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Estudo sem pensamento é trabalho perdido,
pensamento sem estudo é perigoso.
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Confúcio

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

1.

Introdução

1.1.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Normativos contabilísticos – SNC vs NC-ME

APECA

No apuramento do resultado contabilístico e fiscal há que atender às diferenças entre os
normativos contabilísticos.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Neste sentido, identificam-se as principais diferenças entre a NC-ME e o SNC:
1)

As demonstrações financeiras são mais reduzidas, destacando-se o anexo com
apenas
notas;
A declaração
de 16
rendimentos
modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
2)
Nãorespeitantes
é permitido ao
o uso
justo valor;
rendimentos
anodo
anterior
e de outros elementos informativos relevantes
Não
é
permitida
a
revalorização
de
ativos
fixos tangíveis
ativos intangíveis;
3)
para a determinação da situação tributária dos
sujeitos
passivos,oupessoas
singulares, tal
4) se encontra
Não é permitida
capitalização
deCódigo
encargos
como
previstoano
artigo 57.º do
do com
IRS. financiamentos
5)
A preparação do encerramento de contas
6)
Os ativos biológicos consumíveis e os produtos agrícolas são reconhecidos
como inventários;
7)
Os ativos biológicos de produção são tratados como ativos fixos tangíveis.
8) COMO
Não é permitido
o reconhecimento
deAimpostos
diferidos;
MODO
DEVE SER
APRESENTADA
DECLARAÇÃO
9)
Não é permitida a aplicação do método de equivalência patrimonial nas
participações;
10)
Não permite o reconhecimento de propriedade de investimento, pelo que os
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
investimentos em imóveis são tratados como ativos fixos tangíveis.
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para
efeitos do
disposto no
sujeito diferença
passivo e assenta
o contabilista
Como
facilmente
se depreende
danúmero
listagemanterior,
acima, aoprincipal
na não
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
aceitação de regras de mensuração que tenham por base o justo valor.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Do ponto de vista fiscal, importa salientar que o Código do IRC não dispõe de qualquer
capítulo
ou secção
própria para
as Portaria
microentidades.
Com efeito,
regras
de determinação
3 - Os modelos
aprovados
pela
n.º 366/2015,
de 16asde
outubro,
bem como
do
lucro
tributável
que
se
estendem
do
artigo
17.º
do
artigo
52.º
do
Código
IRC
são de
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos do
dos
anos
de
aplicação
genérica
a
todos
os
sujeitos
passivos
do
regime
geral.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
porcontabilísticas
transmissão eletrónica
de dados.
Contudo,
dadas asentregue
diferenças
de base, muitos
dos campos do Quadro 07
(artigo
2.º
da
Portaria
n.º
34/2019,
de
28/1)
da declaração modelo 22 não têm aplicação às microentidades.
Nos termos do artigo 17.º do Código do IRC, a determinação do lucro tributável em IRC,
consiste em fazer reportar, na origem, o lucro tributável ao resultado contabilístico ao
qual se introduzem, extracontabilisticamente, as correções enunciadas na lei para tomar
em consideração os objetivos e condicionalismos próprios da fiscalidade.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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ApurAmento do lucro tributável, mAtériA coletável e
cálculo do irc do perÍodo de tributAção de 2021

Modelo de dependência parcial

NTOS
O IRC foi alvo de duas profundas alterações recentes. Em 2010, por força da adaptação
do Código ao SNC, e em 2014 por força da reforma do IRC.
Estes factos introduziram muitas alterações na determinação do lucro tributável do IRC,
contudo, em nada beliscaram o modelo de dependência global.

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

toriamente entregue

Artigo 17.º n.º 3 do CIRC:
sivo e o contabilista
De modo
a permitir o apuramento do lucro tributável, a contabilidade deve:
ada, são identiﬁ
cados

a) Estar organizada de acordo com a normalização contabilística e outras disposições
legais em vigor para o respetivo sector de atividade, sem prejuízo da observância
outubro, bemdas
como
disposições previstas no CIRC.
mentos dos anos de
b) Reflser
etir todas as operações realizadas pelo sujeito passivo e ser organizada de modo
o 3 e seus anexos
que os resultados das operações e variações patrimoniais sujeitas ao regime geral
do IRC possam claramente distinguir-se dos das restantes.
É de notar que sempre seja aplicável a um mesmo sujeito passivo mais que um regime de
tributação, este está obrigado a juntar ao dossier fiscal um desdobramento do quadro 07,
por regimes de tributação.

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

APECA

Indicações gerais sobre a obrigatoriedade de entrega da declaração

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
A declaração modelo 22 deve
ser apresentada
MODELO
3pelos
DOseguintes
IRS sujeitos passivos:

• entidades residentes, quer exerçam ou não, a título principal, atividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola;
• entidades não residentes com estabelecimento estável em território português;
• entidades que não tenham sede nem direção efetiva em território português e neste
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
obtenham rendimentos não imputáveis a estabelecimento estável aí situado, desde
que, relativamente aos mesmos, não haja lugar a retenção na fonte a título definitivo.

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos
respeitantes
ano anterior
e de outros
informativos
relevantes
Nos
termos dos
n.ºs 6 e 8 doao
artigo
117.º do Código
do IRCelementos
(CIRC), apenas
estão dispensadas
para
a determinação
da situação
tributária
da
apresentação
da declaração
modelo
22: dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
• As entidades isentas ao abrigo do artigo 9.º do Código, exceto quando estejam
sujeitas a uma qualquer tributação autónoma ou quando obtenham rendimentos
de capitais que não tenham sido objeto de retenção na fonte com caráter definitivo;

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

• As entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português
que apenas aufiram, neste território, rendimentos isentos ou sujeitos a retenção na
a título
definitivo.
1 - A fonte
declaração
modelo
3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por
transmissão
dados.
Nova
situação deeletrónica
dispensa –de
OE
2018 - artigo 117.º n.º 6 do CIRC
de entrega
da declaração
periódica
passou
a abranger
2A -dispensa
Para efeitos
do disposto
no número
anterior,de
o rendimentos
sujeito passivo
e o contabilista
também
as
entidades
que
apenas
aufiram
rendimentos
não
sujeitos
a
IRC,
exceto
quando
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁ
cados
estejam
sujeitas
a
qualquer
tributação
autónoma.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Exemplo
as
respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014, mantêm-se
em vigor,
devendo
a declaração
modelo
3 e seus
anexos ser
A Associação
recreativa “Todos
a dançar”
apresenta
em 2021,
os seguintes
rendimentos:
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Quotas de associados = 6.000 euros
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Subsídio da junta de freguesia para promoção de um festival de dança = 1.000 euros
O sujeito passivo está dispensado de apresentar a declaração modelo 22 em 2022.
Os rendimentos
referidos
não estão
sujeitos a IRC por
do n.º 3 do artigo 54.º do CIRC.
QUEM ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
Aforça
DECLARAÇÃO
Atenção: donativos são rendimentos isentos, conforme n.º 4 do artigo 54.º do CIRC, pelo
que neste caso devem ser declarados e incluídos no regime de isenção do IRC.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–A declaração
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas por
singulares),
residentes
em
é enviada,
anualmente,
transmissão
eletrónica
deterritório
dados, atéportuguês,
ao último
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
tenham
dia do mês de maio, independentemente de esse dia ser útil ou não útil, e familiar,
para os sujeitos
auferido
rendimentos
sujeitos
a IRS que obriguem
à sua
(cfr. n.º
1 do
passivos
com
período especial
de tributação,
até ao último
dia apresentação
do 5.º mês posterior
à data
artigo
57.º
do
CIRS).
do termo desse período, independentemente de esse dia ser útil ou não útil, conforme
n.ºs 1 e 2 do artigo 120.º do CIRC.
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Relativamente às entidades não residentes em território português e que aqui obtenham
rendimentos não imputáveis a estabelecimento estável aí situado, a obrigatoriedade de
entrega da declaração modelo 22 só ocorre nos casos em que não haja lugar a retenção
na fonte a título definitivo, devendo então observar-se os prazos previstos no n.º 5 do
artigo 120.º do CIRC.

Os sujeitos passivos com período de tributação diferente do ano civil e as sociedades
dominantes enquadradas no regime especial de tributação de grupos de sociedades
quando procedam ao envio da declaração do grupo, devem indicar o tipo de declaração
que vão submeter no quadro de pré-preenchimento prévio à submissão da declaração.
esentação anual dos
que a declaração seja corretamente rececionada (certa centralmente) deve:
formativosPara
relevantes

essoas singulares,
tal
• Preencher
a declaração diretamente no Portal ou abrir o ficheiro previamente
formatado;

ÃO

•	Validar a informação e corrigir os erros detetados (validações locais);
•

Submeter a declaração;

Consultar, a partir do dia seguinte, a situação definitiva da declaração. Se, em
consequência da verificação da coerência com as bases de dados centrais, forem
detetados erros, deve a mesma ser corrigida (validações centrais).
toriamente entregue
Sobre os procedimentos a adotar para correção dos erros centrais, dispõe de ajuda no
Portal das Finanças em: apoio ao contribuinte → manuais → manual de correção de
erros centrais.
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁ
cados considera-se apresentada na data em que é submetida, sob a condição de
A declaração
correção de eventuais erros no prazo de 30 dias, findo o qual, sem que os mesmos se
mostrem corrigidos, a declaração é considerada como não apresentada, conforme n.º 5
outubro, da
bem
como n.º 1339/2005, de 30 de dezembro.
Portaria
mentos dos anos de
o 3 e seus Antes
anexosda
serverificação de coerência com as bases de dados centrais, a declaração
encontra-se numa situação de receção provisória, em conformidade com as regras de
envio constantes do n.º 4 da referida portaria.

ÃO

•

Se a declaração se encontrar com erros centrais, deve a mesma ser corrigida através
do sistema de submissão de declarações eletrónicas, não devendo proceder ao envio
de uma nova declaração para corrigir os erros. Caso a declaração seja corrigida com
sucesso, considera-se apresentada na data em que foi submetida pela primeira vez.
O comprovativo da entrega obtém-se diretamente no Portal das Finanças, através da
impressão da declaração na opção Serviços → Modelo 22 de IRC → obter comprovativo.

resentada:Os sujeitos passivos devem manter atualizada a morada e restantes elementos do
cadastro, designadamente o NIB utilizado para efeitos de reembolsos, devendo proceder
necessárias alterações, sendo caso disso, através da apresentação da respetiva
território às
português,
declaração
gado familiar,
tenham de alterações ou pela forma prevista no artigo 119.º do CIRC.
entação (cfr. n.º 1 do
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2.

