 
9. O meu filho era meu dependente até 31/08/2015 quando começou a trabalhar. Como é 

que eu ponho isso no IRS uma vez que é uma declaração anual? 

R: Se seu filho tinha idade igual ou inferior a 25 anos em 31 de dezembro de 2015 e em 2015 
teve rendimentos inferiores a 14 vezes o salário mínimo anual (7.070 euros) ainda faz parte 
do seu agregado familiar em 2015. Se o rendimento do filho ultrapassou os 7.070 euros, ainda 
que tivesse menos de 25 anos em 31 de dezembro de 2015, já não faz parte do agregado 
familiar e deve apresentar a sua própria declaração de IRS, onde indicará quer os rendimentos 
quer as despesas constantes de faturas emitidas com o respetivo número de contribuinte. 
 
10. Duas pessoas que vivem em união de facto e têm uma filha e fazem IRS em separado 

podem por os dois uma dependente? 

R: Assumindo que os critérios fiscais de reconhecimento da união de facto estão verificados 
(a mesma morada fiscal nos anos 2013, 2014 e 2015), podem entregar a declaração 
mencionado a união de facto e a opção tributação separada, colocando a filha como 
dependente em cada uma das declarações de IRS. Cada um terá direito a 50% das deduções 
à coleta referentes à filha. 
 
11. Tenho um filho estudante universitário, as despesas com transportes e alojamento são 

dedutíveis no IRS? 

R: Consideram-se apenas despesas de educação e formação os encargos com o pagamento 
de creches, jardins-de-infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e outros 
serviços de educação, bem como as despesas com manuais e livros escolares, pelo que não 
pode deduzir as despesas com transportes e alojamento do seu filho como despesas de 
educação. 
 
12. A minha filha depois de fazer o 12 Ano na Escola do Conservatório de Dança Nacional, 

foi tirar um curso de dança no Conservatório de Haia que custou cerca de 2.000 EUR. 
Posso pôr esta despesa na Educação dela. 

R: Sim, este curso de dança é considerado como despesas de educação. Se não comunicou a 
fatura no e-fatura ainda poderá colocar a dedução no Anexo H aquando do preenchimento 
da declaração de IRS. 
 
13. Quem é casado e tem filhos, caso opte pela entrega de IRS em separado, onde deverão 

ser incluídos os filhos e respetivas despesas? 

R: Na tributação separada cada um dos cônjuges apresenta uma declaração da qual constam 
os rendimentos de que é titular e 50% dos rendimentos dos dependentes que integram o 
agregado familiar, se os houver. A opção pela tributação separada é indicada na declaração 
modelo 3, tendo de ser identificado também o outro cônjuge em cada uma das declarações. 
Os dependentes são também identificados na declaração modelo 3 (folha de rosto, quadro 6) 
de cada uma das declarações dos cônjuges – a composição do agregado familiar tem de 
coincidir em ambas as declarações. Neste caso quer as deduções à coleta dos dependentes 
quer as deduções à coleta dos sujeitos passivos são reduzidos para metade no cálculo do 
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imposto. As despesas referentes aos dependentes são declaradas no Anexo H dos Benefícios 
Fiscais. Se os cônjuges concordarem com o valor das despesas constantes do E-fatura, não 
declaram quaisquer despesas nas suas declarações. Se não concordarem com esses valores, 
tem de ser preenchido o quadro 6C do Anexo H. Neste caso têm de ser declarados os totais 
das despesas de saúde, formação e educação, encargos com imóveis destinados a habitação 
permanente e encargos com lares, suportados por todos os membros do agregado familiar, 
incluindo, os do outro. 
 
14. Como "funciona" a dedução específica por filho (IRS 2016) para pais divorciados (sou pai 

de dois filhos e pago pensão de "alimentos"). 

R: Quando não há guarda conjunta, os filhos só podem fazer parte do agregado familiar do 
progenitor a quem foi atribuída a guarda, consequentemente, só este é que poderá usufruir 
da dedução à coleta fixa por dependente. O progenitor que paga a pensão de alimentos pode 
deduzir à sua coleta de IRS 20% das pensões de alimentos pagas aos filhos. Havendo guarda 
conjunta, os dependentes integram o agregado familiar de cada um dos ex-cônjuges, havendo 
lugar à dedução de 50% da dedução fixa por cada dependente no cálculo do IRS de cada um 
dos pais. 
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15. Vivo em união de facto, mas a minha companheira não tem qualquer rendimento. Posso 
entregar a declaração em conjunto? 

R: Caro António, desde que tenham tido a mesma morada fiscal em 2013, 2014 e 2015, 
podem optar pela tributação conjunta. Se não tiveram a mesma morada fiscal nestes anos, 
para poderem entregar a declaração de IRS em conjunto têm de fazer prova de que já se 
encontram em união de facto há mais de dois anos. Esta prova pode ser feita, por exemplo, 
com uma declaração emitida pela junta de freguesia em conjunto com uma declaração dos 
dois unidos de facto em que declaram, sob compromisso de honra, que vivem em união de 
facto há mais de dois anos e certidões (integrais) do registo de nascimento de cada um dos 
dois. 
 
16. Casado, com rendimentos de trabalho, esposa sem rendimentos de trabalho, mas com 

rendimento predial, posso entregar declaração em conjunto e beneficiar do coeficiente 
conjugal? 

R: Sim, podem entregar uma única declaração de IRS, no mês de maio, indicando que 
pretendem optar pela tributação conjunta, e declarando os rendimentos de ambos os 
cônjuges.  
 
17. Uma vez que os casados podem efetuar a partir deste ano a entrega separadamente, 

como é que casados cuja entrega é efetuada em fases diferentes podem fazer uma 
simulação de qual a opção que mais os favorece? 

R: Para fazer uma simulação pode recorrer ao simulador da Conceito: 
http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015.   
 
18. O IRS deste ano permite submissão de declaração de casados em separado? 

R: Este ano, pela primeira vez, os casados podem optar pelo regime de tributação separada, 
apresentando cada um a sua declaração de rendimentos. 
 
19. Algum critério para decidir se a declaração deve ser apresentada conjuntamente com a 

minha mulher ou em separado? 

R: À partida, em situações limite, nos casos em que apenas um dos cônjuges teve rendimentos 
sujeitos a IRS (por exemplo, situações de desemprego) ou que um tem rendimentos muito 
elevados e outro rendimentos baixos, compensará optar pela tributação conjunta. Fora 
destas situações, tem mesmo de fazer uma simulação do cálculo com as duas opções. Poderá 
recorrer ao simulador da Conceito para o fazer: http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-
conceito-2015. 
 
20. Como vai ser para verificar qual a forma de entregar o IRS para os casais, em separado 

ou em conjunto? Aquando da entrega vai haver no portal forma de simular as duas 
formas? 

R: Tem de fazer-se uma simulação do cálculo com as duas opções. Pode recorrer ao simulador 
da Conceito: http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015. 
 

http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
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21. A declaração mod.3 é pré-preenchida e deve ser apresentada em princípio 
separadamente pelos membros do casal, mas pode sê-lo conjuntamente por opção – o 
que implica logicamente que se simulem as duas modalidades para determinar qual a 
mais favorável. Se por hipótese o contrib. A tiver rendimentos a declarar apenas na 2ª 
fase (anexos B ou G, por exemplo), e o contrib. B só rendimentos do trabalho dependente 
pertencentes à 1ª fase, como é possível fazer tal simulação para poder exercer essa 
opção, uma vez que este contrib. nada sabe do que irá aparecer pré-preenchido ao 
contrib. A na 2ª fase? 

R: Têm de fazer a simulação de ambas as opções para ver qual a mais vantajosa. Podem 
utilizar o simulador da Conceito: http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015. 
Ainda não foi disponibilizado o simulador da Autoridade Tributária. Mas uma vez que as 
entidades que pagam rendimentos do trabalho dependente e independente são obrigadas a 
emitir declaração anual ao trabalhador ou ao prestador de serviços até 20 de janeiro do ano 
seguinte àquele em que os rendimentos foram pagos, onde consta o montante bruto do 
rendimento, as retenções na fonte efetuadas e as contribuições para a segurança social, é 
possível saber quais os valores que irão constar no pré-preenchimento das declarações. Por 
outro lado, até ao dia 15 de março vão ficar disponíveis no Portal das Finanças o montante 
das despesas que conferem direito à dedução que foram comunicadas à Autoridade 
Tributária, bem como o cálculo provisório das deduções à coleta. Por isso, se as declarações 
de rendimentos foram emitidas, terão todas as informações necessárias ao cálculo do 
imposto com tributação conjunta e tributação separada. 
 
