
Deduções à colecta de IRS 2005 2006 Variação

Casado Não casado Casado Não casado Casados Não casados
Assumiu-se ordenado mínimo nacional para 2006 no valor de 383,32 
Euros (aumento de 2.3% em relação a 2005)

Pessoais e familiares

i) Contribuinte 374.70 € 224.82 € 383.32 € 229.99 € 2.30% 2.30%
ii) Famílias monoparentais 299.76 € 306.66 € 2.30%
iii) Dependentes 149.88 € 149.88 € 153.33 € 153.33 € 2.30% 2.30%
iv) Ascendentes que vivam em comunhão de habitação 
com o contribuinte e não aufira rendimento superior à 
pensão mínima do regime geral

206.09 € 206.09 € 210.83 € 210.83 € 2.30% 2.30%

v) No caso de existir apenas um ascendente que viva 
em comunhão de habitação com o contribuinte e não 
aufira rendimento superior à pensão mínima do regime 
geral

316.00 € 316.00 € 323.00 € 323.00 € 2.22% 2.22%

Despesas de saúde
Dedução de 30% das seguintes despesas:
a) aquisição de bens e serviços isentos de IVA ou 
sujeitos à taxa reduzida de 5%
a1) do próprio e agregado familiar Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite
a2) dos ascendentes e colaterais até ao 3º grau com 
rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite

b) juros contraídos para pagamento das despesas 
referidas em a) Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite

c) aquisição de outros bens e serviços desde que 
devidamente justificados através de receita médica 57.00 € 57.00 € 59.00 € 59.00 € 3.51% 3.51%

ou 2,5% de a1), a2),       
b) e c) se superior

ou 2,5% de a1), a2),       
b) e c) se superior

ou 2,5% de a1), a2),      
b) e c) se superior

ou 2,5% de a1), a2),     
b) e c) se superior

Despesas de educação e formação profissional
i) Dedução de 30% das despesas com o limite de 599.52 € 599.52 € 613.31 € 613.31 € 2.30% 2.30%
ii) Nos agregados com três ou mais dependentes com 
despesas de educação o limite é elevado por cada 
dependente com despesas de Educação em

112.41 € 112.41 € 115.00 € 115.00 € 2.30% 2.30%

Encargos com lares
i) Dedução de 25% dos encargos relativos ao próprio e 
ascendentes e colaterais até ao 3º grau com 
rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional

316.00 € 316.00 € 323.00 € 323.00 € 2.2% 2.22%

Encargos com imóveis
Dedução de 30% dos seguintes encargos:
a) juros e amortizações de dívidas para aquisição, 
construção ou beneficiação de imóveis para habitação 
própria e permanente  ou arrendamento (com excepção 
das amortizações mediante saldos de Contas 
Poupança)

549.00 € 549.00 € 562.00 € 562.00 € 2.37% 2.37%

b) Prestações devidas a cooperativas de habitação ou 
no regime de compras em grupo, para aquisição de 
imóveis para habitação própria ou permanente ou para 
arrendamento (com excepção das amortizações 
mediante saldos de Contas Poupança)

549.00 € 549.00 € 562.00 € 562.00 € 2.37% 2.37%

c) Rendas pagas para habitação permanente, líquidas 
de subsídios ou comparticipações 549.00 € 549.00 € 562.00 € 562.00 € 2.37% 2.37%
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Deduções à colecta de IRS 2005 2006 Variação

Casado Não casado Casado Não casado Casados Não casados

Prémios de seguros
Dedução de 25% dos prémios de acidentes pessoais e 
seguros de vida (riscos de morte, invalidez ou reforma 
por velhice após os 55 anos de idade e 5 anos de 
contrato)

114.00 € 57.00 € 118.00 € 59.00 € 3.51% 3.51%

 Dedução de 30% dos prémios de seguros de saúde 152.00 € 76.00 € 156.00 € 78.00 € 2.63% 2.63%
    Por cada dependente acresce 38.00 € 38.00 € 39.00 € 39.00 € 2.63% 2.63%

Encargos com equipamentos novos de energias 
renováveis ou que consumam gás natural incluindo 
equipamentos complementares
Dedução de 30% do valor despendido na aquisição 728.00 € 728.00 € 745.00 € 745.00 € 2.34% 2.34%

Planos de Poupança-Reforma, Poupança-Educação 
e poupança-reforma/educação

Dedução de 20% do valor aplicado

i) Pessoas com idade inferior a 35 anos - - 400.00 € 400.00 € - -

ii) Pessoas com idade compreendida entre os 35 e os 50 
anos inclusive - - 350.00 € 350.00 € - -

iii) Pessoas com idade superior a 50 anos - - 300.00 € 300.00 € - -

Aquisição de computadores
Dedução de 50% das montantes despendidos com a 
aquisição de computadores de uso pessoal, incluindo 
software e aparelhos de terminal (aplic´vel ume vez de 
2006 a 2008).

- - 250.00 € 250.00 € - -

Donativos
I) Administração Central, Regional ou Local
Dedução de 25% dos donativos Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite - -

ii) Donativos a outras entidades
Dedução de 25% dos donativos 15% da colecta 15% da colecta 15% da colecta 15% da colecta - -
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