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

APECA

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Apuramento do Lucro Tributável – Quadro 07 da declaração modelo 22
MODELO 3 DO IRS

Este quadro, a preencher somente pelas entidades que exerçam, a título principal,
uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como pelas
entidades não residentes com estabelecimento estável, destina-se ao apuramento
do
tributável
que corresponde
ao resultado líquido do período, apurado
FIMlucro
A QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
na contabilidade (o qual é demonstrado na declaração anual de informação
contabilística e fiscal – IES, a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º do
CIRC), eventualmente
corrigido
nos3 termos
CIRC e outras
disposições
legais
A declaração
de rendimentos
modelo
do IRSdo
destina-se
à apresentação
anual
dos
aplicáveis.
rendimentos
respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
paraOa quadro
determinação
situação
tributária dos
sujeitos
passivos,
pessoas singulares,
07 nãoda
deve
ser preenchido
pelas
entidades
que assinalaram
o campotal
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
1 do quadro 03-B Organismos de Investimento Coletivo, atendendo que o lucro
tributável das mesmas é apurado no Anexo F.
O quadro também não deve ser preenchido no caso de declaração do grupo
nem no caso de tributação pelo regime simplificado de determinação da matéria
coletável.
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Também não é preenchido pelas entidades do setor não lucrativo.
1 - A
declaração
modelo
3 ecorreções
quaisquer
dosefeitos
seus anexos
é obrigatoriamente
entregue
Mesmo
que não
existam
para
fiscais, deve
ser sempre preenchido
por o
transmissão
campo 701.eletrónica de dados.
Se o resultado líquido do período for nulo, o campo 701 é preenchido com o valor
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
zero.
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas
pela
Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
O valor atribuídas
indicado no
campo
701 deste
quadro tem
que coincidir com o indicado nos
campos respetivos dos anexos A, B ou C da IES, para as entidades obrigadas à sua
3 - Os
modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
apresentação.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
fiscais aem
quevigor,
se refere
o campo
774 destemodelo
quadro3são
todos
os queser
2001Os
a benefícios
2014, mantêm-se
devendo
a declaração
e seus
anexos
operam por dedução
os relativos à criação de
obrigatoriamente
entregueao
porrendimento,
transmissãonomeadamente
eletrónica de dados.
emprego,
ao
mecenato,
sendo
obrigatória
a
sua
discriminação
no quadro 04 do
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
anexo D.
Tratando-se de sujeitos passivos com mais de um regime de tributação de
rendimentos, o apuramento do lucro tributável é feito globalmente, efetuando-se
a respetiva discriminação por regimes de tributação no quadro 09, nos campos
301,
312 ou
323,OBRIGADO
no caso de prejuízo
fiscal, ou nos
302, 313 ou 324, havendo
QUEM
ESTÁ
A APRESENTAR
Acampos
DECLARAÇÃO
lucro tributável.
As linhas em branco podem ser utilizadas para evidenciar outras correções para
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
além das expressamente previstas no impresso. Neste caso, o sujeito passivo deve
juntar uma nota explicativa ao processo de documentação fiscal a que se refere o
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
artigo 130.º do CIRC.
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Análise e preenchimento dos campos do Quadro 07

NTOS
•

Campo 702 – variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido
(artigo 21.º do CIRC) e quota-parte do subsídio respeitante a ativos não correntes,
não depreciáveis / não amortizáveis [artigo 22.º, n.º 1, al. b) a al. d)]

Neste campo devem figurar apenas as variações patrimoniais positivas que não se
encontrem refletidas no resultado líquido do período e que concorram para a formação
do lucro tributável.

As variações patrimoniais positivas que eventualmente poderão figurar neste campo são
esentação anual dos
todas as não excecionadas no artigo 21.º do CIRC, designadamente:
formativos relevantes
essoas singulares,
• os tal
ganhos que no exercício sejam contabilizados em contas de reservas ou de
resultados transitados e que concorram para a formação do lucro tributável, não
sendo este o caso das variações patrimoniais positivas resultantes das alterações
das dívidas em planos de insolvência ou de pagamentos (n.º 2 do artigo 268.º do
CIRE – informação vinculativa n.º 1581/2019, de 2019-04-2019)

a parte dos subsídios relacionados com ativos não correntes, contabilizados em
contas de reservas que, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do CIRC,
devam ser incluídos no lucro tributável e que, por qualquer razão legal, contratual
ou outra, o não foram em contas de resultados;
toriamente entregue
• Outras aquisições a título gratuito, a considerar pelo respetivo valor de mercado,
não podendo este ser inferior ao que resultar das regras de determinação do valor
sivo e o contabilista
tributável previstas no Código do Imposto do Selo (n.º 2 do artigo 21.º do CIRC).
ada, são identiﬁcados
Constitui exemplo de uma variação patrimonial positiva a inscrever neste campo o
acréscimo patrimonial resultante da “aquisição” de um bem do ativo fixo tangível na
sequência
outubro, bem
comode uma doação, contabilizada na conta 594 – Doações. Por força do disposto
no
n.º
do artigo 21.º, a quantia a inscrever neste campo 702 é o valor de aquisição
mentos dos anos2 de
o 3 e seus fiscalmente
anexos ser considerado, o qual corresponde ao valor de mercado, não podendo ser
inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação do valor tributável
previstas no Código do Imposto do Selo.

ÃO

•

A doação de bem imóvel por um sócio à sociedade constitui uma variação patrimonial
positiva não refletida no resultado líquido do período que concorre para a formação
do lucro tributável em sede de IRC da sociedade. Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do
respetivo código, considera-se como valor de aquisição “o seu valor de mercado, não
podendo o mesmo ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação
ÃO
do valor tributável previstas no código do Imposto de Selo” o qual, por sua vez, prevê no
seu artigo 13.º, n.º 1, que “O valor dos imóveis é o valor patrimonial tributário constante
resentada:da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, ou o determinado por avaliação nos
casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial” (Inf. Vinculativa no Proc. n.º
com despacho em 21.01.2009).
território 1446/08,
português,

gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Não obstante se tratar de variações patrimoniais positivas, não concorrem para a
determinação do lucro tributável, nomeadamente:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

•

Os excedentes das revalorizações decorrentes de diplomas legais ou outros (maisvalias potenciais ou latentes);

•

Atendendo ao atual enquadramento contabilístico e fiscal das alienações de
instrumentos de capital próprio da própria empresa (ações/quotas próprias), os
resultados decorrentes de tais operações não concorrem para a formação do lucro
tributável, nos termos da parte final da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do CIRC;

•

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

A transferência do crédito de um sócio para Capital Social ou para Resultados
Transitados com vista à anulação do crédito que detém sobre a empresa representa,
no primeiro caso, uma entrada de capital em espécie, com correspondente aumento
A declaração
de social
rendimentos
modelocaso,
3 do
IRS destina-se
à apresentação
do capital
e, no segundo
a cobertura
de parte
dos prejuízos anual
(Proc.dos
n.º
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
3330/04, com despacho do Subdiretor Geral dos Impostos, de 13.10.2005), com
para a adeterminação
da situação
tributária
sujeitoshaver
passivos,
pessoasem
singulares,
tal
particularidade,
neste último
caso,dos
de poder
implicações
termos de
como se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
Imposto do Selo para os demais sócios, salvo se abrangidos pela isenção da alínea
e) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo;
•

A aquisição de um crédito por valor inferior ao valor nominal, contabilizado ao
respetivo custo de aquisição (custo histórico), se convertido em capital social da
sociedade
participada,
nãoAPRESENTADA
será de reconhecer
que o sujeito passivo (entidade
MODO
COMO
DEVE SER
A DECLARAÇÃO
participante) obteve, no momento da conversão, um ganho que concorre para
a determinação do lucro tributável, uma vez que traduz uma mera mais-valia
potencial que
apenas
se tornarádos
efetiva
aquando
da eventual alienação
da
1 - A declaração
modelo
3 e quaisquer
seus anexos
é obrigatoriamente
entregue
participação
(Inf.
de
10.03.97,
da
DSIRC);
por transmissão eletrónica de dados.
• As prestações suplementares e as prestações acessórias, previstas nos artigos.
2 - Para
efeitos
do disposto
no número
o do
sujeito
e o contabilista
210.º
e seguintes
e nos artigos
287.º eanterior,
seguintes
CSC, passivo
respetivamente,
embora
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
variações patrimoniais positivas, não concorrem para a determinação do cados
lucro
por senhas
atribuídas
pela
Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
tributável
em IRC,
sendo
subsumíveis
no conceito
de entradas de capital previsto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do CIRC (Inf. n.º 916/09, de 11.05.2009, da DSIRC).
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Mais foi esclarecido que, sempre que suprimentos sejam convertidos em prestações
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
suplementares também se encontram abrangidos por este entendimento desde que os
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
mesmos tenham natureza pecuniária originária e as contas da sociedade se encontrem
sujeitas, por obrigação ou opção, a certificação legal de contas e desde que em ata
de deliberação das prestações suplementares os sócios expressamente renunciem aos
suprimentos.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
No que se refere aos subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos
fixos tangíveis e ativos intangíveis e em conformidade com a IAS 20, a NCRF 22 –
ASubsídios
declaração
de rendimentos
modelo
3 doPúblicas
IRS é obrigatório
serNC-PE
apresentada:
e Outros
Apoios das
Entidades
e o §14.4 da
e da NC-ME, eles
são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, gerando uma variação patrimonial
–positiva
Pelos não
sujeitos
passivos no
(pessoas
singulares),
residentes
territóriopositiva
português,
excecionada
artigo 21.º.
Porém, esta
variação em
patrimonial
não
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
requer, só por si, qualquer correção no Quadro 07, uma vez que a tributação é efetuada
rendimentos
sujeitos a IRS
que
obriguemnoà artigo
sua apresentação
deauferido
forma faseada,
em conformidade
com
o disposto
22.º do CIRC.(cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Assim, os subsídios relativos aos ativos acima referidos devem ser incluídos no lucro
tributável, em frações iguais, durante os períodos de tributação em que os elementos a
que respeitam sejam inalienáveis, nos termos da lei ou do contrato ao abrigo dos quais
os mesmos foram concedidos, ou, nos restantes casos, durante 10 anos, sendo o primeiro
o do recebimento do subsídio.
Em suma, quando o subsídio respeitar a ativos depreciáveis ou amortizáveis, o tratamento
fiscal não diverge (substancialmente) do contabilístico, uma vez que o artigo 22.º, n.º 1,
alínea a) estipula que o subsídio concorre para a formação do lucro tributável na mesma
proporção da depreciação ou amortização calculada sobre o custo de aquisição ou de
produção, sem prejuízo, porém, do limite mínimo previsto no n.º 2 do mesmo artigo.
Logo, em princípio, não há lugar a qualquer correção neste campo.