22. A minha mãe é trabalhadora dependente a receber o ordenado mínimo, o meu pai é 

reformado com uma reforma portuguesa e uma francesa e ambos são proprietários de 
um apartamento que têm arrendado. Qual a melhor opção para eles? Fazer IRS em 
conjunto ou em separado? A fazer em separado o rendimento da renda do apartamento 
devemos dividir pelos 2, colocar metade do valor das rendas anuais a cada um? Sei que 
quando temos rendimentos prediais existe a questão do englobamento ou não dos 
rendimentos de capitais, gostaria que me explicassem esta situação? E se escolher a 
opção de englobar no ano de 2015 sou obrigada a escolher esta opção sempre? 

R: À partida, compensará entregar a declaração em conjunto quando apenas um dos cônjuges 
auferiu rendimentos ou há uma grande discrepância de rendimentos. É que a aplicação do 
coeficiente familiar, que será de 2 ou 2+0,3 por cada dependente tem o efeito de baixar os 
escalões de IRS.  Noutros casos, quando os rendimentos são muito semelhantes, poderá 
compensar apresentar em separado, porque podem aumentar as deduções à coleta. As 
deduções à coleta, para além dos limites fixados por tipos de despesa, ainda estão sujeitas a 
uma limitação global em função do nível de rendimentos. Portanto, baixando o rendimento, 
poderá conseguir-se aumentar a dedução. Mas cada caso é um caso, e a recomendação que 
posso deixar é que façam as contas antes da apresentação da declaração. Sendo os dois 
comproprietários do imóvel, em caso de opção pela tributação separada, cada um terá de 
declarar 50% dos rendimentos na sua declaração. Com a reforma do IRS, a opção pelo 
englobamento de rendimentos só produz efeitos para os rendimentos dessa categoria. Ou 
seja, se optar por englobar os rendimentos prediais, tem de englobar todos os rendimentos 
prediais, mas não está obrigado a englobar os rendimentos de capitais. A opção pelo 
englobamento é válida para o ano em que é exercida. 
 

http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015


© Copyright 2016 “O ABC do IRS” Contas Connosco by Cofidis, Todos os direitos reservados 
10 

 

23. O meu marido está no desemprego desde janeiro de 2015, somos casados com 2 filhos 
menores (5 e 2 anos). No meu IRS de 2015 qual será a opção mais benéfica? Fazermos o 
IRS juntos ou em separado? As despesas com os miúdos incluo só no meu ou terei que 
dividir? Se for para fazermos em separado o meu marido tem que o fazer, visto que os 
rendimentos dele no ano de 2015 foram apenas do subsidio de desemprego? A meio do 
ano, já não tenho bem preciso, verifiquei que a minha entidade patronal estava a 
descontar-me no ordenado uma taxa de IRS como se fossem 2 titulares e apenas 1 
dependente, e eu já os tinha avisado que no início do ano o meu marido tinha ficado 
desempregado e em relação aos dependentes eles sabiam desde os seus nascimentos, 
pois estive de licença de maternidade dos meus 2 filhos. O que deve fazer, algum dia irei 
ser restituída do valor descontado a mais? 

R: Se o seu marido não recebeu qualquer outro rendimento para além do subsídio de 
desemprego – que não está sujeito a IRS e, por isso, não deve ser declarado na declaração de 
IRS, compensará entregar a declaração em conjunto, porque a aplicação do coeficiente 
familiar (no seu caso 2,6) fará baixar a base de cálculo do IRS. Com a entrega da declaração 
de IRS, o Estado vai fazer o acerto entre o imposto devido pelos rendimentos do ano inteiro 
e o valor que já foi retido na fonte, devolvendo as retenções que tenham sido feitas em 
excesso (reembolso de IRS). 
 
24. Somos casados, é melhor entregar a declaração de IRS em conjunto ou separado, qual 

a diferença? 

R: Na tributação separada, cada um dos cônjuges apresenta a sua declaração de IRS, 
indicando os seus próprios rendimentos e quota-parte de rendimentos comuns, e o imposto 
será calculado como se a pessoa fosse não casada. Na tributação conjunta os cônjuges 
apresentam uma única declaração de rendimentos, com os rendimentos de ambos. Neste 
caso, para atenuar o efeito da soma dos rendimentos com a aplicação de taxas mais elevadas 
de IRS, o rendimento total de ambos os cônjuges é dividido por dois para aplicar as taxas de 
IRS. À partida, compensará entregar a declaração em conjunto quando apenas um dos 
cônjuges auferiu rendimentos ou há uma grande discrepância de rendimentos. É que a 
aplicação do coeficiente familiar, que será de 2 ou 2+0,3 por cada dependente tem o efeito 
de baixar os escalões de IRS.  Noutros casos, quando os rendimentos são muito semelhantes, 
poderá compensar apresentar em separado, porque podem aumentar as deduções à coleta. 
As deduções à coleta, para além dos limites fixados por tipo de despesa, ainda estão sujeitas 
a uma limitação global em função do nível de rendimentos. Portanto, baixando o rendimento, 
poderá conseguir-se aumentar a dedução. Mas cada caso é um caso, e a recomendação que 
posso deixar é que façam as contas antes da apresentação da declaração. Pode utilizar o 
simulador da Conceito para fazer os cálculos: http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-
conceito-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
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25. Tenho atividade aberta, sem movimentação (não consegui fechar em 2015). Como 
conseguir entregar a declaração conjuntamente com a minha esposa se ela tem apenas 
rendimentos por trabalhar por conta doutrem? 

R: Como tem “atividade aberta”, tem obrigatoriamente de entregar a declaração de IRS na 
segunda fase (mês de maio). Podem entregar a declaração conjunta em maio, indicando que 
pretendem a opção pela tributação conjunta.  
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26. As despesas familiares não são, no limite, 250 euros por cada membro do agregado 
familiar? 

R: A dedução das despesas gerais familiares efetuadas por qualquer membro do agregado 
familiar é, no máximo, 250 euros por cada sujeito passivo de IRS, ou seja: 250 euros no caso 
de não casados ou casados que optem pela tributação separada; ou de 500 euros no caso de 
unidos de facto ou casados que optem pela tributação conjunta. Caso se trate de uma família 
monoparental (pai ou mãe e dependentes a cargo) o limite máximo de dedução é 335 euros. 

27. A prescrição de suplementos passados por uma nutricionista através de um impresso 
que os identifica como "prescrição de suplementos" e não como receituário, sendo estes 
adquiridos na farmácia com 23% de iva, podem ser aceites como despesas de saúde em 
sede de IRS? A nutricionista emite recibo verde das consultas de nutricionista.  

R: Uma vez que os nutricionistas não constam nas atividades consideradas pelo Fisco para 
efeitos de deduções, os “recibos verdes” emitidos pela nutricionista não podem ser 
considerados para efeitos de despesas de saúde. Podem, no entanto, entrar para o cálculo 
das deduções como despesas gerais familiares. Quanto aos suplementos comprados na 
farmácia com IVA a 23%, não estando estas aquisições suportadas por uma receita médica, 
não podem ser consideradas despesas de saúde, no entanto também podem entrar para o 
cálculo das deduções, mas como despesas gerais familiares. 

28. Algo que estranhamente não tem sido referido é como será a redução da sobretaxa para 
os Trabalhadores Independentes, que continuam a ter de pagar 25% à cabeça em cada 
recibo? Vai-se perpetuar esta injusta situação, sem qualquer redução da taxa, que 
beneficiará todos os restantes trabalhadores?  

R: A retenção na fonte à taxa de 25% sobre os rendimentos dos trabalhadores 
independentes é apenas uma retenção na fonte de IRS. Não há retenção na fonte de 
sobretaxa sobre rendimentos pagos a trabalhadores independentes. Para estes a sobretaxa 
é apenas calculada no final do ano, quando é emitida a liquidação de IRS. Por isso, não 
houve qualquer redução na taxa de retenção na fonte. Consequentemente, a redução da 
sobretaxa em 2016 vai fazer-se em 2017 com a emissão da nota de liquidação do IRS de 
2016. 

