
 
 
 
 
 
IRS 
 
Escalões de IRS 
 
Actualizados os escalões de IRS em 2.5%. Em regra, contribuintes de todos os 
escalões sofrerão reduções pouco significativas do IRS a pagar sobre os seus 
rendimentos. Excepção para os pensionistas que sofrerão um aumento residual do 
imposto a pagar. 
 
Deduções à colecta 
 
Actualização dos limites das deduções à colecta fixados em valor variável entre 2.4% 
e 3.2% 
 
Dedução à colecta referente a despesas incorridas com a aquisição de energias 
renováveis alargada a veículos sujeitos a matrícula exclusivamente eléctricos ou 
movidos a energias renováveis não combustíveis. 
 
É ainda verificado um aumento da dedução à colecta para sujeitos passivos com 
deficiência de 3.5 para quatro vezes a remuneração mínima mensal. 
 
Vai continuar a ser possível, até 2011, deduzir à colecta de IRS um montante referente 
a despesas incorridas com a aquisição de computadores para uso pessoal, desde que 
cumpridas as condições já em vigor para os anos de 2006 a 2008.  
 
Deficientes 
 
Manutenção do regime transitório aplicável a pessoas com deficiências que aufiram 
rendimentos de trabalho dependente, profissionais ou empresariais, ou ainda pensões. 
Os rendimentos brutos auferidos serão tributados em apenas 90% em 2009, sendo 
que a parte excluída de tributação não poderá exceder os EUR 2,500, por categoria de 
rendimentos. 
 
Rendimento de trabalho dependente 
 
Não constitui rendimento de trabalho dependente dos trabalhadores o valor suportado 
pelas entidades patronais com a aquisição de passes sociais, desde que a favor da 
generalidade dos seus trabalhadores. 
 
Reinvestimento na venda de habitação própria e permanente 
 
São alargados os prazos de reinvestimento dos valores de venda de imóveis 
destinados a habitação própria e permanente, deduzido da amortização de eventual 
empréstimo contraído para aquisição, de 24 para 36 meses após a data da realização 
e de 12 para 24 meses, no caso de reinvestimento concretizado antes da referida data 
de realização. Este alargamento dos prazos de reinvestimento vem fazer face à crise 
que actualmente se verifica no mercado imobiliário possibilitando um maior acesso à 
exclusão de tributação das mais valias apuradas na venda dos referidos imóveis para 
habitação própria. 
 
Não sujeição a IRS 
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Clarificada a não incidência de IRS sobre as pensões e indemnizações auferidas em 
consequência de lesão corporal, doença ou morte, em resultado do cumprimento do 
serviço militar. 
 
IRC 

 
 

• Criação de escalões de tributação de matéria colectável: (i) até 12.500,00 a taxa é 
de 12,5% (ii) no excedente a taxa aplicável mantém-se em 25%. 

 
• Alterações nos montantes relativos aos Pagamentos por Conta: (i) empresas cujo 

volume de negócios no exercício anterior tenha sido igual ou inferior a € 
498.797,90: descida de 75% para 70%; (ii) empresas cujo volume de negócios no 
exercício anterior tenha sido superior a € 498.797,90: aumento de 85% para 90%.  

 
• Consagração da dedutibilidade dos custos suportados com a aquisição de passes 

sociais em benefício do pessoal da empresa. 
 
• Alteração das regras de contagem do prazo para entrega da declaração de 

substituição nas situações a favor do sujeito passivo, em caso de decisão 
administrativa ou sentença superveniente, contando como início do decurso do 
prazo a data em que o sujeito passivo tome conhecimento daquelas, caso em que 
o prazo de caducidade é alargado ao termo desse prazo, acrescido de um ano. 

 
• Regime Simplificado: (i) Cessa a opção pela aplicação do regime simplificado a 

partir de 1/1/2009; (ii) Prevê-se a possibilidade de manutenção ou renúncia à 
aplicação deste regime para as empresas cujo período de validade daquele regime 
ainda esteja em curso no exercício de 2009.  
 

IVA  

• O imposto referente a créditos incobráveis superiores a 750€ até ao limite de 
8.000€ passa a ser dedutível no momento em que o devedor passe a constar da 
lista on-line de execuções extintas por inexistência de bens penhoráveis. 

• É permitida a renúncia à isenção na sublocação de imóveis destinados a fins 
industriais. Afasta-se desta faculdade de grande parte dos sujeitos passivos que 
dela poderiam beneficiar, nomeadamente lojas e escritórios. 

