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A grande alteração prevista no OE em sede de IRS consiste na eliminação dos benefícios 
fiscais relativos aos investimentos que conferiam direito a dedução à colecta de IRS. 
Confirma-se a actualização dos escalões de IRS em 2% e também a descida das taxas 
de IRS nos diversos escalões, excepto nos 34% e nos 40%. Porém, a eliminação dos 
benefícios fiscais inerentes aos produtos de investimento (Planos Poupança Reforma 
(PPR), Contas poupança habitação, (CPH) e Fundos de Planos Acções (PPA) ) poderá 
em relação à esmagadora maioria dos contribuintes eliminar completamente qualquer 
benefício que a descida destas taxas possa originar. Com base nos cálculos que 
efectuámos, em que assumimos um incremento salarial de 2004 para 2005 de 2,5%, os 
contribuintes que, efectivamente, beneficiam desta redução nas taxas situam-se no 
escalão dos 13%, na medida em que não teriam capacidade financeira para efectuarem 
investimentos que conferissem direito a benefício fiscal. No escalão imediatamente 
acima, ou seja nos 23,5%, a redução no imposto provocada pela descida da taxa poderá 
ser completamente absorvida pelo imposto que será liquidado adicionalmente por via da 
eliminação daqueles benefícios.  
 
Por fim não podemos deixar de notar que a taxa mínima do IRS que foi reduzida de 12% 
para 10,5% não terá qualquer impacto para estes contribuintes, uma vez que a sua 
maioria desde já não paga IRS (a totalidade das retenções na fonte é-lhe reembolsada).  
 
Podemos assim concluir que, aparentemente, o grande beneficiado com esta alteração 
da política fiscal, é o Estado, pois a poupança a nível dos benefícios fiscais não será 
redistribuída pelas classes mais baixas, sendo que só os contribuintes com rendimentos 
anuais entre 4.351,00 Euros e 6.581,00 Euros irão beneficiar desta política. Podemos, 
ainda, concluir que, por outro lado, o grande impacto negativo se irá verificar na classe 
média, já que as classes com rendimentos mais elevados não baseiam o seu 
planeamento fiscal nestes produtos de massa, pelo que a poupança fiscal que deles 
retiram é meramente marginal. 
 
No entanto o OE introduz também outras alterações em sede de IRS, as quais 
elencamos resumidamente abaixo. 
 
 
Incrementos Patrimoniais (Cat. G) 
O OE para 2005 alarga significativamente o âmbito de aplicação dos métodos de 
avaliação indirecta, abrindo a possibilidade de fixação da matéria colectável se se 
verificar uma variação superior a 1/3 entre os rendimentos declarados e o acréscimo 
patrimonial ou o “consumo exteriorizado” pelo sujeito passivo nesse ano fiscal. Caso a 
variação seja superior, o rendimento tributável corresponderá, pelo menos, ao resultado 
da diferença entre o acréscimo de património ou do consumo exteriorizado e os 
rendimentos declarados nesse ano fiscal. Estes rendimentos serão enquadrados na 
Categoria G. 
 
 
Dividendos 
Os dividendos distribuídos por entidades residentes em outros Estados Membros que 
preencham os requisitos do artigo 2.º da Directiva 90/435/CEE, de 23 de Julho (relativa à 
distribuição de lucros entre empresas mães e afiliadas), ou seja, que aí sejam sujeitas a 
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imposto, passam a ter o mesmo tratamento fiscal que os dividendos distribuídos por 
empresas residentes em território nacional. 
 
 
Rendimentos empresariais e profissionais 
No apuramento da matéria colectável dos rendimentos empresariais e profissionais, pelo 
método de contabilidade organizada, é imposta uma tributação autónoma, à taxa de 5%, 
sobre as ajudas de custo e os quilómetros pagos aos colaboradores por deslocações em 
serviço com carro próprio. Esta tributação não se aplica sobre a parte destes encargos 
que sejam facturados aos clientes, nem sobre a parte sujeita a IRS, ou seja, que exceda 
os limites definidos para a função pública. 
 
Está prevista ainda a tributação autónoma à taxa de 5% sobre os encargos não 
dedutíveis estabelecidos nos Códigos do IRS e IRC, sempre que o sujeito passivo 
apresente prejuízo fiscal no ano a que os prejuízos digam respeito, o que sem dúvida 
colocará questões constitucionais ao nível do princípio da tributação sobre o rendimento 
real. 
 