esentação anual dos
formativos relevantes
Este campo destina-se, pois, à inscrição da quota-parte dos subsídios atribuídos aos
essoas singulares, tal
seguintes ativos não correntes, determinada de acordo com as alíneas b) a d) do n.º 1 do
artigo 22.º do CIRC:
•

No caso de ativos intangíveis sem vida útil definida e apesar de, em termos
contabilísticos, estes ativos deverem ser amortizados num período máximo de 10
anos (cf. § 105 da NCRF 6 – Ativos Intangíveis, aplicável aos períodos com início em
ou após 1 de janeiro de 2016), o artigo 22.º, n.º 1, alínea b) vem estabelecer que o
ÃO
mesmo deve ser incluído no lucro tributável, independentemente do recebimento,
em partes iguais, na proporção prevista no n.º 1 do artigo 45.º-A, ou seja, durante
os primeiros 20 períodos de tributação após o reconhecimento inicial [artigo 22.º,
toriamente entregue
n.º 1, alínea b)].

Relativamente às propriedades de investimento (custo de aquisição, grandes
reparações e beneficiações e benfeitorias) e ativos biológicos não consumíveis
sivo e o contabilista
(custo de aquisição), mensurados pelo modelo de justo valor, deve o subsídio ser
ada, são identiﬁcados
incluído no lucro tributável, independentemente do recebimento, na proporção
prevista nos n.ºs 2 e 3 do artigo 45.º-A, ou seja, em partes iguais durante o período
de vida útil que se deduz da quota mínima de depreciação que seria fiscalmente
outubro, bem como
aceite caso esse ativo permanecesse reconhecido ao custo de aquisição [artigo
mentos dos anos
den.º 1, alínea c)].
22.º,
o 3 e seus anexos ser
• Para os restantes ativos não correntes, os subsídios devem ser incluídos no
lucro tributável, em frações iguais, durante os períodos de tributação em que os
elementos a que respeitem sejam inalienáveis nos termos da lei ou do contrato ao
abrigo dos quais os mesmos foram concedidos, ou, nos restantes casos, durante 10
anos, sendo o primeiro o do recebimento do subsídio [artigo 22.º, n.º 1, alínea d)].

ÃO

•

Como consequência do novo artigo 45.º-A do CIRC foram introduzidas novas regras para
a inclusão de subsídios no lucro tributável:

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Exemplo 1:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Em 2021, a sociedade A, Lda. recebeu um subsídio não reembolsável para a aquisição
de um terreno (não depreciável) destinado à sua atividade operacional, no montante de
€ 20.000,00. Nem na lei nem no contrato se estabelece qualquer período obrigatório
de manutenção desse mesmo terreno.

Correção no Quadro 07:
Em 2021
(eQUE
nos nove
períodos A
deDECLARAÇÃO
tributação seguintes) ⇒Campo 702 – Acréscimo de
FIM A
SE DESTINA
€ 2.000,00 (€ 20.000,00/10 anos)
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
Exemplo 2: respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
rendimentos
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
A sociedade “Apoio Recebido, Lda” reconheceu em 2016 em capitais próprios, um subsídio
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
a fundo perdido, no montante € 10.000,00 destinado à aquisição de um ativo tangível,
depreciável por um período de 10 anos e cujo custo de aquisição foi € 60.000,00

Depreciação
contabilística
fiscalAPRESENTADA
= 6.000 (60.000Ax DECLARAÇÃO
10%)
MODO COMO
DEVEeSER
Reconhecimento da parte do subsídio como rendimento do período = 1.000 (10.000 x 10%)
no Quadro
07: não
há
1Correções
- A declaração
modelo
3 e quaisquer
dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.

Exemplo
3:
2
- Para efeitos
do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
A sociedade “Dakasubsídio, Lda” recebeu em 2021, um subsídio de € 10.000,00 destinado
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
à aquisição de uma marca cujo custo de aquisição foi de € 120.000,00. A aquisição do
direito não tem vigência temporal definida.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Correções no Quadro
07 dopor
período
de 2021:eletrónica de dados.
obrigatoriamente
entregue
transmissão
(artigo
da→Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1) anos)
Campo2.º
702
acréscimo
de 500 (10.000/20
Campo 719 → acréscimo de 12.000 (depreciação contabilística – 120.000/10 anos)
Campo 792 → dedução de 6.000 (120.000/20 anos) por aplicação do artigo 45.º-A do CIRC
Campo 775 → dedução do subsídio reconhecido em resultados: 1.000

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Exemplo 4:

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Doação de um bem imóvel por um sócio à sociedade (neste caso o valor de aquisição a
–considerar
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
em 21.º
território
português,
não pode
ser inferior
ao VPT
do imóvel –residentes
n.º 2 do artigo
do CIRC)
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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• Campo 703 - Variações patrimoniais positivas (regime transitório previsto no
artigo 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL n.º 159/2009, de 13/7)

NTOS

A partir do período de tributação de 2015, inclusive, este campo já não pode ser
preenchido, dado que o regime transitório previsto no artigo 5.º do Decreto – Lei n.º
159/2009, de 13 de julho, terminou no período de tributação de 2014.

No caso de a declaração respeitar a períodos de tributação anteriores a 2015 e sendo
aplicável o referido regime transitório, refira-se o seguinte: Este campo destina-se
a inscrever a quantia correspondente a 1/5 do saldo positivo dos efeitos nos capitais
próprios resultantes do reconhecimento ou do não reconhecimento de ativos ou passivos,
ou de alterações na respetiva mensuração que decorram da adoção, pela primeira
esentação anual dos
vez, das Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), do Sistema de Normalização
formativos relevantes
Contabilística (SNC), das Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA) ou do Plano de
essoas singulares, tal
Contas para as Empresas de Seguros, que sejam considerados fiscalmente relevantes nos
termos do CIRC e respetiva legislação complementar. Os efeitos nos capitais próprios
só são considerados fiscalmente relevantes se os gastos, os rendimentos e as variações
patrimoniais que venham a ser reconhecidas após aquela transição, forem também
relevantes fiscalmente, ou seja, concorrerem para a formação do lucro tributável.

ÃO
Por exemplo:

toriamente entregue
• São fiscalmente relevantes os efeitos da alteração de mensuração de ativos
biológicos consumíveis que não sejam explorações silvícolas plurianuais (por
adoção do modelo de justo valor) porque os gastos e os rendimentos resultantes
sivo e o contabilista
da variação do justo valor concorrem para a formação do lucro tributável [artigo
ada, são identiﬁcados
20.º, n.º 1, alínea g) e artigo 23.º, n.º 1, alínea k)];
•

Não são fiscalmente relevantes os efeitos nos capitais próprios da alteração
de mensuração do modelo do custo para o modelo de justo valor no caso das
outubro, bem como
propriedades
de investimento, dado que estes ativos são, para efeitos fiscais,
mentos dos anos
de
reconhecidos
ao custo (artigo 18.º, n.º 9, alínea b) “a contrario”). Esta correção
o 3 e seus anexos
ser
deve ser efetuada no primeiro período de tributação em que se aplicaram aquelas
normas e nos quatro períodos de tributação seguintes. De notar que para os
sujeitos passivos que já vinham aplicando as NCA e o Plano de Contas para as
Empresas de Seguros, o período de cinco anos conta-se a partir do período de
tributação em que aqueles referenciais contabilísticos tenham sido adotados pela
primeira vez.

ÃO

Salienta-se que este regime transitório (tributação em cinco anos) aplica-se apenas às
situações que sejam fiscalmente relevantes e que sejam uma consequência inevitável
resentada: da adoção pela primeira vez dos normativos contabilísticos. Assim, a mera correção
contabilística de um erro não se enquadra no regime transitório.
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Exemplo 5:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Uma empresa possui ações da sociedade A, SA, cotadas na Bolsa, que representam 2%
do capital social, cujo custo de aquisição foi de € 20.000,00. Possui, ainda, ações da
sociedade B, SA, também cotadas na Bolsa, que representam 6% do capital social, cujo
custo de aquisição foi de € 30.000,00.
Na data da transição para as NCRF, o justo valor das ações era de € 21.000,00 e €
29.500,00 respetivamente.
De acordo com o § 7 (d) da NCRF 3 - Adoção pela primeira vez das normas contabilísticas
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
e de relato financeiro e o § 16 (a) da NCRF 27 – Instrumentos financeiros, a empresa passou
a mensurar aqueles instrumentos de capital próprio ao justo valor através de resultados,
pelo que reconheceu em capitais próprios as alterações de justo valor (alteração positiva
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
de € 1.000,00 e alteração negativa de € 500,00).
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Como
as ações da sociedade
A, SA
representam
2% do respetivo
social,
é acolhido
para
a determinação
da situação
tributária
dos sujeitos
passivos,capital
pessoas
singulares,
tal
fiscalmente
o modelo
do justo
valor através
resultados,
pelo que a variação patrimonial
como
se encontra
previsto
no artigo
57.º dode
Código
do IRS.
positiva (€ 1.000,00 levada a crédito de Resultados transitados) é tributável em cinco
anos (de 2010 a 2014) e em partes iguais.
Porém, a variação patrimonial negativa resultante da mensuração ao justo valor através
dos resultados das ações da sociedade B, SA não vai gerar quaisquer correções no Quadro
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
07, porque não é aceite fiscalmente o modelo de justo valor quando as partes de capital
representem mais de 5% do capital [conforme prescrevia o artigo 18.º, n.º 9, alínea a) na
redação em vigor à data].
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
no Quadro
07:
2Correções
- Para efeitos
do disposto
no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
2010 a 2014
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
⇒ Campo 703 – Acréscimo de € 200,00 (€ 1.000,00 / 5 )