• Medidas com impacto directo no bolso das famílias: 

• Taxa reduzida para cadeiras de transporte de crianças em automóveis; 

• Taxa reduzida para prestações de serviços de manutenção ou reparação 
de próteses e afins 

 Aumento para 430€ do limite máximo para a isenção de IVA e IEC das 
mercadorias transportadas por viajantes provenientes de países terceiros. 

 Autorizações legislativas: 
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• autorização para o Governo corrigir a situação das portagens nas pontes 
sobre o Tejo na zona de Lisboa. Não se prevê que o aumento da taxa 
venha ater efeitos no valor pago pelos utentes 

• autorização para transposição da Directiva 2008/8/CE, no que respeita a 
regras de localização de serviços – VAT package 

• autorização para transposição da Directiva 2008/9/CE no que respeita às 
modalidades de reembolso de IVA a não residentes – reembolsos de IVA 
da 8ª Directiva on-line. 

 
IMI 
 
• Aplicação do triplo da taxa normal de IMI aos prédios em ruínas; 
 
• O VPT de um imóvel objecto de ampliação passará a ter em consideração o 

número de anos de cada parcela que o compõe. 
 
IMT 
 
• Elevação anual do limite da isenção de imposto para aquisições de prédios 

destinados a habitação, cujo valor passará a ser de 89.700 €, representando um 
aumento de 2,5%; 
 

• Relativamente aos escalões superiores, propõe-se também um aumento de cerca 
de 2,5%, mantendo-se as taxas praticamente inalteradas. 
 

• Em caso de divórcio e, consequente partilha de bens imóveis, estabelece-se que 
só se considera que há transmissão sujeita a IMT quando o casamento tenha sido 
celebrado sob o regime de separação de bens. 
 

• As aquisições de prédio urbano ou fracção autónoma de prédio urbano destinado à 
habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa de prédio 
reabilitado, quando localizado em área de reabilitação urbana, podem ser isentas 
de IMT. 
 

• No âmbito do regime especial aplicável a Fundos de Investimento Imobiliário, ficam 
isentos de IMT os prédios urbanos destinados ao arrendamento para habitação 
permanente que integrem o património daquelas entidades. 

 
Selo 

 
• Alargamento da isenção existente para as sucessões e doações entre cônjuges, 

descendentes e ascendentes, para casais unidos de facto; 
 

• Alterações para adaptação ao “simplex”, em virtude da dispensa de escritura 
pública na transmissão de imóveis e outros actos. 

•  
 

LGT 

 3



 
 
 
 
 
 
 Revisão do regime das informações vinculativas e orientações genéricas: (i) 

Introdução de informações vinculativas com carácter urgente: prazo de resposta 60 
dias, sendo que a respectiva ausência vale como deferimento tácito para os 
pedidos posteriores a 1 de Setembro de 2009 / Taxa entre 25 e 100 unidades de 
conta (actualmente € 2400 a € 9600); (ii) Introdução de prazo geral de 90 dias, 
sendo que o respectivo incumprimento limita, durante o período da dilação, a 
responsabilidade do contribuinte à dívida do imposto. 

 

FIIAH e REARU 
 

A proposta do OE para 2009 prevê algumas medidas para revitalizar o mercado de 
habitação. De entre essas medidas, é proposta a aprovação de um regime especial 
aplicável aos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional 
(FIIAH) e às sociedades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional 
(SSIIAH). 

 

Adicionalmente, transpõe-se para o Estatuto dos Benefícios Fiscais o Regime 
Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana criado pelo OE de 2008, o qual prevê 
um conjunto de incentivos aplicáveis às acções de reabilitação urbana. 

 

Estas medidas visam criar incentivos fiscais para promover a recuperação e 
conservação de edifícios degradados ou obsoletos e apoiar o mercado a ultrapassar a 
crise no mercado de habitação decorrente do aumento das taxas de juro, neste âmbito 
através da criação de mecanismos de neutralidade fiscal no caso de famílias que 
pretendam converter as prestações dos seus empréstimos bancários em rendas. 

  
Principais características do FIIAH: 
 
Objecto: Imóveis situados em Portugal, destinados a arrendamento para habitação 
permanente. 
Prazo: Os FIAAH devem ser constituídos durante os próximos 5 anos (2009 a 2014); 
Regime vigora até 2020. A partir de 2020 é convertido no regime geral dos FII.  
 