29. As despesas de saúde ainda não introduzidas no e-fatura (comparticipações parciais de 
subsistemas de saúde, faturas de despesas não declaradas atempadamente no e-fatura, 
e outras) podem ser declaradas na altura do preenchimento e entrega do IRS? De forma 
acumulativa às já declaradas no e-fatura? Tem que se declarar tudo de novo? Quais os 
comprovativos que é preciso guardar? 

R: Até 15 de março a Autoridade Tributária irá disponibilizar no Portal das Finanças toda a 
informação que lhe foi comunicada pelas entidades que não estão obrigadas a emitir fatura 
(que tiveram de reportar essa informação até 19 de fevereiro). O Governo criou um regime 
transitório aplicável somente ao ano 2015, em que se permite incluir na declaração de IRS, 
nomeadamente no Anexo H, as despesas que conferem deduções à coleta que não foram 
validadas no e-fatura, que não foram comunicadas ou quando o sujeito passivo não concorda 
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com os valores constantes do e-fatura. Este regime excecional só é válido para as seguintes 
despesas: saúde, educação e formação, encargos com imóveis e encargos com lares. Se não 
concordar com os valores tem de inserir o valor total das despesas que considera correto.   
Através da secção “Perguntas Frequentes”, a Autoridade Tributária esclareceu o seguinte 
sobre a conservação das faturas: as faturas emitidas são comunicadas por via eletrónica 
pelos agentes económicos à AT até dia 25 do mês seguinte ao da sua emissão. Nestes 
termos, as faturas com NIF são disponibilizadas na página pessoal do sistema e-fatura de 
cada consumidor até ao final do mês seguinte ao da emissão. No caso de o consumidor 
verificar que as faturas já constam da sua página pessoal do sistema e-fatura após essa data 
e que estão imputadas corretamente para efeitos dedução à coleta, não precisa de guardar 
mais as faturas e poderá desfazer-se delas. No caso de as referidas faturas não se 
encontrarem disponibilizadas após aquela data (por não terem sido atempadamente 
comunicadas pelos agentes económicos), deverá o consumidor final inseri-las na sua página 
pessoal do sistema e-fatura. Nesta situação, caso o agente económico venha 
posteriormente comunicar as faturas até 15 de fevereiro do ano seguinte ao da emissão 
(surgindo estas em duplicado na página pessoal do consumidor), o consumidor poderá 
igualmente desfazer-se das faturas. Nos casos em que o consumidor inseriu as faturas na 
sua página pessoal e estas não tenham sido comunicadas pelo agente económico até 15 de 
fevereiro do ano seguinte à emissão, estas devem ser mantidas por um período de 4 anos, 
contado a partir do final do ano em que ocorreu a emissão. Adicionalmente, com o decreto-
Lei que permite aos contribuintes inserir o valor das despesas com saúde, educação e 
formação, encargos com lares e imóveis, se o valor inserido for diferente do constante do 
Portal das Finanças, tem que guardar as faturas que comprovam a parte das despesas não 
registadas no Portal das Finanças. Estas faturas devem ser guardadas durante 4 anos. 
 
30. Como vão as taxas moderadoras aparecer nas despesas de saúde, visto não estarem no 

E-fatura? 

R: As taxas moderadoras que tiveram de ser comunicadas à Autoridade Tributária até 19 de 
fevereiro, e os respetivo valores, e cálculo da dedução à coleta das despesas de saúde, irão 
ser divulgados até 15 de março no Portal das Finanças. 
 
31. Um estudante de doutoramento, que tem como componente do seu programa de 

formação a assistência a conferências internacionais, pode colocar as despesas 
referentes a inscrição, transporte e alojamento, para assistir às conferências, na sua 
declaração de IRS como despesas de educação? Em caso afirmativo como fazer para 
passar a despesa de educação o transporte e alojamento efetuados em Portugal, visto 
os fornecedores não possuírem o CAE respetivo? As faturas deste tipo de despesas, 
efetuadas fora de Portugal, muitas vezes (ou a maioria das vezes) não possuem o NIF 
da entidade fornecedora. Este NIF pode ser colocado pelo estudante aquando do registo 
da fatura no portal e-fatura?  

R: Não pode. Consideram-se apenas despesas de educação e formação os encargos com o 
pagamento de creches, jardins-de-infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e 
outros serviços de educação, bem como as despesas com manuais e livros escolares. 
32. As consultas e medicamentos receitados por médicos de terapias alternativas são 

consideradas para o IRS? Como é que identifico os médicos "credenciados" ou não, para 
este efeito? 
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R: Estas consultas e medicamentos só são relevantes para o cálculo da dedução referente às 
despesas gerais familiares, uma vez que não são consideradas despesas de saúde. 
 
33. Como declarar mensalidades de prática desportiva com prescrição médica quando a 

entidade prestadora refere não ter de submeter nada no portal por ser uma organização 
sem fins lucrativos (sociedade filarmónica)? 

R: Com o novo conceito de despesas de saúde, ainda que haja prescrição médica, estas 
mensalidades não são consideradas despesas de saúde. Estas despesas só podem ser 
consideradas como despesas gerais familiares. Não tendo sido comunicadas à Autoridade 
Tributária, agora só terá de apresentar reclamação por escrito (ou oral) no seu serviço local 
de finanças entre 16 de março e 31 de março, para que as mesmas possam ser consideradas 
nesse cálculo. No entanto, se a atividade física for prescrita por um médico e o contribuinte 
tiver um grau de invalidez superior a 60% e essa atividade seja essencial para a reabilitação 
ou cura, podem ser consideradas como despesas de reabilitação de pessoa deficiente. Neste 
caso, o respetivo valor deve ser inserido no quadro 6 do anexo H da declaração de IRS. 
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34. Tenho atualmente um crédito Habitação, como faço para colocar esta despesa no IRS? 

R: A despesa já deverá vir pré-preenchida na declaração de IRS, no anexo H referente aos 
benefícios fiscais. São dedutíveis 15% dos valores gastos em juros com o crédito à habitação 
até ao limite de 296 euros. Esta dedução é apenas válida para os empréstimos contratados 
até 31 de Dezembro de 2011. Quem comprou casa depois dessa data já não tem direito a esta 
dedução. 
 
35. Despesas com mediadoras imobiliárias no arrendamento são dedutíveis? 

R: Com a reforma do IRS, em 2015 reformulou-se o conceito de encargos dedutíveis no 
arrendamento, passando a permitir-se a dedução ao valor das rendas recebidos de quase 
todos os gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito passivo para obter ou garantir 
tais rendimentos. Podem deduzir-se, por exemplo, o preço pago pela emissão dos certificados 
de desempenho energético, as comissões imobiliárias pagas relacionadas com o 
arrendamento, as despesas de limpeza e os gastos com a eletricidade, gás e água, quando 
suportados pelo senhorio. Não se podem deduzir juros suportados no financiamento para 
aquisição de imóvel, depreciações do imóvel e gastos relativos a móveis, eletrodomésticos e 
artigos de conforto e decoração. 
 
36. Tenho contrato de arrendamento e os recibos eletrónicos atualizados (o senhorio envia 

regularmente). Hoje consultei o e-arrendamento e não tenho o contrato nem os recibos 
disponíveis. É a mim ou ao senhorio que cabe fazê-lo? Sendo que o senhorio usa o 
modelo eletrónico, não devia ser automático? 

R: Se o senhorio emite recibos de arrendamento eletrónicos, o valor das rendas é 
automaticamente comunicado à Autoridade Tributária e deveriam estar disponíveis para 
consulta no Portal das Finanças/serviços tributários/consultar/arrendamento/consultar 
recibos, bem como no e-fatura, no cálculo das deduções à coleta. Nos casos em que o 
senhorio emite recibos não eletrónicos de arrendamento (estão dispensados os senhorios 
com mais de 65 anos de idade), deveria ter sido comunicado até 19 de fevereiro o valor das 
rendas recebidas em 2015. Este valor ficará disponível no Portal das Finanças até 15 de março. 
 
37. Adquiri em Dezembro de 2014 um apartamento destinado a arrendamento. De seguida 

efetuei obras importantes de remodelação, e arrendei o apartamento em Maio de 2015. 
A questão é: Que despesas poderei deduzir? Tenho faturas ainda de 2014 e 2015, 
relativas quer a despesas com a compra (escritura, IMT, I.Selo), quer com a remodelação 
(materiais, mão de obra e equipamento). No total excedem em muito o rendimento 
obtido em 2015. 