A Administração Fiscal pode ainda declarar oficiosamente a cessação de uma actividade 
empresarial ou profissional quando for manifesto que o contribuinte não está a exercer, 
nem tem intenção de exercer, qualquer actividade ou sempre que declare o exercício de 
uma actividade sem que possua uma adequada estrutura empresarial em condições de a 
exercer.  
 
O OE prevê ainda uma autorização legislativa no sentido de consagrar regras específicas 
de utilização de contas bancárias, aplicáveis a todos os contribuintes que disponham de 
contabilidade organizada, os quais passam a ter necessidade, para fins relacionados com 
a sua actividade empresarial e a par de várias outras regras restritivas, de usarem, em 
exclusivo, uma conta bancária determinada.  
 
 
Rendimentos auferidos por não residentes 
Os rendimentos prediais auferidos por contribuintes não residentes, desde que não 
imputáveis a estabelecimento estável situado em Portugal, deixam de ser tributados à 
taxa de 25% para passarem a ser tributados à taxa de 15%.  
 
Os rendimentos auferidos por não residentes imputáveis a estabelecimento estável em 
Portugal, que eram tributados a uma taxa de 30%, passam a ser tributados a uma taxa de 
25%. 
 
 
Rendimentos de propriedade intelectual 
Rendimentos de propriedade literária, artística e científica, auferidos pelo seu titular 
originário, só eram tributados em 50% do seu valor. Estes 50% passam a estar limitados 
a 27.194 Euros, líquidos de outros benefícios. Este limite corresponde a metade do limite 
mínimo do escalão dos 40%, ou seja metade de 54.388 Euros. 
 
 
Abatimento ao rendimento 
O abatimento ao rendimento estabelecido para as pensões a que o sujeito passivo se 
encontrasse obrigado por sentença judicial ou acordo homologado nos termos da lei civil, 
passa a ser aplicado somente às pensões de alimentos e desde que o beneficiário da 
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pensão não faça parte do seu agregado familiar ou relativamente ao qual não estejam 
previstas deduções à colecta do IRS. 
 
 
Dedução à colecta  
Ao nível das deduções à colecta, conforme já referido, este OE elimina a dedução à 
colecta inerente aos investimentos em CPH, PPR e FPA. Notamos, no entanto, que se 
mantém em vigor as penalidades relativas ao levantamento indevido das entregas já 
efectuadas. 
 
O valor aplicado em PPA em 2004 só é dedutível à colecta do IRS de 2004 se não 
houver lugar a reembolso no prazo mínimo de seis meses a contar da entrega. 
 
A dedução à colecta do IRS referente ao IVA suportado em certos serviços, como seja 
restauração, introduzida pela Ministra Ferreira Leite, como forma de compensar os 
contribuintes pela subida da taxa do IVA de 17% para 19%, é agora revogada pelo 
Ministro Bagão Félix. 
 
As despesas com aconselhamento jurídico e patrocínio judiciário deixam de poder ser 
deduzidas à colecta do IRS.  
 
As despesas de educação/formação e os encargos com lares, deixam de concorrer para 
o mesmo limite, ou seja, em 2004 o conjunto destas despesas não podia exceder 725.19 
Euros. No OE para 2005 este limite conjunto desaparece, mantendo-se os limites 
unitários. 
 
À parte das alterações acima, foram actualizados os limites das restantes deduções à 
colecta, conforme quadro anexo comparativo das deduções em vigor em 2004 com as 
previstas para 2005.   
 
 
Segurança Social 
O Governo fica autorizado a rever o regime da dedução das contribuições para a 
segurança social aos rendimentos do trabalho dependente, por forma a acomodar as 
alterações legislativas ao nível da base de incidência destas contribuições, previstas para 
Junho de 2005. Tais alterações prevêem a livre opção dos contribuintes entre o sistema 
público de protecção social e um sistema privado complementar, para as remunerações 
acima do limite superior contributivo a fixar. Deste modo as contribuições para o sistema 
privado de protecção serão elas também dedutíveis aos rendimentos do trabalho 
dependente. 
 
 
“Amnistia Fiscal” à Italiana 
À semelhança do que ocorreu em Itália, o Governo pretende captar capitais colocados no 
exterior por residentes fiscais em Portugal. Nesse sentido, propõe-se apresentar uma 
proposta de lei para que os titulares de capitais irregularmente transferidos, mantidos ou 
obtidos no estrangeiro, possam repatriar os mesmos, sem qualquer obrigação declarativa 
ou outras de natureza fiscal, mediante o pagamento de imposto correspondente a 5% 
daqueles valores. Ficam, no entanto, por esclarecer questões como a responsabilidade 
penal decorrentes de actos pretéritos. 
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