3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
• aCampo
704 do Quadro
07 devendo
– variações
patrimoniais
negativas
no
2001
2014, mantêm-se
em vigor,
a declaração
modelo
3 e não
seusrefletidas
anexos ser
resultado líquido
(artigo
do CIRC)eletrónica de dados.
obrigatoriamente
entregue
por24.º
transmissão
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
À semelhança do campo 702 devem ser incluídas neste campo todas as variações
patrimoniais negativas, não excecionadas no artigo 24.º do CIRC, que não se encontrem
refletidas no resultado líquido do período e concorram para a formação do lucro tributável,
sempre
comESTÁ
salvaguarda
do disposto
no n.º 1 do artigo
23.º do CIRC.
QUEM
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO

Exemplo 6:
A
declaração de
rendimentos
modelo 3aos
do empregados
IRS é obrigatório
ser apresentada:
Participações
nos
lucros atribuídas
e membros
de órgãos sociais
decididas em assembleia geral, quando não tenha sido possível aplicar o § 18 da NCRF 28
–(ver
Pelos
sujeitos
passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
a circular
n.º 9/2011)
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Nota:
eventuais
regularizações
a períodos
mas contabilizadas
auferido
rendimentos
sujeitosrelativas
a IRS que
obriguemanteriores,
à sua apresentação
(cfr. n.º 1 por
do
contrapartida
deCIRS).
resultados transitados devem respeitar o n.º 2 do artigo 18.º do CIRC.
artigo 57.º do
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Neste particular cumpre referir:
•

As perdas do exercício contabilizadas em contas de reservas ou de resultados
transitados e que concorram para a formação do lucro tributável, o que não será o
caso de regularizações meramente contabilísticas registadas a débito da conta de
resultados transitados, porque não enquadradas no n.º 1 do artigo 23.º do CIRC;

•

Atendendo ao atual enquadramento contabilístico e fiscal das aquisições de
instrumentos de capital próprio da própria empresa (ações/quotas próprias), os
resultados decorrentes de tais operações não concorrem para a formação do lucro
tributável, nos termos da parte final da alínea c) do artigo 24.º do CIRC;

• Com
esentação anual
dosa entrada em vigor do SNC, como previsto no § 18 da NCRF 28, uma entidade
deve reconhecer o custo esperado dos pagamentos da participação nos lucros e
formativos relevantes
gratificações
relacionadas com benefícios de curto prazo de empregados quando,
essoas singulares,
tal
e só quando:
o A entidade tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de fazer tais
pagamentos em consequência de acontecimentos passados, e
o Possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação.

ÃO

No caso de participação nos lucros, não se verificando a situação referida, como tal não
toriamente
entregue
sendo
de reconhecer o gasto no período em que o empregado prestou o serviço, nada
impede que, no âmbito da aplicação do resultado, seja atribuída participação nos lucros
aos empregados e membros dos órgãos sociais decidida em assembleia geral, devendo
sivo e o contabilista
a mesma ser fiscalmente dedutível para efeitos fiscais.
ada, são identiﬁcados
Assim, como referido na Circular n.º 9/2011, da AT, uma vez que a contabilização deste
facto patrimonial se verifica no período de tributação em que ocorre a deliberação, só
período é que a variação patrimonial negativa daí decorrente pode concorrer, nos
outubro, neste
bem como
termos
mentos dos anos do
deartigo 24.º do CIRC, para a determinação do respetivo lucro tributável, não
enquadrar na alínea c) do referido artigo dada a inerente variação patrimonial
o 3 e seus sendo
anexosde
ser
negativa estar associada a uma remuneração do trabalho dependente e não a uma
distribuição de lucros.

ÃO

Porém, tal enquadramento, que pressupõe a inclusão do valor em causa no campo 704,
deve obedecer às limitações previstas na alínea n) do n.º 1 do artigo 23.º-A do CIRC,
sendo que a restrição prevista na alínea m) do mesmo normativo deve ser entendida,
no presente caso, como respeitando ao período de tributação seguinte àquele a que
respeita o lucro e não ao período de tributação seguinte àquele em que ocorreu a
variação patrimonial negativa.

resentada:
Circular n.º 9/2011, da AT, de maio de 2011
território português,
Na sequência da adaptação do Código do IRC aos novos normativos contabilísticos,
gado familiar, tenham
passou a considerar-se no âmbito da alínea d) do n.º 1 do artigo 23.º daquele diploma
entação (cfr. n.º 1 do
o gasto com remunerações atribuídas a empregados (nos quais se incluem diretores e
outro pessoal de gerência), a título de participação nos lucros.
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Adaptou-se, assim, o Código ao regime contabilístico previsto nos § 11 e 18 da Norma
Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) 28 – Benefícios dos empregados,
considerando o «custo esperado dos pagamentos de participação nos lucros e bónus»
como gasto no período de tributação em que os empregados prestam o serviço à
entidade patronal.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

No entanto, haverá situações em que não se verificam as condições previstas nas alíneas
(a) e (b) do § 18, inibindo a entidade de reconhecer o referido «custo esperado» como
gasto desse período
ParaFIM
esclarecimento
desta situação
foi, por meu Despacho de 25 de fevereiro de 2011,
A QUE SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
sancionado o seguinte entendimento:
1. Não existindo, antes da deliberação em assembleia geral, qualquer obrigação presente
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 do IRS
apresentação
anual
dos
legal
ou construtiva
de fazer tais
pagamentos
oudestina-se
não sendoà possível
proceder
a uma
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
estimativa fiável da obrigação, o gasto não é reconhecido (contabilística e fiscalmente)
para
a determinação
da situação
tributária
dos sujeitos
passivos,
pessoas
singulares,
tal
no período
de tributação
em que os
empregados
prestaram
o serviço
à entidade
patronal.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
2. No entanto, se em reunião da assembleia geral for decidido atribuir aos empregados
uma determinada quantia, a título de participação nos lucros, a mesma é fiscalmente
dedutível para efeitos fiscais. Como a contabilização deste facto patrimonial só se verifica
no período de tributação em que ocorre a deliberação, só neste período é que a variação
patrimonial
decorrente
pode concorrer,Anos
termos do artigo 24.º do Código
MODOnegativa
COMO daí
DEVE
SER APRESENTADA
DECLARAÇÃO
do IRC, para a formação do respetivo lucro tributável.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Campo 705
– Variações
patrimoniais negativas (regime transitório previsto no
por• transmissão
eletrónica
de dados.
artigo 5.º, n.ºs 1, 5 e 6 do DL n.º 159/2009, de 13/7)
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por
senhas
atribuídas
pela Autoridade
Tributária
Aduaneira.
A partir
do período
de tributação
de 2015,
inclusive,eeste
campo já não pode ser preenchido,
dado que o regime transitório previsto no artigo 5.º do Decreto – Lei n.º 159/2009, de 13
3
Os modelos
Portaria n.º
de 16 de outubro, bem como
de- julho,
terminouaprovados
no períodopela
de tributação
de366/2015,
2014.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
Vejam-se
as demais
instruções
de preenchimento
do campo
703, 3com
as necessárias
2001
a 2014,
mantêm-se
em vigor,
devendo a declaração
modelo
e seus
anexos ser
adaptações,
uma
vez
que,
neste
caso,
estamos
perante
um
saldo
negativo.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

• Campos 706 e 707 – Alteração do regime fiscal dos contratos de construção
(correções positivas e negativas)

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

A partir do período de tributação de 2015, inclusive, este campo já não pode ser preenchido,
dado que o regime transitório previsto no artigo 5.º do Decreto – Lei n.º 159/2009, de 13
de julho, terminou no período de tributação de 2014.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
No caso de a declaração respeitar a períodos de tributação anteriores a 2015 e sendo
–aplicável
Pelos o
sujeitos
(pessoas singulares),
residentes em território português,
referidopassivos
regime transitório,
refira-se o seguinte:
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Estes campos devem ser preenchidos pelos sujeitos passivos que, na sua contabilidade,
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
já adotavam o critério da percentagem de acabamento de acordo com a Diretriz
artigo 57.º do CIRS).
Contabilística 3/91 e que procediam às correções fiscais exigidas pelo artigo 19.º do CIRC
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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e pela Circular n.º 5/90, no Quadro 07 da declaração modelo 22, dado que se passou
agora a acolher no Código do IRC o tratamento contabilístico previsto nos respetivos
normativos.
No sentido de garantir a igualdade de tratamento entre estes sujeitos passivos e os que
aplicavam na sua contabilidade as regras fiscais, aplica-se-lhes o mesmo prazo (de cinco
anos) para “reverterem” as correções fiscais que vinham efetuando (ver a este respeito a
Circular n.º 8/2010, da DSIRC).
Salienta-se que os sujeitos passivos que contabilizavam os contratos de construção de
acordo com o artigo 19.º do CIRC e com a Circular n.º 5/90 não preenchem estes campos,
mas o campo 703 ou 705, em resultado dos ajustamentos contabilísticos decorrentes da
adoção pela primeira vez dos novos normativos.

esentação anual dos
formativos relevantes
• Campo
709 – Matéria coletável / lucro tributável imputado por sociedades
essoas singulares,
tal
transparentes, ACE ou AEIE (artigo 6.º)

ÃO

Nos termos do artigo 6.º, as sociedades transparentes devem imputar aos respetivos
sócios a matéria coletável ou o lucro tributável / prejuízo fiscal, que lhes corresponder,
determinado nos termos do Código do IRC.

Aos sócios das sociedades mencionadas no artigo 6.º, n.º 1 (sociedades civis não
constituídas sob forma comercial, sociedades de profissionais e sociedades de simples
toriamente entregue
administração de bens enquadráveis na alínea c) deste preceito) deve imputar-se a
matéria coletável, enquanto aos membros dos agrupamentos complementares de
empresas (ACE) e agrupamentos europeus de interesse económico (AEIE) é imputado o
sivo e o contabilista
lucro tributável / prejuízo fiscal, conforme n.º 2 do mesmo artigo.
ada, são identiﬁcados
Assim, as entidades sujeitas ao regime de transparência fiscal não são tributadas em
IRC, exceto no que respeita às tributações autónomas (conforme artigo 12.º), embora
outubro, continuem
bem como obrigadas ao cumprimento de todas as restantes obrigações fiscais,
mentos dos
anos de
nomeadamente
à apresentação da declaração de rendimentos modelo 22 e da declaração
o 3 e seus de
anexos
ser
informação
empresarial simplificada (IES) com os anexos respetivos. A imputação
aos sócios deve ser efetuada no período de tributação a que a matéria coletável ou o
lucro tributável / prejuízo fiscal respeite, pelo que estes devem solicitar, atempadamente,
às respetivas entidades, os elementos considerados indispensáveis para a concretização
dessa imputação, quer a nível de matéria coletável ou lucro tributável / prejuízo fiscal,
quer relativamente às deduções à coleta que proporcionalmente lhes corresponder.