R: Com a reforma do IRS, em 2015 reformulou-se o conceito de encargos dedutíveis no 
arrendamento, passando a permitir-se a dedução ao valor das rendas recebidas de quase 
todos os gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito passivo para obter ou garantir 
tais rendimentos. Podem deduzir-se, por exemplo, o preço pago pela emissão dos certificados 
de desempenho energético, as comissões imobiliárias pagas relacionadas com o 
arrendamento, as despesas de limpeza e os gastos com a eletricidade, gás e água, quando 
suportados pelo senhorio. Não se podem deduzir juros suportados no financiamento para 
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aquisição de imóvel, depreciações do imóvel e gastos relativos a móveis, eletrodomésticos e 
artigos de conforto e decoração. 
Quanto às despesas com a compra – escritura, IMT e Imposto do Selo – tratam-se de despesas 
inerentes à aquisição do próprio imóvel, que, não serão dedutíveis às rendas, mas que, numa 
eventual venda do imóvel poderão vir a ser adicionadas ao custo de aquisição para 
determinação da eventual mais-valia. No entanto, o imposto do selo pago quando o contrato 
de arrendamento foi comunicado às finanças, porque é um encargo associado às rendas pode 
ser deduzido. 
De acordo com o nova lei, podem ainda ser deduzidos gastos suportados e pagos nos 24 
meses anteriores ao início do arrendamento relativos a obras de conservação e manutenção 
do prédio, desde que entretanto o imóvel não tenha sido utilizado para outro fim que não o 
arrendamento. No entanto, é aplicável apenas a gastos realizados após a entrada em vigor da 
Lei da Reforma. Consequentemente, só pode deduzir os gastos com as obras faturadas em 
2015.  
 
38. No caso de compropriedade, quando um dos comproprietários está isento da emissão 

de recibo eletrónico (por causa da idade), mas um outro coproprietário emite o recibo 
pela totalidade, fica o primeiro dispensado da entrega do modelo 44? 

R: O comproprietário dispensado da obrigação de emissão de recibo eletrónico está obrigado 
a entregar a declaração modelo 44. O comproprietário que emite recibos eletrónicos não está 
obrigado a entregar a modelo 44 porque efetuou a comunicação automática das rendas ao 
emitir o recibo eletrónico. 
 
39. Quando se é senhorio e arrendatário ao mesmo tempo, como será pago o IRS? Pela 

diferença? Como se calcula os impostos neste caso? 

R: As rendas recebidas enquanto senhorio têm de ser declaradas como rendimentos no Anexo 
F. O valor das rendas depois de deduzidas as despesas para a obtenção das mesmas, pode ser 
tributados a uma taxa autónoma de 28% ou por englobamento com os restantes 
rendimentos. As rendas pagas relativas ao imóvel que é utilizado como habitação permanente 
são dedutíveis como deduções à coleta (Anexo H). A dedução corresponde a 15% das rendas 
pagas com o limite de 502 euros. Obrigada. 
 
40. O ano passado comprei uma casa e remodelei-a completamente. Nada disto se reflete 

no IRS?  

R: Se a casa se destina a habitação permanente, não se reflete no IRS de 2015. No entanto, 
caso venha a vender esta casa nos próximos 11 anos, estes encargos com a valorização do 
imóvel podem ser deduzidos no cálculo da eventual mais-valia. As faturas que suportam estes 
gastos devem ser guardadas durante este período para eventual prova dos gastos. 
 
41. Tenho um contrato de arrendamento registado nas finanças em meu nome e da minha 

companheira (vivemos em união de facto), mas os recibos eletrónicos da renda foram 
emitidos todos no meu NIF. Só eu é que posso declarar as rendas da casa no meu IRS ou 
podemos continuar a meter metade da renda cada um (fazemos IRS em separado), como 
fazíamos até os recibos passarem a ser eletrónicos? 

R: Como o contrato está comunicado em nome dos dois, cada um poderá colocar a sua parte 
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das rendas. No entanto, esta situação poderá gerar divergência com os dados comunicados 
no E-fatura e serem chamados para explicar a origem da divergência. Para evitar problemas 
desta natureza é importante solicitar ao senhorio a emissão de um recibo para cada um dois 
titulares do contrato. 
 
42. A despesa referente a juros de crédito habitação (empréstimo anterior à data definida) 

terá que ser completado aquando da declaração ou virá pré preenchido? 

R: Se o banco não está a emitir faturas para a cobrança dos juros, foi obrigado a comunicar à 
Autoridade Tributária até ao dia 19 de fevereiro os juros pagos em 2015. Os valores 
comunicados por esta via irão ser disponibilizados no Portal até ao dia 15 de março. 
Entretanto, o Governo criou um regime transitório aplicável somente ao ano 2015, em que 
se permite incluir na declaração de IRS, nomeadamente no Anexo H, as despesas que 
conferem deduções à coleta que não foram validadas no e-fatura, que não foram 
comunicadas ou quando o sujeito passivo não concorda com os valores constantes do e-
fatura. Este regime excecional só é válido para as seguintes despesas: saúde, educação e 
formação, encargos com imóveis e encargos com lares. Portanto, se o contrato de 
empréstimo tiver sido celebrado até 31 de dezembro de 2015, caso os juros não tenham sido 
comunicados por nenhuma das vias possíveis, poderá incluí-los no anexo H. 
 
43. Ainda vou a tempo de colocar os recibos da renda da casa? 

R: O Governo criou um regime transitório aplicável somente ao ano 2015, em que se permite 
incluir na declaração de IRS, nomeadamente no Anexo H, as despesas que conferem 
deduções à coleta que não foram validadas no e-fatura, que não foram comunicadas ou 
quando o sujeito passivo não concorda com os valores constantes do e-fatura. Este regime 
excecional só é válido para as seguintes despesas: saúde, educação e formação, encargos com 
imóveis e encargos com lares. Portanto, ainda vai a tempo.  
 
44. Onde vou declarar as despesas com juros com empréstimo à habitação, uma vez que 

não aparecem no portal do e-fatura? 

R: Se o banco não está a emitir faturas para a cobrança dos juros, foi obrigado a comunicar à 
Autoridade Tributária até ao dia 19 de fevereiro os juros pagos em 2015. Os valores 
comunicados por esta via irão ser disponibilizados no Portal até ao dia 15 de março. 
Entretanto, o Governo criou um regime transitório aplicável somente ao ano 2015, em que 
se permite incluir na declaração de IRS, nomeadamente no Anexo H, as despesas que 
conferem deduções à coleta que não foram validadas no e-fatura, que não foram 
comunicadas ou quando o sujeito passivo não concorda com os valores constantes do e-
fatura. Este regime excecional só é válido para as seguintes despesas: saúde, educação e 
formação, encargos com imóveis e encargos com lares. Portanto, se o contrato de 
empréstimo tiver sido celebrado até 31 de dezembro de 2015, caso os juros não tenham sido 
comunicados por nenhuma das vias possíveis, poderá incluí-los no anexo H. 
 
45. Porque é que os recibos de renda não aparecem no e-fatura, nem os valores de pensões 

pagas aos filhos? 

R: Se o senhorio não está a emitir recibos de renda eletrónicos (há situações de dispensa), foi 
obrigado a comunicar à Autoridade Tributária até ao dia 19 de fevereiro as rendas pagas em 
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2015. Os valores comunicados por esta via irão ser disponibilizados no Portal até ao dia 15 de 
março. Entretanto, o Governo criou um regime transitório aplicável somente ao ano 2015, 
em que se permite incluir na declaração de IRS, nomeadamente no Anexo H, as despesas que 
conferem deduções à coleta que não foram validadas no e-fatura, que não foram 
comunicadas ou quando o sujeito passivo não concorda com os valores constantes do e-
fatura. Este regime excecional só é válido para as seguintes despesas: saúde, educação e 
formação, encargos com imóveis e encargos com lares. Portanto, se as rendas não tiverem 
sido comunicadas por nenhuma das vias possíveis, poderá incluí-los no anexo H. As pensões 
de alimentos não aparecem no portal e-fatura, porque não são suportadas por fatura. Quem 
as pagas tem que as declarar no anexo H e quem as recebe (o ex-cônjuge) tem que as declarar 
no Anexo A, indicando como titular do rendimento os filhos. Para evitar divergências convém 
que os valores comunicados por ambos sejam iguais. Quem paga as pensões deve obter de 
quem as recebe um recibo onde este declara o montante recebido para prova dos valores 
declarados, caso a Autoridade Tributária solicite essa prova. 
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46. Donativos entregues a diferentes instituições, como introduzir no IRS? 