Composição 

• Pelo menos 75% do activo total deve ser constituído por imóveis, situados 
em Portugal, destinados a arrendamento para habitação permanente. 

• O valor do activo dos FIIAH deve atingir o montante mínimo de € 10 milhões 
e ter, pelo menos, 100 participantes, cuja participação individual não pode 
exceder 20% do valor do activo total do fundo.  

Conversão do direito de propriedade no direito de arrendamento 

• As famílias com crédito à habitação que procedam à alienação do imóvel 
podem celebrar com o fundo um contrato de arrendamento.  
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• Quem converte fica com direito de opção de compra do imóvel que pode ser 
exercido até 2020.  

 
Principais características do REARU: 
Objecto 

• Acções de reabilitação que tenham por objecto: 

- Prédios urbanos arrendados passíveis de actualização faseada das rendas 
nos ternos do 27º e seguintes do NRAU; ou 

- Prédios urbanos localizados em áreas de reabilitação urbana. 

Prazo 

• Acções de reabilitação iniciadas entre 01/01/2008 e 31/12/2010 e concluídas 
até 31/12/2012. 

• FII constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31/12/2012. 
Composição 

• Activo total do FII constituído por, pelo menos, 75% de bens imóveis sujeitos 
a acções de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana. 

 
Regime Fiscal: 
Os seguintes quadros ilustram as diferenças entre o regime aplicável aos FII e o 
regime agora proposto para os FIIAH e REARU. 

Note-se que no caso do REARU, o regime também é aplicável a pessoas singulares 
que detenham imóveis nas condições abrangidas pelo regime.  
 
Impostos Directos 

 

REARU 
Impostos 
Directos 

Fundos 
Investimento 
Imobiliário 

FIIAH 
FII Pessoa 

Singular 1

Mais Valias 
Prediais 

25% @ 50% 
(12.5%) 0% 0% 5% 

Rendimentos 
Prediais 20% 0% 0% 5% 

Outros 
Rendimentos 20% - 25% 0% 0% - 

 
1 São dedutíveis à colecta, em sede de IRS, até ao limite de € 500, 30% dos encargos 
suportados pelo proprietário com reabilitação dos imóveis elegíveis.  
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Rendimentos das UP’s 

 

Fundos Investimento Imobiliário FIIAH REARU 

Residentes Não residentes  FII 

Pessoas singulares 
(não categoria B); 

isentos 

Pessoas colectivas 
ou pessoas 

singulares (Cat. B) – 
sujeito a tributação 

(englobamento) 
com “crédito” de 

imposto (tributação 
por conta no FII) 

Isenção de 
IRS/IRC em 

Portugal 

Isenção, 
excepto nas 
mais-valias 

10% 

 

Impostos sobre o Património e IS 

 

Fundos Investimento Imobiliário FIIAH REARU Impostos 
sobre o 

Património 
Investidos 

qualificados 
Investidores não 

qualificados  FII Pessoas 
Singulares 

IMI Isenção de IMI 
Taxa de IMI 

reduzida para 
metade 

Isento 
Isenção 

5 + 5 
anos 

Isenção 5 + 5 
anos 

IMT Isenção de IMT 
Taxa de IMT 
reduzida para 

metade 
Isento Regime 

FII 

Isenção na 1ª 
transmissão, 
se destinado 

exclusivamente 
a habitação 

própria 
permanente 

IS Sujeito Sujeito Isento Sujeito Sujeito 

 

Relativamente ao FIIAH, ficam excluídas das isenções referidas as entidades que 
sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente 
mais favorável.  

Conversão do direito de propriedade no direito de arrendamento 

 

As mais-valias obtidas por um proprietário que opte por alienar o seu imóvel a um 
fundo de investimento imobiliário de arrendamento habitacional (FIIAH) ficarão isentas 
de IRS. 

Contudo esta isenção encontra-se condicionada a:  
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(i) Sujeito passivo manter o contrato de arrendamento; ou 

(ii) Exercer o direito de opção de compra do imóvel.  

Refira-se ainda que as rendas suportadas pelos arrendatários, em resultado da 
conversão de um direito de propriedade de um imóvel num direito de arrendamento 
são dedutíveis à colecta em sede de IRS até um máximo de € 586, nos mesmos 
moldes de dedução máxima prevista para a dedução de juros e amortização de 
dívidas para aquisição de habitação própria permanente.   
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