Nos períodos de tributação em que as entidades abrangidas pelo regime de transparência
fiscal procederem à distribuição de lucros, os sócios (sociedades) devem deduzir no
campo 771 os lucros distribuídos, desde que os mesmos se encontrem incluídos no
resultado líquido do período, de forma a evitar a dupla tributação.
resentada:
Os sócios ou membros, que não tenham sede nem direção efetiva em território português,
entidades referidas no artigo 6.º do Código do IRC (entidades sujeitas ao regime
território das
português,
de
transparência
fiscal), para efeitos da imputação prevista neste artigo, considerandogado familiar, tenham
se que
entação (cfr.
n.º 1os
domesmos obtêm esses rendimentos através de estabelecimento estável nele
situado. Neste caso, devem preencher o Quadro 3-C do rosto da declaração.

ÃO
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
O ACE “Construções & Construciones, ACE” apresenta, no período de 2021, um lucro
MODELO 3 DO IRS
tributável de 200.000 euros.
Exemplo 7:

O ACE é constituído por três empresas, sendo duas delas residentes: as empresas A e
B, as quais detêm 35% do capital do ACE, cada uma, e ainda a empresa Y, residente em
Espanha que detém os restantes 30%.
O ACE
está
a construir
um empreendimento
turístico em Portugal.
FIM
A QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
Ainda que a empresa Y não possua qualquer instalação em Portugal, presume-se pela
existência de estabelecimento estável, estando obrigada a entregar a declaração modelo
A
modelo
3 do
IRS destina-se à apresentação anual dos
22,declaração
a qual devede
serrendimentos
preenchida do
seguinte
modo:
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Quadro 07:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
O cálculo do imposto é feito pelo regime geral
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
• Campos 710 e 756 do Quadro 07 – correções relativas a períodos de tributação
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
anteriores (artigo 18.º n.º 2 do CIRC)
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Nos termos do n.º 1 do artigo 18.º n.º 1 do CIRC, os rendimentos e os gastos, assim como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
as outras componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
período de tributação a que digam respeito, de acordo com o regime de periodização
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
económica.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
As componentes positivas ou negativas consideradas como respeitando a períodos
anteriores só são imputáveis ao período de tributação quando na data de encerramento
das contas daquele a que deviam ser imputadas eram imprevisíveis ou manifestamente
desconhecidas, em conformidade com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo 18.º.

QUEM ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
Aproveita-se
para chamar
a atenção
para o disposto
no Ofício Circulado n.º 14/93, de
23.11, da DGCI, determinando que competirá aos serviços de fiscalização no âmbito de
análise interna ou externa o controlo da matéria coletável, determinada com base em
A
declaração
rendimentosdevendo
modelo 3osdomesmos,
IRS é obrigatório
ser apresentada:
declaração
dodecontribuinte,
sem prejuízo
da penalidade ao caso
aplicável, fazer as correções adequadas ao resultado líquido do período a que os gastos
–ou Pelos
sujeitosdigam
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
rendimentos
respeito,
quando,
nos termos
do artigoem
18.ºterritório
do CIRC, português,
não sejam
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
considerados componentes negativas ou positivas do lucro tributável dofamiliar,
períodotenham
da sua
auferido
rendimentos
sujeitos
a
IRS
que
obriguem
à
sua
apresentação
(cfr.
n.º
1 do
contabilização.
artigo 57.º do CIRS).
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O entendimento constante deste Ofício Circulado, contrariamente ao muitas vezes
seguido na prática, visa flexibilizar o princípio da periodização do lucro e não reforçar a
obrigação do seu cumprimento.
Antecipando-se o contribuinte, assumindo as correções dos gastos ou rendimentos
imputáveis a exercícios anteriores na declaração de rendimentos do período de tributação
da sua contabilização, parece-nos recomendável:
•

No caso de acréscimo de gastos, a apresentação de reclamação no prazo de 2
anos após a entrega da declaração do período a que os mesmos respeitam (n.º 1 do
artigo 131.º do CPPT), ou entrega de uma declaração de substituição a apresentar
no prazo de um ano a contar do termo do prazo legal (n.º 2 do artigo 122.º do
CIRC).

esentação anual
dos
• No
caso de dedução de rendimentos, a entrega de uma declaração de substituição
formativos relevantes
ao(s) período(s) a que os mesmos respeitam, caso ainda não tenha ocorrido a
essoas singulares,
tal
caducidade,
com pagamento do imposto que se mostrar devido (n.º 1 do artigo

ÃO

122.º do CIRC).

Uma forma de atenuar os efeitos decorrentes do procedimento em análise poderá passar,
em nossa opinião, pela consideração na declaração de rendimentos de um determinado
período (N) dos gastos e rendimentos contabilizados no período seguinte e que naquela
ainda possam ser objeto de inclusão no respetivo Q. 07:

• A deduzir: gastos de N contabilizados em N+1
toriamente entregue
• A acrescer: rendimentos de N contabilizados em N+1

Por seu lado, no exercício N+1 haveria que adotar procedimento inverso:
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
• A acrescer: gastos já deduzidos em N
•

A deduzir: rendimentos já acrescidos em N

outubro, bem como
mentos dos anos de
obstante,
porque excessivamente rigoroso e burocrático o procedimento decorrente
o 3 e seus Não
anexos
ser
do cumprimento do regime da periodização económica, razões associadas à boa
fé e justiça que devem presidir à tributação deveriam conduzir, em nossa opinião, à
subordinação daquele princípio ao do prejuízo para a economia do imposto, jamais
desprezando o princípio da materialidade, o que implicaria que, sempre que dos erros ou
omissões praticadas neste âmbito não resultasse prejudicada a arrecadação do imposto,
o procedimento deveria ser:

ÃO

resentada:

•

Tratando-se de gastos imputáveis a períodos anteriores, não se efetuariam
correções;

•

Tratando-se de rendimentos imputáveis a períodos anteriores, apenas seriam
liquidados juros compensatórios pelo retardamento da liquidação.

território Pelos
português,
Acórdãos n.º 0291/08, de 25.06.2008, 0830/05, de 25.01.2006 e 01648/02, de
gado familiar,
tenham do STA acabou por ser definido que, “não havendo qualquer prejuízo para
05.02.2003
entação (cfr.
n.º 1 do Pública (por todos os gastos terem sido contabilizados, embora com erro
a Fazenda
no tocante aos períodos respetivos), e tal não resultar de omissões voluntárias ou
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intencionais com vista a operar transferências de resultados entre períodos de tributação,
o princípio da periodização do lucro tributável deve tendencialmente conformar-se e ser
interpretado de acordo com o princípio da justiça, com previsão no artigo 55.º da LGT”.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Ainda neste particular, a jurisprudência
tem sido
no sentido
MODELO
3 DO
IRSde que tendo o contribuinte

incorrido “em vários erros na aplicação do princípio da periodização e constatandose que, da globalidade resultou ele próprio prejudicado, por ter invocado tardiamente
mais gastos do que os que antecipou, não há lugar à aplicação de juros compensatórios
pela invocação de gastos antecipados, por imperativo do princípio de justiça” (Acórdão
0325/08, de 19.11.2008, do STA).

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Exemplo 8:

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
A empresa Microsite,
Lda, adota
normativo
dasoutros
microentidades
identificou em
2021 que
rendimentos
respeitantes
ao anoo anterior
e de
elementose informativos
relevantes
no
pagamento
de
uma
prestação
de
um
empréstimo
bancário,
havia
sido
contabilizado
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
em 2021,
na contaprevisto
de gastos
de capital no montante de 5.000
como
se encontra
nofinanceiros
artigo 57.º a
doamortização
Código do IRS.
euros.
Estamos perante a correção de um erro? Como contabilizar?
De acordo com o disposto no § 6.8 da NC-ME, a correção de um erro material de um
MODO
COMO
DEVE SER
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
período
anterior
é excluída
dos resultados
do período
em que o erro é detetado, sendo
efetuada diretamente em resultados transitados.
Neste caso, o erro ocorreu no exercício anterior, tendo sido identificado já após as contas
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
terem sido encerradas, pelo que o lançamento deve ser efetuado diretamente na conta
por transmissão eletrónica de dados.
de resultados transitados, de forma a não influenciar o resultado do período em que foi
identificado.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado, nos casos
emvia
que
a declaração
deva patrimonial
por este serpositiva,
assinada,mas
sãonão
identiﬁ
cados
Ao contabilizar
por esta
gerou
uma variação
tributável
por
em senhas
2021. atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
deve, aprovados
em obediência
artigo 18.º
Código do
proceder
à substituição
3A -empresa
Os modelos
pelaao
Portaria
n.º do
366/2015,
de IRC,
16 de
outubro,
bem como
da
declaração
modelo
22
do
período
de
2019,
acrescendo
o
valor
que
influenciou
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos
anos de
negativamente
o
lucro
tributável
daquele
período.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

• Campo 711 – Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido: Diferença
entre a quantia nominal da contraprestação e o justo valor (artigo 18.º, n.º 5)

• Campo 757 – Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido: rédito de
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
juros (artigo 18.º, n.º 5)

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Na maior parte dos casos, a quantia do rédito é a quantia em dinheiro ou seus equivalentes
recebidos ou a receber. Porém, quando o influxo de dinheiro ou equivalentes a dinheiro
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor do que a quantia nominal de
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
dinheiro a receber.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Nestes casos, prevê a NCRF 20 e a Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 18 – Rédito
que a diferença entre o justo valor e a quantia nominal da retribuição seja reconhecida
como rédito de juros. Em sede de IRC, por força do disposto no artigo 18.º, n.º 5, os réditos
relativos a vendas e a prestações de serviços são imputáveis ao período de tributação a
que respeitam pela quantia nominal da contraprestação. Este campo destina-se, portanto,
a corrigir a diferença entre o justo valor e a quantia nominal da retribuição a receber.
Nos períodos de tributação em que for considerado o rédito dos juros, a respetiva quantia
é deduzida no campo 757.