R: Os donativos são declarados por quem os concedeu no Anexo H da declaração de IRS. 
 

47. Fiz determinados donativos a uma instituição. Onde devo declará-los? 

R: Os donativos são declarados por quem os concedeu no Anexo H da declaração de IRS. 
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48. O que tenho de fazer para englobar rendimentos de capitais que foram sujeitos a taxas 
liberatórias? 

R: Tem de entregar o Anexo E da declaração modelo 3, durante o mês de maio, indicando os 
rendimentos brutos que auferiu, o imposto que já foi retido na fonte, e que pretende optar 
pelo englobamento dos rendimentos. 

 

49. Se optar por englobar o anexo E tenho que englobar também os da categoria F ou posso 
englobar exclusivamente do anexo E?  

R: Com a Reforma do IRS, a opção pelo englobamento é válida por categoria de rendimentos, 
isto é, pode optar por englobar exclusivamente os rendimentos de capitais a declarar no 
anexo E. 
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50. Deve-se ou não guardar todo o tipo de faturas, sejam elas da farmácia, do 
supermercado, da loja de ferragens de um sem número de atividades comerciais? Se 
todos os comerciantes por lei são obrigados a declarar as respetivas faturas, a 
responsabilidade é dos comerciantes ou terei de guardar as faturas que eu próprio insiro 
no sistema? É que no início do ano talvez houve uma informação que a partir do 
momento que ficavam registadas no site das finanças não era preciso guardar as 
faturas.  

R: Segundo o Fisco, no caso de o consumidor verificar que as faturas já constam da sua página 
pessoal do sistema e-fatura após essa data e que estão imputadas corretamente para efeitos 
dedução à coleta, não precisa de guardar mais as faturas e poderá desfazer-se delas. No caso 
de as referidas faturas não se encontrarem disponibilizadas após aquela data (por não terem 
sido atempadamente comunicadas pelos agentes económicos), deverá o consumidor final 
inseri-las na sua página pessoal do sistema e-fatura. Nesta situação, caso a empresa venha 
posteriormente comunicar as faturas até 15 de fevereiro do ano seguinte ao da emissão 
(surgindo estas em duplicado na página pessoal do consumidor), o consumidor poderá 
igualmente desfazer-se das faturas. Nos casos em que o consumidor inseriu as faturas na sua 
página pessoal e estas não tenham sido comunicadas pelas entidades até 15 de fevereiro do 
ano seguinte à emissão, estas devem ser mantidas por um período de 4 anos, contado a partir 
do final do ano em que ocorreu a emissão. Adicionalmente, com o decreto-Lei que permite 
aos contribuintes inserir o valor das despesas com saúde, educação e formação, encargos 
com lares e imóveis, se o valor inserido for diferente do constante do Portal das Finanças, tem 
que guardar as faturas que comprovam a parte das despesas não registadas no Portal das 
Finanças. Estas faturas devem ser guardadas durante 4 anos. 
 

51. Existem despesas no portal e-fatura, nos conjuntos de saúde e educação, que no 
entanto não deveriam constar (Ex: no meio de fatura da farmácia constava um 
medicamento que era para um vizinho), como se deve proceder? 

R: Agora não há nada a fazer. De futuro devem ser solicitadas faturas com os números de 
contribuinte das pessoas a quem as aquisições se destinam. 
 

52. O que interpreto do artigo 78 do Código do IRS, é que não havia obrigatoriedade de se 
colocar nas faturas com despesas de educação, nem saúde, o nº de contribuinte de cada 
filho (dependente), no entanto ainda continua a haver muita gente a ser informada 
dessa 'obrigatoriedade'. Confirmam? 

R: Decorre da alínea b) do nº 6 do artº 78º do Código do IRS que, nos casos de deduções que 
não sejam de montante fixo, como é o caso das despesas de saúde e de educação, as faturas 
têm de ser emitidas com o número de contribuinte do elemento do agregado familiar a que 
as despesas se reportam. 
 
53. Quanto tempo é preciso guardar os comprovativos de despesas? O tempo é o mesmo 

para as faturas introduzidas e confirmadas no e-fatura e faturas introduzidas na altura 
do preenchimento e entrega do IRS? 

R: Segundo o Fisco, no caso de o consumidor verificar que as faturas já constam da sua página 
pessoal do sistema e-fatura após essa data e que estão imputadas corretamente para efeitos 
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dedução à coleta, não precisa de guardar mais as faturas e poderá desfazer-se delas. No caso 
de as referidas faturas não se encontrarem disponibilizadas após aquela data (por não terem 
sido atempadamente comunicadas pelos agentes económicos), deverá o consumidor final 
inseri-las na sua página pessoal do sistema e-fatura. Nesta situação, caso a empresa venha 
posteriormente comunicar as faturas até 15 de fevereiro do ano seguinte ao da emissão 
(surgindo estas em duplicado na página pessoal do consumidor), o consumidor poderá 
igualmente desfazer-se das faturas. Nos casos em que o consumidor inseriu as faturas na sua 
página pessoal e estas não tenham sido comunicadas pelas entidades até 15 de fevereiro do 
ano seguinte à emissão, estas devem ser mantidas por um período de 4 anos, contado a partir 
do final do ano em que ocorreu a emissão. Adicionalmente, com o decreto-Lei que permite 
aos contribuintes inserir o valor das despesas com saúde, educação e formação, encargos 
com lares e imóveis, se o valor inserido for diferente do constante do Portal das Finanças, tem 
que guardar as faturas que comprovam a parte das despesas não registadas no Portal das 
Finanças. Estas faturas devem ser guardadas durante 4 anos. 
 

54. Se não for validada uma fatura no site e-fatura, que acontece a essa despesa? 

R: O Governo criou um regime transitório aplicável somente ao ano 2015, em que se permite 
incluir na declaração de IRS, nomeadamente no Anexo H, as despesas que conferem 
deduções à coleta que não foram validadas no e-fatura ou quando o sujeito passivo não 
concorda com os valores constantes do e-fatura. Este regime excecional só é válido para as 
seguintes despesas: saúde, educação e formação, encargos com imóveis e encargos com 
lares. 
 
55. É necessário guardar cópias das faturas mesmo para as despesas identificadas no e-

fatura? 

R: Só é necessário guardar as faturas para as despesas a declarar no IRS que não foram 
comunicadas à Autoridade Tributária através do e-fatura ou das comunicações anuais dos 
titulares dos rendimentos que estão dispensadas da emissão de faturas. As restantes deverão 
ser guardadas por um período de 4 anos. 
 

56. Tive necessidade de trocar de óculos durante o ano passado. Em virtude da alteração de 
lei acerca do IVA, houve alguma confusão com a fatura, assim, a mesma não se encontra 
no e-fatura. Posso contar com ela aquando do preenchimento do modelo 3? 

R: As aquisições de lentes e de armações de óculos podem ser consideradas despesas de 
saúde desde que estejam justificadas por receita médica e sejam adquiridas num 
estabelecimento integrado num dos setores de atividade de saúde considerados para efeitos 
de dedução à coleta do IRS, e cujas faturas tenham sido comunicadas à Autoridade Tributária. 
Caso a fatura não tenha sido comunicada à Autoridade Tributária, ainda poderá ser colocada 
na declaração de IRS (Anexo H). No entanto, deve estar na posse da fatura para justificar o 
valor declarado (provavelmente a Autoridade Tributária irá solicitar essa prova). 
 

57. Existem determinadas verbas que tem campos próprios para serem colocados. No 
entanto essas faturas são locadas a "Outros" uma vez que não existe campo para essa 
despesa (Ordem Profissional). Pretendi fazer a mudança e tal não me foi permitido. Usei 
os meios de contacto ao dispor e foi-me dito que é mesmo assim, não há nada a fazer. 
A única alternativa ao meu dispor é não optar pela declaração pré-preenchida e aí sim 
declarar onde pretendo. Mas neste momento sou confrontada com um problema. 
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Sempre disseram que as faturas depois de lançadas e confirmadas poderiam ser 
deitadas fora e apenas guardaríamos as que lançássemos nós. E foi o que fiz. Portanto 
ao não usar a declaração pré-preenchida não tenho os documentos! Deveríamos poder 
alocar a um campo específico (neste caso 422) ou tirar pura e simplesmente a fatura do 
E-Fatura para as opções existentes, lançando-as posteriormente. Que alternativas 
tenho? 

