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IRC 

Tributação autónoma de viaturas relativamente às quais tenha sido 

celebrado acordo escrito com o colaborador 

 

O relatório que acompanha a lei do Orçamento do Estado para 2014, assume 

claramente, no âmbito das medidas de consolidação orçamental e equidade, o 

aumento da tributação autónoma incidente sobre as viaturas automóveis 

detidas pelas empresas com vista a assegurar que estas quando atribuídas aos 

quadros médios e superiores das empresas são consideradas rendimentos em 

espécie em sede de IRS, deixando de ser tributadas ao nível das empresas.  

Esta alteração de regras, consignada na reforma do IRC, merece um adequado 

estudo por forma a quantificar o alcance da medida.  

O presente artigo tem por objetivo não só dar nota da alteração ao artigo 88.º 

do Código do IRC mas também quantificar os efeitos desta alteração.  

 

Efeitos da alteração do n.º 6 do artigo 88.º do Código do IRC para as 

empresas 

A redação desta norma que vigorou até ao período de tributação de 2013 

determinava que as tributações autónomas relacionadas com viaturas ligeiras 

de passageiros não incidiam sobre as depreciações das viaturas relativamente 

às quais tivesse sido celebrado o acordo previsto no n.º 9 da alínea b) do n.º 3 

do artigo 2.º do Código do IRS. 

Com a aprovação da reforma do IRC, este normativo passou a constar da 

alínea b) do n.º 6 do artigo 88.º.  
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A nova disposição legal determina a exclusão da aplicação das taxas de 

tributação autónoma incidentes sobre viaturas (n.º 3 do artigo 88.º) 

relativamente a todos os encargos relacionados com viaturas automóveis 

relativamente às quais tenha sido celebrado o acordo previsto no n.º 9 da 

alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código do IRS. 

 

Efeitos na esfera do trabalhador (IRS) 

Nos termos do já referido n.º 9 da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do Código 

do IRS, consideram-se remunerações acessórias, integrando por isso o 

conceito de rendimento de trabalho dependente, os resultantes da utilização 

pessoal pelo trabalhador ou membro de órgão social de viatura automóvel que 

gere encargos para a entidade patronal, quando exista acordo escrito entre o 

trabalhador ou membro do órgão social e a entidade patronal sobre a 

imputação àquele da referida viatura automóvel. 

O rendimento do trabalhador é determinado nos termos do n.º 5 do artigo 

24.º do Código do IRS.  

Assim, quando se tratar da atribuição do uso de viatura automóvel pela 

entidade patronal, o rendimento anual corresponde ao produto de 0,75% do 

seu custo de aquisição ou produção pelo número de meses de utilização da 

mesma.  

Dado que este acréscimo configura para o trabalhador um rendimento em 

espécie, não incide retenção na fonte sobre o mesmo, por força do disposto no 

n.º 1 do artigo 99.º do Código do IRS. A liquidação do IRS devido será 

efetuada pela Autoridade Tributária após a entrega da respetiva declaração 

modelo 3 do ano em causa.  
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Quantificação dos efeitos da alteração – um exemplo prático 

Para podermos analisar melhor os efeitos desta alteração propomos a análise 

de um caso prático.  

Tomemos em consideração uma viatura ligeira de passageiros, adquirida em 

2010 pelo valor de € 40.000,00. Admita-se que a empresa estimou para a 

viatura uma vida útil esperada de 5 anos (taxa de depreciação = 20%) e que 

os gastos com combustíveis e outros encargos representam um valor anual 

médio de € 3.000,00.  

Com estes dados a tributação autónoma devida em 2013, seria:  

(8.000 + 3.000) X 10% = € 1.100,00 

Note-se que a taxa de 10% resulta da aplicação da Portaria n.º 467/2010, de 

7 de julho, por remissão da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º do Código do IRC 

e da anterior redação do n.º 3 do artigo 88.º também do Código do IRC.  

Caso existisse o acordo escrito com o trabalhador, a tributação autónoma 

devida no período de 2013 seria:  

3.000 X 10% = € 300,00 

Mantendo-se este cenário a tributação autónoma para 2014, será zero.  

Caso não exista o aludido acordo escrito em 2014, a tributação autónoma 

devida pela empresa neste período é:  

(8.000 + 3.000) X 35% = € 3.850,00 

Admitamos agora que a empresa e o trabalhador celebram o acordo escrito 

em 2014. A empresa obtém uma poupança imediata nas tributações 

autónomas do IRC do valor de € 3.850,00. 
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Contudo, o trabalhador passa a ter um rendimento em espécie no seu IRS, 

calculado da seguinte forma:  

(40.000 X 0,75% X 12 meses) = € 3.600,00 

Isto significa que a poupança efetiva da empresa não é o valor acima referido, 

dado que sobre esta remuneração em espécie incide segurança social, por 

força da alínea s) do artigo 46.º do Código dos Regimes Contributivos.  

Temos assim que a poupança efetiva para a empresa é:  

3.850 – (3.600 X 23,75%) = € 2.995,00 

Do lado do trabalhador o acréscimo em termos de IRS (admitindo a aplicação 

do terceiro escalão de rendimento coletável) é: 

3.600 X 37% = € 1.332,00 mais € 396,00 de TSU.  

Em consequência, concluímos que nesta situação em particular, os efeitos 

conjugados da adoção do acordo escrito com vista à utilização da viatura 

traduzem-se numa diminuição da carga fiscal.  

  

Notas finais 

O estudo desta alteração legislativa deve ser feito casuisticamente. As 

eventuais vantagens devem ser quantificadas sem descurar o impacto da TSU 

nos cálculos. Tendencialmente, os acordos celebrados sobre viaturas cujos 

valores de aquisição sejam mais elevados conduzem a vantagens fiscais.  

No que respeita às regras de incidência da TSU, recomendamos uma leitura 

atenta do artigo 46.º-A do Código dos Regimes Contributivos. 
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