9:
esentaçãoExemplo
anual dos
formativos relevantes
Em 30 de junho de 2021, uma sociedade vendeu um bem dos seus inventários por € 10.000,00,
essoas singulares, tal
permitindo ao adquirente que efetue o pagamento no prazo de 18 meses. Admitindo que
o justo valor da retribuição a receber é de € 9.400,00, a sociedade reconheceu em 2019,
como rédito de vendas, € 9.400,00 e como rédito de juros, por exemplo, € 200,00. Em
2020 reconheceu como rédito de juros a quantia restante de € 400,00.

ÃO

Correções no Quadro 07:

a)
Em 2020
toriamente entregue
⇒ Campo 711 – Acréscimo de € 600,00 (€ 10.000,00 – € 9.400,00)

⇒ Campo 757 – Dedução de € 200,00 (rédito de juros reconhecido na respetiva conta da
sivo e o contabilista
classe 7- Rendimentos).
ada, são identiﬁcados
b)
Em 2021

⇒ Campo 757 – Dedução de € 400,00 (rédito de juros reconhecido na respetiva conta da
outubro, classe
bem como
7- Rendimentos)
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

• Campo 782 – Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos
com pagamento diferido: gastos de juros (artigo 18.º, n.º 5)

• Campo 791 - Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos

com pagamento diferido: diferença entre a quantia nominal da contraprestação e o
justo valor (artigo 18.º, n.º 5)

ÃO

resentada:À semelhança dos réditos relativos a vendas e a prestações de serviços, também os
gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos são imputáveis
território ao
português,
período de tributação a que respeitam pela quantia nominal da contraprestação.
gado familiar,
tenham
Contabilisticamente,
quando o sujeito passivo compra inventários com condições de
entação (cfr.
n.º
1
do
liquidação diferida e o acordo contenha efetivamente um elemento de financiamento, a
diferença entre o preço de compra para condições de crédito normais e a quantia paga
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é reconhecida como gasto de juros durante o período de financiamento (veja-se o § 18
da NCRF 18).

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

O mesmo acontece quando o sujeito passivo incorre em gastos com fornecimentos e
serviços externos com pagamento diferido. Como o n.º 5 do artigo 18.º obriga a que o
gasto dos inventários e dos fornecimentos e serviços externos com pagamento diferido
seja considerado pela quantia nominal da contraprestação, isso implica que:
i) No período de tributação em que é reconhecido o gasto dos inventários ou o
gasto dos fornecimentos e serviços externos, a diferença entre a quantia nominal
da contraprestação
e a quantia
contabilizada como gasto deve ser deduzida no
FIM
A QUE SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
campo 791;
ii) No(s) período(s) de tributação em que o gasto dos juros é reconhecido
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do IRS montante
destina-senoà campo
apresentação
anual dos
contabilisticamente,
acresce-se
o respetivo
782.
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
• Campos 712 e 758 – anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial
e do método de consolidação proporcional no caso de empreendimentos conjuntos
que sejam sujeitos passivos de IRC (artigo 18.º n.º 8 do CIRC)

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Para efeitos fiscais não são aceites os reflexos em rendimentos e/ou gastos decorrentes
da aplicação do método da equivalência patrimonial ou, no caso de empreendimentos
conjuntos que sejam sujeitos passivos de IRC, do método de consolidação proporcional,
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
previstos nos normativos contabilísticos.
por transmissão eletrónica de dados.
Nestes termos, não concorrem para a formação do lucro tributável os rendimentos e
2 - gastos,
Para efeitos
disposto
número patrimoniais,
anterior, o sujeito
passivo
e o contabilista
os
assim do
como
outrasno
variações
relevados
na contabilidade
em
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
consequência da utilização dos referidos métodos.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Por exemplo, no caso do método da equivalência patrimonial, sempre que seja reconhecido
contabilisticamente
como rendimento
o montante
correspondente
à quota
parte
no
3 - Os modelos aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015,
de 16 de outubro,
bem
como
resultado
da
participada,
o
valor
em
causa
deve
ser
deduzido
no
campo
758,
de
forma
a
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
expurgar
do resultado
tributável
aquele
rendimento.
2001 a 2014,
mantêm-se
em vigor,
devendo
a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue por
eletrónica
de dados.
No
período de tributação
em transmissão
que se verificar
a atribuição
dos lucros, devem estes
(artigo
2.º
da
Portaria
n.º
34/2019,
de
28/1)
ser considerados no apuramento do respetivo lucro tributável, procedendo-se ao
correspondente acréscimo no campo 712.
No caso de se encontrarem reunidos os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 51.º do
CIRC, o rendimento acrescido no campo 712 deve ser deduzido no campo 771.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A
declaração
Exemplo
10:de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
A sociedade Beta, Lda. detém, desde dezembro de 2012, uma parte de capital
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
correspondente a 20% da sociedade XPTO, Lda. Em 31 de dezembro de 2020, o resultado
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
líquido do período apurado pela sociedade XPTO, Lda. foi de € 5.000,00. Em março
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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de 2021, foi decidida a distribuição dos lucros aos sócios, no montante de € 4.000,00.
Ambas as sociedades cumprem os requisitos exigidos pelo n.º 1 do artigo 51.º.

Correções no Quadro 07:
a)

Em 2020

⇒ Campo 758 – Dedução da quota-parte do resultado líquido do período apurado por XPTO,
Lda. e reconhecida contabilisticamente como rendimento - € 1.000,00 (20% x € 5.000,00)
b)

Em 2021

⇒ Campo 712 – Acréscimo da quota-parte do resultado distribuído, referente ao período
tributação
esentaçãode
anual
dos de 2018 - € 800,00 (20% x € 4.000,00)

formativos ⇒
relevantes
Campo 771 – Dedução de € 800,00 respeitante à eliminação da dupla tributação
essoas singulares,
tal prevista no artigo 51.º
económica

ÃO

toriamente entregue

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Exemplo 11:
A sociedade Investimentos Produtivos, SA detém uma participação correspondente a
20% da sociedade Nova, Lda, a qual foi adquirida em dezembro de 2013.
No período de 2021, o resultado líquido apurado pela Nova, Lda foi de € 50.000,00.

Em março de 2021, foi também decidida a distribuição dos lucros aos sócios, no montante
resentada:
de € 30.000.00.

território Admita-se
português,que estão cumpridos os requisitos exigidos pelo n.º 1 do artigo 51.º do CIRC.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Correções no Quadro 07:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

⇒ Campo 758: dedução da quota-parte do resultado líquido do período apurado pela
sociedade Nova, Lda e reconhecida contabilisticamente como rendimento no período de 2021,
por aplicação do método da equivalência patrimonial = € 10.000,00 (20% x € 50.000,00)
⇒ Campo 712: acréscimo da quota-parte do resultado distribuído = € 6.000,00 (20% x
€ 30.000,00)
⇒ Campo 771: dedução do mesmo valor (aplicação do artigo 51.º do CIRC)

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

A declaração
modelo 3 decorrentes
do IRS destina-se
à apresentação
anual
dos
• Camposde
713rendimentos
e 759 – ajustamentos
da aplicação
do justo valor
(artigo
rendimentos
18.º n.º 9respeitantes
do CIRC) ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Áreas de aplicação do justo valor
Existem várias normas que permitem a opção pela mensuração ao justo valor ou que
referem a obrigatoriedade de mensuração de determinados ativos ao justo valor.

MODOcasos
COMO
DEVE
SER APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
Em alguns
existe
obrigatoriedade
de mensuração
pelo justo valor, como por
exemplo:
em instrumentos
próprio
com cotações divulgadas
1 -• A Investimentos
declaração modelo
3 e quaisquerde
doscapital
seus anexos
é obrigatoriamente
entregue
publicamente;
por transmissão eletrónica de dados.
• Instrumentos de dívida perpétua ou obrigações convertíveis;
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
• Alguns
ativos
financeiros
passivos deva
financeiros
classificados
como
detidoscados
para
certiﬁ
cado, nos
casos
em que a ou
declaração
por este
ser assinada,
são identiﬁ
negociação;
e pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
por senhas
atribuídas
• Ativos biológicos.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas
instruções
preenchimento,
parade
declarar
rendimentos
dos anos
de
Para
as propriedades
de de
investimento,
o critério
mensuração
é o modelo
de justo
2001 existindo
a 2014, mantêm-se
em vigor,
devendo
declaração
modelo 3 e seus anexos ser
valor,
a possibilidade
de opção
pelo a
modelo
do custo.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Para
as 2.º
entidades
quen.º
apliquem
NCRF-PE
(artigo
da Portaria
34/2019,a de
28/1) e para as entidades do setor não lucrativo
apenas para a mensuração dos instrumentos financeiros é válida e obrigatória, a
mensuração pelo método do justo valor.
As microentidades estão obrigadas a mensurar todos os seus ativos pelo modelo do
custo.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Em regra, o Código do IRC não aceita os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo
valor, pelo que os mesmos não concorrem para a formação do lucro tributável
• Ajustamentos
reconhecidos
em 3
resultados
do período ser
→ são
acrescidos no campo
A declaração
de rendimentos
modelo
do IRS é obrigatório
apresentada:
713 ou deduzidos no campo 759
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
• Ajustamentos reconhecidos em capital próprio (como é o caso, por exemplo, dos
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
ativos financeiros disponíveis para venda referidos nas IAS 39) → são variações
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
patrimoniais não aceites (não vão ao Quadro 07)
artigo 57.º do CIRS).
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No entanto, o Código do IRC aceita a mensuração dos instrumentos financeiros pelo justo
valor, concorrendo este para a formação do lucro tributável nos casos de instrumentos
financeiros reconhecidos pelo justo valor através de resultados, mediante determinadas
condições.
É o caso dos instrumentos financeiros derivados, nas condições referidas no artigo 49.º
do Código do IRC
No caso de instrumentos do capital próprio, o justo valor é aceite se tiverem preço
formado num mercado regulamentado e o sujeito passivo detiver, direta ou indiretamente,
uma participação no capital inferior ou igual a 5%.