R: Para que as quotas para ordens profissionais possam ser consideradas no cálculo da 
dedução específica dos rendimentos do trabalho dependente terá de ter as faturas 
respetivas. Se as destruiu poderá sempre solicitar uma 2ª via das faturas à Ordem Profissional. 
Optando por considerar desta forma as quotas, se retirando o valor das mesmas das despesas 
gerais e familiares comunicadas houver uma diminuição da dedução à coleta respetiva, deve 
considerar no Anexo H o valor corrigido. 
 
58. Temos que colocar manualmente as despesas ou vão aparecer automaticamente? 

R: As deduções à coleta apuradas através do E-fatura não vão aparecer pré-preenchidas na 
declaração, serão apenas consideradas na liquidação do IRS. No entanto, em alternativa aos 
valores comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), pode optar por declarar as 
despesas de saúde, de formação e educação, os encargos com imóveis e os encargos com 
lares relativos ao agregado familiar, no Anexo H da declaração. Feita esta opção, é necessário 
inscrever todas as despesas suportadas pelo agregado familiar, por titular, incluindo aquelas 
cujos valores são iguais aos comunicados à AT. Ao exercer esta opção apenas serão 
consideradas as despesas inscritas no Anexo H.  
 

59. Como o restaurante onde almocei não comunicou a fatura com a brevidade que eu 
pensava ser obrigado, procedi eu ao registo da mesma. No entanto reparo que, 
passados uns dias aparece a comunicação feita pelo restaurante, provocando uma 
duplicação. O fisco devia notar que é o mesmo nº de fatura e valor, mas considerou o 
valor que fica assim duplicado. Já tentei corrigir, mas não consigo. Que fazer? 

R: Poderá efetuar uma reclamação prévia do cálculo dos montantes apurados pela 
Autoridade Tributária no e-fatura entre 16 e 31 de março de 2016, ou, alternativa inserir os 
valores das despesas que considera corretos no Anexo H da declaração Modelo 3, com a 
possibilidade de vir a ser chamado a comprovar junto da Autoridade Tributária os valores 
inseridos neste anexo. 
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60. Resgatei Fundos de Investimento antes de Julho e depois de Julho, em ambos os casos 
com prejuízo. Posso reportar estas menos-valias? Onde? No mesmo Quadro das Ações? 

R: Com a reforma do IRS, os rendimentos provenientes de resgate de unidades de 
participação em fundos de investimento e a liquidação destes fundos passaram a ser 
tributados como mais-valias. As alienações onerosas de unidades de participação em fundos 
de investimento são declaradas no Quadro 8 (o mesmo da vendas das ações). Os rendimentos 
(mais-valias/menos-valias) do regaste resgate/liquidação de unidades de participação em 
fundos de investimento e de participações sociais em sociedades de investimento, realizadas 
até 30 de junho de 2015 são declarados no Quadro 10 do Anexo G em caso de opção pelo 
englobamento. Os rendimentos (mais-valias/menos-valias) resultantes das operações de 
alienação e resgate/liquidação de unidades de participação em fundos de investimento 
imobiliário e de participações sociais em sociedades de investimento imobiliário realizadas a 
partir de 1 de julho de 2015 são declarados nos Quadros 11 e seguintes do Anexo G. Optando-
se pelo englobamento, as menos-valias podem ser reportadas às mais-valias a realizar nos 
cinco anos seguintes. 
 

61. Fui informado pelo meu corretor bolsa que como o Banif ainda não foi resolvido as ações 
que tinha ainda as mantenho, embora não tenham valor, e por esse motivo não posso 
contabilizar a perda em sede de IRS. Posso usar outra premissa para limitar as minhas 
perdas e fazer alguma otimização fiscal? 

R: À partida não poderá. Mas esta é uma situação muito específica que requer uma análise 
mais aprofundada.   
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62. Como declaro as mais-valias provenientes de heranças? 

R: Os valores/bens recebidos em consequência de partilha não são tributados em IRS (são 
sujeitos a imposto do selo, podendo beneficiar de isenção se tratar de herança de pais para 
filhos, por exemplo), a menos, simultaneamente, na partilha, ocorra a transmissão de direitos 
reais sobre imóveis (venda) a favor de outros herdeiros no ato da partilha com o pagamento 
de tornas. Se esta venda ocorrer é declarada no anexo G da declaração de IRS como uma 
normal transmissão de imóveis.    

 

63. No caso de uma herança Indivisa (estando arrolados herdeiros, mas não estando 
distribuída herança), e para rendimento de prédio (categoria F), quem deve declarar o 
rendimento no anexo F? O “cabeça de herança”, ou cada um dos herdeiros? E como 
ficam as despesas relativas a esse rendimento? 

R: No caso de rendimentos prediais auferidos por vários contitulares (herança ainda não 
dividida) qualquer um dos comproprietários declara no seu anexo F a sua quota-parte das 
rendas e dos encargos.  
 

64. Em 2015 recebi, herança da mãe (somos 3 herdeiros). Vendi um terço de cada um de 
dois imoveis que ela tinha, e paguei mais algum dinheiro, e comprei dois terços de outro 
imóvel que também era dos 3 herdeiros e de que eu tinha só um terço. Recebi ainda 
dinheiro de uma conta da mãe falecida. Não tive rendimentos trabalho. Tive 
rendimentos de capital (Juros aplicações retidos na fonte). Quando devo entregar o IRS? 
E o modelo? Vendi e comprei imobiliário pertencente a herdeiros. 

R: Deve entregar a declaração de IRS na segunda fase, em maio, declarando as vendas dos 
imóveis a favor dos outros herdeiros no Anexo G. Segundo a informação vinculativa referente 
ao Processo: 1866/2008, com despacho de 2008.07.01, um negócio de alienação/ aquisição 
do direito real a um bem ou parte dele, serão as mesmas consideradas, para quem as recebe, 
como um ganho, por conseguinte, sujeitas a tributação em mais-valias no ano da partilha, 
sendo consideradas, relativamente a quem as paga, como se de uma aquisição se tratasse. 
Assim, que os herdeiros que cederem a sua quota hereditária sobre bens imóveis, pela qual 
recebem determinados montantes, devem no ano seguinte ao da escritura de partilhas, para 
efeitos de tributação em sede de IRS, entregar a declaração de rendimentos Modelo 3 e 
juntar, além de outros, o anexo G, onde irá constar como valor de realização, o montante 
recebido. O dinheiro recebido da herança não é tributado em IRS. Os rendimentos de capital 
que são tributados por retenção na fonte a título liberatório (definitivo) só têm de ser 
declarados se quiser optar pelo respetivo englobamento, para tributação em conjunto com 
os restantes rendimentos. 
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65. Fui deslocado pela minha empresa para Angola durante 7 meses seguidos. Contudo 
durante este período vim todos os meses a Portugal passar um fim-de-semana (2 dias). 
Tenho direito a beneficiar da isenção de tributação sobre 10.000€ previsto no Art. 39.º-
A?  

R: Infelizmente não tem direito. Para beneficiar da isenção teria de ter estado deslocado do 
seu normal local de trabalho para o estrangeiro por período não inferior a 90 dias, dos quais 
60 necessariamente seguidos, conforme descrito no Artigo 39.º-A Trabalhadores deslocados 
no estrangeiro. 
 
66. Divorciei-me no ano passado (2015) e até esse ano fiz o IRS sempre em conjunto com a 

minha ex-mulher. Sou desempregado, pago uma pensão de alimentos, tenho despesas 
de saúde e outras. Como não tenho rendimentos não necessito de entregar o IRS ou é 
recomendado que o faça? 

R: Se não tem rendimentos não está obrigado a entregar declaração de IRS. 
 
67. Gostaria de saber se os meus pais têm de entregar obrigatoriamente o IRS, estando a 

minha mãe desempregada e estando o meu pai reformado, ele auferindo cerca de 4000€ 
anuais. E têm que fazer algum procedimento nas finanças ou basta não entregar? 