Contabilisticamente e fiscalmente estes ajustamentos resultantes da aplicação do justo
valor são considerados ganhos por aumentos do justo valor (conta 77) ou perdas por
esentaçãoredução
anual dos
do justo valor (conta 66).
formativos relevantes
A estes tal
ganhos ou perdas não é aplicável o regime das mais-valias ou menos-valias
essoas singulares,
realizadas, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 46.º do CIRC.
Não sendo aplicável o artigo 46.º do CIRC aos ganhos também não é de aplicar o regime
do reinvestimento (conforme artigo 48.º do CIRC), concorrendo os mesmos na sua
totalidade para a formação do lucro tributável.

ÃO

Assim, os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor relevam fiscalmente nos
moldes indicados para as demais entidades quando respeitem a instrumentos de capital
próprio e reúnam as condições referidas na alínea a) do n.º 9 do artigo 18.º do CIRC.
toriamente entregue
São, também, fiscalmente aceites os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo
valor referentes a outros ativos se tal estiver expressamente previsto no Código [ver, por
exemplo, o artigo 20.º, n.º 1, alínea g) e artigo 23.º, n.º 1, alínea j), no que respeita a ativos
sivo e o contabilista
biológicos consumíveis que não sejam explorações silvícolas plurianuais].
ada, são identiﬁcados
Em suma, há que atender às regras de aceitação do justo valor no que toca às partes
de capital no Código do IRC, as quais, esquematicamente, podem ser vistas da seguinte
outubro, bem
forma:como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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O justo valor dos ativos biológicos de consumo é relevante para efeitos fiscais, já o mesmo
não acontece com o justo valor dos ativos biológicos de produção, os quais, para efeitos
fiscais, têm um enquadramento semelhante aos ativos tangíveis.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Código do IRC

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Artigo 18.º - Periodização do lucro tributável

(…)
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
9 — Os ajustamentos
decorrentes
da aplicação
do justo
valor informativos
não concorrem
para a
rendimentos
respeitantes
ao ano anterior
e de outros
elementos
relevantes
formação
do
lucro
tributável,
sendo
imputados
como
rendimentos
ou
gastos
no
período
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
de tributação
em que
os elementos
que do
lhes
deram origem sejam alienados,
como
se encontra
previsto
no artigo ou
57.ºdireitos
do Código
IRS.
exercidos, extintos ou liquidados, exceto quando:
a) Respeitem a instrumentos financeiros reconhecidos pelo justo valor através de
resultados, desde que, quando se trate de instrumentos de capital próprio, tenham um
preço formado num mercado regulamentado e o sujeito passivo não detenha, direta ou
MODO COMO
DEVE SER APRESENTADA
A superior
DECLARAÇÃO
indiretamente,
uma participação
no capital igual ou
a 5% do respetivo capital
social; ou
b)
encontre modelo
expressamente
previsto
neste
Código.
1 - Tal
A se
declaração
3 e quaisquer
dos
seus
anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
46.º - Conceito
de mais-valias
de menos-valias
2 - Para efeitos Artigo
do disposto
no número
anterior, oe sujeito
passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
(…)
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
5— Consideram-se transmissões onerosas, designadamente:
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
b) As mudanças no modelo de valorização relevantes para efeitos fiscais, nos termos do
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
n.º 9 do artigo 18.º, que decorram, designadamente, de reclassificação contabilística ou de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
alterações nos pressupostos referidos na alínea a) do n.º 9 deste mesmo artigo.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

Exemplo 12:
A empresa “Investimentos Sólidos, SA” adota a NCRF-PE. Em 2021-10-31 adquiriu um lote
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
de ações em bolsa, cujo custo de aquisição foi € 560.000,00.
As ações foram mensuradas ao justo valor dos termos do § 17.8 da NCRF-PE.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Em 2021-12-31, a cotação destas mesmas ações era € 580.000,00 e consequentemente
este ganho potencial (€ 20.000,00) foi reconhecido em resultados.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
Correções
no do
Quadro
artigo 57.º
CIRS).07: não há.
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• Campos 714 e 760 – Pagamentos com base em ações (artigo 18.º n.º 11 do CIRC)
Os pagamentos com base em ações, efetuados aos trabalhadores e membros dos órgãos
estatutários, em razão da prestação de trabalho ou de exercício de cargo ou função,
concorrem para a formação do lucro tributável do período de tributação em que os
respetivos direitos ou opções sejam exercidos, pelas quantias liquidadas ou, se aplicável,
pela diferença entre o valor dos instrumentos de capital próprio atribuídos e o respetivo
preço de exercício pago.

O preenchimento do campo 714 resulta do facto de o momento do reconhecimento
contabilístico do pagamento com base em ações previsto na Norma Internacional de
Relato Financeiro (IFRS) 2 – Pagamento com base em ações ser, em regra, anterior ao
esentaçãomomento
anual dosdo reconhecimento fiscal.
formativos relevantes
Com efeito,
essoas singulares,
tal o reconhecimento fiscal só opera no período de tributação em que os
respetivos direitos ou opções sejam exercidos, pelas quantias liquidadas ou, se aplicável,
pela diferença entre o valor dos instrumentos de capital próprio atribuídos e o preço
de exercício pago, pelo que estas importâncias devem ser deduzidas no campo 760, no
respetivo período de tributação.

ÃO

• Campo 715 – Gastos de benefícios de cessação de emprego, benefícios de

reforma, e outros benefícios pós emprego ou a longo prazo dos empregados
(artigo 18.º, n.º 12)
toriamente entregue

• Campo 761 – Pagamento ou colocação à disposição dos beneficiários de benefícios

de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós emprego
sivo e o contabilista
ou a longo prazo dos empregados (artigo 18, n.º 12)
ada, são identiﬁcados

O momento
outubro, bem
como do reconhecimento contabilístico destes benefícios dos empregados é, em
regra,
ao momento do reconhecimento fiscal.
mentos dos anosanterior
de
o 3 e seus Conforme
anexos serprevisto na NCRF 28 e § 18.7 da NC-ME, os gastos relativos a benefícios de

ÃO

cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós emprego ou a
longo prazo dos empregados, que não sejam considerados rendimentos de trabalho
dependente e não estejam abrangidos pelo disposto no artigo 43.º (realizações de
utilidade social), não são dedutíveis no período de tributação em que são reconhecidos
contabilisticamente como gastos, obrigando a correções no campo 715.
Estes gastos só são aceites fiscalmente no período de tributação em que as importâncias
forem pagas ou colocadas à disposição dos beneficiários, devendo, então, ser deduzidos
no campo 761.

resentada:Neste âmbito cumpre referir:

• As indemnizações por despedimento desde que pagas por forma diferida em
território português,
vários períodos de tributação, dado serem de considerar como benefícios pósgado familiar, tenham
emprego (§ 51 da NCRF 28). Em termos fiscais, concorrem para a formação do
entação (cfr. n.º 1 do
lucro tributável no período de tributação em que ocorre o pagamento, dado que
apenas nestes são de considerar como rendimento do trabalho dependente.
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Das remunerações acessórias cujo pagamento seja diferido por um período superior
a um ano, relativamente àquele em que foram atribuídas, como é o caso previsto na
alínea b) do n.º 13 do artigo 88.º do CIRC, a parte diferida da remuneração, quando
a sua totalidade tenha sido reconhecida como gasto, deve ser acrescida no campo
715, sendo de deduzir no campo 761 no período em que ocorra o pagamento.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

•

Note-se que esta regra não se aplica aos salários em atraso, pois estes são benefícios
de curto prazo dos empregados.

•

Os prémios pagos por uma sociedade com a constituição de um PPR a favor de um
sócio
gerente,
abrangidos pela primeira parte do n.º 3) da alínea b)
FIM
A QUE
SE encontrando-se
DESTINA A DECLARAÇÃO
do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS (direito adquirido e individualizado) devem constituir
rendimento do trabalho dependente no período de tributação em que são pagos,
sendo gasto
dedutível nos
termos
do IRS
n.º 12
do artigoà 18.º
do CIRS, podendo
o
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do
destina-se
apresentação
anual dos
beneficiário
usufruirao
naano
suaanterior
declaração
rendimentos
disposto no
n.º 2 do
rendimentos
respeitantes
e de de
outros
elementosdo
informativos
relevantes
artigo
21.º
do
EBF,
caso
aplicável.
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como
se encontra
previsto
artigo
57.º do
do IRS. da constituição de um seguro
• Os
prémios pagos
porno
uma
empresa
emCódigo
consequência
de vida, em caso de morte, relativamente a um sócio gerente como observância
de condição imposta por instituição financeira para utilização de uma linha de
crédito, sendo a empresa a única beneficiária do seguro, devem ser enquadrados
no âmbito do artigo 23.º do CIRC (Inf. n.º 418/96, de 07.05, da DSIRC), como tal
MODO
COMO
DEVE
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
gasto do
período,
nãoSER
sendo
de considerar rendimento
do trabalho dependente.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.

Exemplo 13:

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Uma dada empresa acordou com um seu empregado um benefício de cessação de
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
emprego no valor de 3.000, no decurso de 2021.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Neste ano, a empresa só pagou 1.000 e os restantes 2.000 vão ser pagos em 2022.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
mantêm-se
correções
no Quadro
07: em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
2020: Campo
715 → acréscimo
de 2.000
2021: Campo 761 → dedução de 2.000
(artigo
2.º da Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1)

• Campo 717 – Gastos suportados com a transmissão onerosa de partes de capital
QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
APRESENTAR
(ex-artigo
23.º,
n.ºs 3, 4 e 1.ªAparte
do n.º 5) A DECLARAÇÃO
A
declaração
dedeve
rendimentos
modelo
IRS é obrigatório
ser apresentada:
Este
campo só
ser preenchido
se3ado
declaração
de rendimentos
respeitar a períodos
de tributação anteriores a 2014.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
Sendo
esseestes,
o caso,
Devem ser
inscritos
neste
campo os
gastos suportados
com
quando
ou temos:
os dependentes
que
integram
o respetivo
agregado
familiar, tenham
a transmissão
onerosa
de
partes
de
capital,
qualquer
que
seja
o
título
por
que
se
opere,
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
quando
alienante por período inferior a três anos e desde que tenham sido
artigodetidas
57.º do pelo
CIRS).
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adquiridas a entidades com as quais existam relações especiais (artigo 63.º, n.º 4) ou a
entidades residentes em território português sujeitos a um regime especial de tributação.

NTOS De notar que, nos termos do artigo 63.º, n.º 4, alínea h), existem relações especiais entre

uma entidade residente ou não residente com estabelecimento estável situado em território
português e uma entidade sujeita a um regime claramente mais favorável residente em
país, território ou região constante da lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças
(Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro), pelo que esta situação se encontra, também,
incluída na alínea a) do n.º 3 do artigo 23.º.