R: Ainda que a sua mãe receba subsídio desemprego, este não está sujeito a IRS, portanto, 
não tem de ser declarado. As pessoas que em 2015 apenas obtiveram rendimentos do 
trabalho dependente ou de pensões, de montante total igual ou inferior a €8 500,00, que não 
tenham sido sujeitos a retenção na fonte, estão dispensadas da entrega de declaração de IRS. 
Portanto, assumindo que não houve retenção na fonte no pagamento das pensões, os seus 
pais estão dispensados de entrega da declaração de IRS e não têm que fazer qualquer 
procedimento. Basta não entregarem a declaração. 
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68. Vendi uma parcela de terreno rústico que foi, para o efeito, desanexada dum prédio 
rústico existente. Pago mais-valias? 

R: Se o terreno foi adquirido depois de 1 de janeiro de 1989 a eventual mais-valia está sujeita 
a imposto e tem de ser declarada no anexo G da declaração de IRS, a apresentar em maio. 
Para determinar o valor de aquisição do terreno tem de calcular o valor proporcional deste 
montante em função dos metros quadrados vendidos. Pode ainda recorrer ao nosso 
simulador: http://contasconnosco.pt/simulador/mais_valias_habitacao.  
 
69. Ao longo do ano recebi dividendos em varias moedas de uma conta no estrangeiro, 

igualmente mais-valias de compra e venda de ações. A minha pergunta é: como e onde 
possa passar para euros (preço médio ou de cada transação)? 

R: A conversão de moeda estrangeira para euros faz-se recorrendo às seguintes regras: 
a) Tratando-se de rendimentos transferidos para o exterior, aplica-se o câmbio de venda da 
data da efetiva transferência ou da retenção na fonte, se a ela houver lugar; 
b) Tratando-se de rendimentos provenientes do exterior, aplica-se o câmbio de compra da 
data em que aqueles foram pagos ou postos à disposição do sujeito passivo em Portugal; 
c) Tratando-se de rendimentos obtidos e pagos no estrangeiro que não sejam transferidos 
para Portugal até ao fim do ano, aplica-se o câmbio de compra da data em que aqueles forem 
pagos ou postos à disposição do sujeito passivo; 
d) Tratando-se de encargos, aplica-se a regra da alínea a). 
Nos casos em que não é possível comprovar qualquer das datas referidas acima, aplica-se o 
câmbio de 31 de dezembro do ano a que os rendimentos ou encargos respeitem. Não 
existindo câmbio nas datas referidas, aplica-se o da última cotação anterior a essas datas. 
 
70. Este ano tenho de declarar mais-valias resultantes da venda de um imóvel? Quando é 

que tenho de entregar a declaração de IRS? 

R: Tem de entregar a declaração em maio, declarando a venda no Anexo G. Se o imóvel não 
se trata de um terreno para construção e foi adquirido antes de 01-01-1989, a mais-valia não 
é tributada, mas a transmissão deve ser declarada no anexo G1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://contasconnosco.pt/simulador/mais_valias_habitacao
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71. Quais os prazos para entrega eletrónica do IRS de 2015? 

R: Este ano são os mesmos prazos para a entrega em papel e Internet. Ou seja, em abril, se 
apenas há rendimentos do trabalho por conta de outrem e/ou pensões; em maio, se forem 
obtidos rendimentos de outras categorias (rendimentos do trabalho por conta própria, 
rendimentos prediais, mais-valias ou rendimentos de capitais com opção pelo 
englobamento). 
 

72. Quando estará disponível para download o programa para preenchimento da 
declaração? 

R: Ainda não se sabe quando será disponibilizada a aplicação da Autoridade Tributária para 
preenchimento da declaração de IRS. 
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73. Sou trabalhador a recibos verdes e em 2015 emiti recibos a uma empresa, num 
montante inferior a 8500€. Devo entregar declaração de IRS? 

R: Sim, terá de apresentar declaração de IRS durante o mês de maio. No caso de rendimentos 
do trabalho independente, só há dispensa de apresentação da declaração se o rendimento 
obtido resultar apenas de ato isolado cujo valor não exceda 1.676,88 euros e não tenham sido 
obtidos outros rendimentos. 
 
74. Trabalhador a recibos verdes, não atingi os 10.000€ anuais, tenho de pagar IRS sobre os 

recibos emitidos? 

R: Sim. Para efeitos de cálculo do imposto terá de apresentar declaração de IRS durante o 
mês de maio. No caso de rendimentos do trabalho independente só há dispensa de 
apresentação da declaração se o rendimento obtido resultar apenas de ato isolado cujo valor 
não exceda 1.676,88 euros e não tenham sido obtidos outros rendimentos. 
 
75. Tendo recibos verdes nos primeiros três meses do ano e o restante em contrato vou ter 

um grande corte no IRS? 

R: Possivelmente não porque as regras de tributação são diferentes para rendimentos do 
trabalho dependente e independente e tendo os dois tipos de rendimentos acumulará mais 
rendimento não tributado, por via da acumulação da dedução específica aplicável ao 
rendimento do trabalho dependente (no máximo 4.104 euros), com a parte não tributada dos 
rendimentos do trabalho independente, por que nestes só há tributação sobre uma parte do 
rendimento. No entanto, não conhecendo a situação em concreto, não é possível determinar 
o efeito. 
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76. Um casal que só tem cá a morada fiscal, recebendo as pensões em França, tem que 
entregar cá o IRS? 

R: Os residentes fiscais em território português (domicílio fiscal em morada portuguesa) são 
tributados em Portugal pelos rendimentos obtidos no mundo inteiro. Portanto, terão de 
apresentar declaração de IRS em Portugal, declarando as pensões brutas recebidas em França 
e o montante do imposto pago em França sobre esses rendimentos para que seja deduzido 
(total ou parcialmente) ao imposto a pagar em Portugal. Estes rendimentos são declarados 
no Anexo J. 
 

77. Quando me reformei indiquei à CGA que era "casado único titular". Mais tarde a minha 
mulher passou a receber a pensão de Velhice do valor mensal de 297,69€ (a minha 
reforma é de 3.847€ e eu indiquei à CGA que passava a "casado dois titulares", pelo que 
mudei de escalão e passei a receber menos). Li agora algures que quem ganha até 
4.404€ não paga IRS. Assim fiquei com a dúvida se foi correto da minha parte ter 
alterado de "casado único titular" para "casado dois titulares" e assim ter diminuído a 
minha reforma? 

R: Até 31 de dezembro de 2014, o decreto-lei que regulamentava as regras de retenção na 
fonte referia expressamente que “as tabelas respeitantes a «casado, único titular» se 
aplicavam aos rendimentos auferidos por titulares casados e não separados judicialmente de 
pessoas e bens, quando apenas um dos cônjuges auferisse rendimentos englobáveis, ou, 
auferindo-os ambos, o rendimento de um deles fosse igual ou superior a 95% do rendimento 
englobado. Portanto, segundo as regras vigentes até 31 de dezembro de 2014, o 
procedimento que adotou estava correto. Com a reforma do IRS este Decreto-Lei foi 
revogado e muitas das suas regras transpostas para o Código do IRS, outras “perderam-se”. 
Foi este o caso das definições do âmbito de aplicação das tabelas de IRS. Através de Despacho 
do Diretor Geral da Autoridade Tributária de 2015-03-04, a Autoridade Tributária esclareceu 
que, para efeitos de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões, 
é considerada a tabela de retenção que corresponda à situação pessoal e familiar do sujeito 
passivo no momento do pagamento ou colocação à disposição do rendimento, e que, nas 
situações em que ambos os sujeitos passivos sejam titulares de rendimentos deve ser 
aplicada a tabela de retenção “casado, dois titulares”. Adicionalmente, a Lei da Reforma do 
IRS estabeleceu a aplicação de juros compensatórios sobre a diferença entre a retenção na 
fonte devida e a retenção na fonte efetuada, nos casos em que ser verificar utilização 
indevida das tabelas aplicáveis a 'casado, único titular’. Portanto, a alteração efetuada foi 
correta e agora com a liquidação de IRS ser-lhe-á devolvido o eventual excesso de retenções 
que tenham sido efetuadas. 
 
78. Sou reformado mais a minha esposa que tem 100% de deficiência, contudo as despesas 

de saúde, lares, etc., não tem sido consideradas como deduções à coleta. Os nossos 
rendimentos juntos são de cerca de 20.000€ (13.000€+6.500€ respetivamente). Porquê? 
Que posso fazer? 

R: Considerando os rendimentos que refere e o grau de deficiência da sua mulher, para o ano 
2014 a coleta de imposto é 3.067,97 euros. As deduções fixas referentes a pessoas com grau 
de deficiência igual ou superior a 90% em 2014 totalizavam 8 vezes o valor do IAS (419,22 
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euros), ou seja, 3.353,70 euros (dedução fixa correspondente a 4 vezes o IAS mais dedução a 
título de despesas de acompanhamento e 4 vezes o IAS). Portanto, só as deduções fixas 
relativas à sua mulher excedem o valor da coleta. Por isso, como a coleta não pode ser um 
valor negativo, não são consideradas as restantes deduções à coleta, e não há nada que possa 
ser feito. Estas deduções mantêm-se em 2015. 
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79. Resido e trabalho em Espanha há cerca de dois anos, tendo auferido os meus 
rendimentos de categoria A naquele país durante todo o ano 2015. Contudo, sou 
proprietária de um imóvel em Portugal que está alugado e do qual retiro algum 
rendimento. Pergunto por isso se posso apresentar a minha declaração de IRS em 
Portugal referente ao rendimento de categoria F e o de categoria A em Espanha, ou terei 
que proceder a alguma espécie de englobamento?  

R: Assumindo que alterou a residência fiscal para Espanha aquando da sua ida para lá, como 
não residente fiscal apenas terá de entregar em Portugal declaração relativa aos rendimentos 
prediais, durante o mês de maio, assinalando na declaração modelo 3 (folha de rosto) que é 
não residente. Terá de verificar se em Espanha terá de declarar os rendimentos obtidos em 
Portugal (normalmente, os residentes de um dado país têm de declarar os rendimentos 
obtidos no mundo inteiro). 
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80. Tenho um subsistema de saúde, neste caso SAMS, e gostaria de esclarecimento sobre 
como apresentar os valores na declaração de IRS? 

R: Se a questão se prende com a forma de declarar as despesas reembolsadas ou 
comparticipadas, não terá de fazer nada. O sistema informático da Autoridade Tributária, 
quando as despesas e reembolsos lhe forem comunicados, fará automaticamente a subtração 
às despesas de saúde dos montantes reembolsados ou comparticipados pelo subsistema de 
saúde. Em todo o caso poderá confirmar no novo site que estará disponível no portal das 
Finanças depois de dia 15 de Março. 

 
81. Carta do seguro de saúde refere valores comunicados e valores não comunicados à AT, 

porque as faturas não tinham NIF. Posso, eu, declarar esse valor? 

R: Não. Nos casos de deduções que não sejam de montante fixo, como é o caso das despesas 
de saúde e de educação, as faturas têm de ser emitidas com o número de contribuinte do 
elemento do agregado familiar a que as despesas se reportam. 
 
82. O Seguro de Vida entra nas despesas de saúde? 

R: Os seguros de vida já não são considerados como despesas dedutíveis à coleta do IRS.  
 
83. Qual a cláusula do Seguro de Vida (que cobre empréstimo bancário de casa própria) 

deverá existir para ser passível de dedução no IRS? 

R: Os seguros de vida já não são considerados despesas dedutíveis à coleta do IRS. Obrigada. 
 
84. O imposto único de circulação entra no IRS? Se sim, em que parte? 

R: O imposto único de circulação não é (nem nunca foi) considerado como despesa dedutível 
à coleta do IRS.  
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85. Estou em regime de união de facto e tenho 3 filhos, mas a mais velha é de um casamento 
que terminou em divórcio, e para a qual pago pensão de alimentos. No IRS devo meter 
2 dependentes ou 3 dependentes? 

R: Depreende-se da questão que a sua filha mais velha estará à guarda da sua ex-mulher, pelo 
que fará parte do agregado familiar desta. Assim sendo deve indicar apenas 2 dependentes 
na sua declaração de IRS e indicar o montante da pensão de alimentos paga relativamente à 
filha mais velha no Anexo H da declaração de IRS, para que possa ter direito à dedução à 
coleta relativa a esta pensão (no máximo, 20% do valor da pensão paga no ano 2015). 
 
86. Dois cônjuges que atualmente estão separados, mas têm em comum um filho menor, 

como deverão fazer a dedução das despesas alusivas à criança? 

R: Havendo separação de facto, cada um dos cônjuges apresenta a sua declaração de IRS e o 
filho apenas poderá fazer parte de um agregado familiar – do pai ou mãe relativamente ao 
qual tenha a mesma morada fiscal. Só este é que poderá deduzir as despesas da criança.  
 
87. No caso de pais divorciados, em que um paga pensão de alimentos contribuindo 

também para despesas de educação e saúde (além da pensão) como devem ser 
declaradas essas despesas? 

R: Com a Reforma do IRS é eliminado o limite da dedução à coleta relativamente à pensão 
de alimentos – a dedução é de 20% das importâncias comprovadamente suportadas e não 
reembolsadas respeitantes a encargos com pensões de alimentos a que o sujeito esteja 
obrigado por sentença judicial ou por acordo homologado nos termos da lei civil, salvo nos 
casos em que o seu beneficiário faça parte do mesmo agregado familiar para efeitos fiscais 
ou relativamente ao qual estejam previstas outras deduções à coleta ao abrigo do artigo 
78.º". 

As pensões de alimentos, são normalmente compostas por: 

- Montantes monetários definidos em sentença judicial ou em acordo homologado 
- Comparticipação no pagamento de despesas de saúde e educação.  

A  pensões de alimentos  é atribuída "a favor de filhos – são estes os beneficiários do 
rendimento. Assim, quem invocar a dedução à coleta, tem de a comprovar com o título que 
comprove a fonte da obrigação (sentença ou acordo), bem como com recibo de quitação do 
pagamento efetivo das prestações devidas emitido pelos titulares do respetivo direito ou em 
nome dos titulares do respetivo direito (caso de pensões devidas a menores). O n.º 10 do 
artigo 78.º do CIRS restringe a dedução à coleta de outras despesas referentes ao dependente 
relativamente ao qual o sujeito passivo efetua pagamentos de pensões de alimentos. A 
possibilidade de usufruir de dedução à coleta quanto a despesas efetuadas com o 
dependente (despesas de educação, despesas de saúde) requer que o sujeito passivo inclua 
o filho na sua declaração de rendimentos - Modelo 3, como dependente. No entanto, cada 
dependente (que não esteja em situação de guarda conjunta) só pode figurar como 
dependente para efeitos fiscais na Modelo 3 de um dos progenitores: ou da mãe, ou do pai. 
Por isso, só um deles é que pode deduzir as despesas com o dependente. 
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Caso os pais tenham decidido por sentença judicial ou acordo homologado, no âmbito do 
dever de alimentos prescrito no artigo 2009.º do Código Civil, pela atribuição de pensões de 
alimentos, o dependente deverá integrar o agregado do progenitor a que corresponder a 
residência determinada no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais.  

Supondo que o dependente está sob guarda da mãe e o pai paga uma pensão de alimentos, 
onde são incluídas as despesas pagas com a educação e com a saúde do dependente nos 
termos da sentença judicial ou do acordo homologado nos termos da lei civil: 

- O pai poderá deduzir no quadro 6 A do anexo H o valor suportado a título de pensão 
de alimentos, valor este que será constituído pelo montante pago em dinheiro 
acrescido do montante das despesas de saúde e educação que forem do seu encargo 
desde que tal conste da sentença ou acordo homologado. Isto significa que o pai pode 
deduzir os montantes que lhe compete a si pagar, não como despesas de saúde ou de 
educação, mas sim como pensão de alimentos.  

- A mãe deverá entregar ao pai os originais dos recibos que correspondem a essas 
despesas ou emitir uma declaração relativamente ao valor das despesas 
comparticipadas pelo pai e declarar este montante como rendimento de pensão de 
alimentos no quadro 4 do Anexo A da declaração, com o NIF do dependente.  

Se a mãe não comprovar o pagamento destas despesas, o pai terá que optar entre deduzir as 
pensões de alimentos pagas ao outro progenitor ou 50% das despesas constantes das faturas 
que tenham em seu poder que tenham sido emitidas com o NIF dos filhos. 
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88. Seria possível indicarem o site do simulador de IRS da Conceito? 

R: Poderá encontrar o simulador para descarregar no site da Conceito: 
http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conceito.pt/pt/simulador-irs-conceito-2015
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