No que respeita à expressão “regime especial de tributação” deve ser entendida como
abrangendo, designadamente, as seguintes situações: - o adquirente beneficia de um
regime de isenção; ou - o adquirente, por força do seu objeto social, beneficia de um
de tributação diferenciado relativamente aos rendimentos provenientes da
esentaçãoregime
anual dos
das partes de capital, como é o caso, por exemplo, das SGPS que, nos termos
formativosalienação
relevantes
do
n.º
2
do
essoas singulares, talartigo 32.º do EBF, ficam sujeitas a um regime especial relativamente às mais
e menos-valias realizadas.

ÃO

Não é de incluir neste conceito, por exemplo, o regime especial de tributação dos grupos
de sociedades e o regime de redução de taxa relativo à interioridade (artigo 43.º do EBF),
uma vez que nestes casos não se vai verificar a exclusão da tributação das mais-valias
realizadas numa posterior transmissão, mas sim a tributação de toda a matéria coletável
da entidade a uma taxa inferior à taxa normal do IRC.

Também não são aceites os gastos suportados com a transmissão onerosa de partes de
capital,
qualquer que seja o título por que se opere, sempre que a entidade alienante tenha
toriamente entregue
resultado de transformação, incluindo a modificação do objeto social, de sociedade à
qual fosse aplicável regime fiscal diverso relativamente a estes gastos e tenham decorrido
de três anos entre a data da verificação desse facto e a data da transmissão.
sivo e o menos
contabilista
Igualmente,
ada, são identiﬁcados nos termos da primeira parte do n.º 5 do artigo 23.º, também não são aceites
como gastos do período de tributação os suportados com a transmissão onerosa de
partes de capital, qualquer que seja o título por que se opere, a entidades com as quais
relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, ou a entidades residentes
outubro, existam
bem como
em
território
mentos dos anos de português sujeitas a um regime especial de tributação.

o 3 e seus anexos
ser
Neste campo
não devem ser acrescidos os gastos que configurem menos-valias
contabilísticas. No caso de serem apuradas menos-valias contabilísticas, deve seguir-se
o “mecanismo” previsto no Código para as mais-valias e menos-valias, mas tendo em
atenção a restrição imposta pelo artigo 23.º, n.º s 3, 4 e 1.ª parte do n.º 5.
Assim, as menos-valias contabilísticas, como sempre sucede, vão ser acrescidas no campo
736, mas as menos-valias fiscais não podem ser deduzidas no campo 768.

ÃO
• Campo 721 – Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais (artigos

19.º, n.º 4 e 39.º) e perdas por imparidade fiscalmente não dedutíveis de ativos
financeiros.

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
Inscrevem-se
entação (cfr.
n.º 1 do neste campo as provisões que tenham sido reconhecidas como gastos e
que não se enquadrem no artigo 39.º.

36

9

Março 2022

DECLARAÇÃO MODELO 3

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

APECA

Salienta-se que só são dedutíveis, nos termos e condições do artigo 39.º:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Provisão para garantias a clientes
MODELO 3 DO IRS

o Provisão para processos judiciais em curso
o

o Provisões técnicas (Instituto de Seguros de Portugal)

o Provisão para a reparação de danos de caráter ambiental (só para indústrias
extrativas ou setor de tratamento e eliminação de resíduos)
De acordo com o artigo 19.º, n.º 4, não são dedutíveis (e, portanto, têm de ser inscritas
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
neste campo) as perdas esperadas relativas a contratos de construção.
O campo 721 destina-se, ainda, a registar a parte não dedutível das provisões que, embora
se declaração
enquadremde
no rendimentos
artigo 39.º, excedem
previstos
nos artigos 39.º
e 40.º.
A
modelo os
3 limites
do IRSlegais
destina-se
à apresentação
anual
dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
São, também, de inscrever neste campo as perdas por imparidade de ativos financeiros
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
que não se enquadrem no âmbito dos artigos 28.º-A a 28.º-C do CIRC.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

Exemplo 14:
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Em 2021, uma sociedade vendeu eletrodomésticos no montante de € 300.000,00, tendo
suportado encargos com garantias a clientes que ascenderam a € 3.300,00 e constituído
paramodelo
garantias
nodos
montante
de € 3.500,00.
Sabe-se que entregue
nos anos
1uma
- Aprovisão
declaração
3 ea clientes
quaisquer
seus anexos
é obrigatoriamente
de 2019
e 2020 as
vendas ascenderam
por
transmissão
eletrónica
de dados. a € 280.000,00 e € 320.000,00, respetivamente,
e que os encargos derivados de garantia a clientes foram, nesses anos, de € 2.500,00 e
€ 3.200,00.
2
- Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Cálculos para determinar o montante da provisão fiscalmente aceite:
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
o Soma dos encargos com garantias a clientes efetivamente suportados nos três
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
últimos períodos de tributação (2019 a 2021): 3.300,00 + 2.500,00 + 3.200,00 =
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
9.000,00
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
o Soma
vendas
três últimos períodos de tributação (2019 a 2021):
(artigo
2.º dadas
Portaria
n.ºefetuadas
34/2019, nos
de 28/1)
300.000,00 + 280.000,00 + 320.000,00 = 900.000,00 Percentagem a que refere
o artigo 39.º, n.º 5: € 9.000,00 x 100 / € 900.000,00 = 1%
o Provisão fiscalmente dedutível: € 300.000,00 x 1% = € 3.000,00 Provisão
contabilizada: € 3.500,00

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Correção no Quadro 07:
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
⇒ Campo 721 – Acréscimo de € 500,00 (€ 3.500,00 – € 3.000,00) As provisões que
imputadas
a um
ativo depreciável
exemplo,
a provisão
à
–tenham
Pelos sido
sujeitos
passivos
(pessoas
singulares), (por
residentes
em
território referente
português,
estimativa
inicial
dos
custos
de
desmantelamento
e
remoção
do
ativo)
e
que
vão
sendo
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
reconhecidas
como gastos
por via
dasque
depreciações
mesmo ativo,(cfr.
devem
auferido rendimentos
sujeitos
a IRS
obriguem àdesse
sua apresentação
n.º 1 ser
do
anualmente
acrescidas
no
Campo
719.
artigo 57.º do CIRS).
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Uma vez que, para efeitos fiscais, a quantia estimada dos custos de desmantelamento não
constitui uma componente do valor depreciável do ativo, não pode, por isso, constituir
um gasto fiscal por via da depreciação [cf. artigo 31.º, n.º 2, alínea a) do CIRC].

Exemplo 15:
Uma empresa que fabrica e comercializa eletrodomésticos apresenta, nos últimos três
anos, os seguintes montantes de vendas e de custos de garantia suportados:

esentaçãoVendas
anual dos
formativos relevantes
2019 € 310.000
essoas singulares, tal
2020 € 320.000

Custos de garantia suportados

2021

ÃO

€ 370.000

€

13.500

€

21.500

€

10.000

Em 2021, reconheceu contabilisticamente uma provisão para garantias de clientes de
€ 20.000.

Somatório das vendas:
toriamente entregue
1.000.000

Somatório dos custos de garantia:
45.000

sivo e o contabilista
Provisão
fiscalmente aceite em 2018 = 45.000 / 1.000.000 = 4,5%
ada, são identiﬁ
cados
Aplicação do n.º 5 do artigo 39.º do CIRC = 370.000 * 4,5% = 16.650

outubro, bem como
mentos dos anos de
no Quadro 07: campo 721 → acréscimo de: 20.000 – 16,650 = 3.350
o 3 e seusCorreção
anexos ser

ÃO

• Campo 724 – IRC, incluindo as tributações autónomas, e outros impostos que
direta ou indiretamente incidam sobre os lucros [artigo 23.º-A, n.º 1, al. a)]

Deve ser acrescido neste campo o valor da estimativa do IRC, das tributações autónomas
e das respetivas derramas (derrama municipal e estadual).

Quando a estimativa para impostos sobre lucros efetuada no ano anterior se mostrar
resentada:insuficiente para fazer face aos impostos efetivamente pagos no período de tributação, a
diferença para mais reconhecida em resultados deve também ser acrescida neste campo.
território português,
Casotenham
o sujeito passivo contabilize o imposto sobre o rendimento do período de acordo
gado familiar,
com
a
entação (cfr. n.º NCRF
1 do 25 – Impostos sobre o rendimento, deve também corrigir o montante do
imposto diferido (subconta 8122 - Imposto diferido) no campo 725 ou no campo 766,
consoante o caso.
38
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• Campo 725 e campo 766 – Impostos diferidos [artigo 23.º-A, n.º 1, al. a)]

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Tal como o IRC estimado para o período (subconta 8121), também não concorre para
MODELO 3 DO IRS
a formação do lucro tributável o imposto diferido que figure (com saldo devedor) na
subconta 8122, pelo que tem que ser acrescido no campo 725
Se o saldo da subconta 8122 for credor, a correção é feita no campo 766.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
• Campo 716 – Despesas não documentadas [artigo 23.º-A, n.º 1, al. b)]
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para
a determinação
situação
tributária
dos sujeitos
passivos, pessoas
singulares,
tal
Devem
ser acrescidasda
neste
campo
as despesas
não documentadas
que estejam
a afetar
como
se encontra
no artigo 57.º do Código do IRS.
o resultado
líquidoprevisto
do período.
Para além disso, qualquer despesa não documentada, por se desconhecer a origem e o
destinatário, está sujeita a tributação autónoma, à taxa de 50% (artigo 88.º, n.º 1), a incluir
no campo 365 do Quadro 10 da declaração de rendimentos modelo 22. A taxa referida
é elevada
para
70% nos
casos
emAPRESENTADA
que a despesa seja
efetuada por sujeitos passivos de
MODO
COMO
DEVE
SER
A DECLARAÇÃO
IRC, total ou parcialmente isentos, ou que não exerçam, a título principal, atividades
de natureza comercial, industrial ou agrícola e ainda por sujeitos passivos que aufiram
rendimentos não sujeitos a IRC, diretamente resultantes do exercício de atividade sujeita
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
ao imposto especial do jogo.
por transmissão eletrónica de dados.
Nos termos do n.º 4 do artigo 126.º do CIRS, as entidades utilizadoras de títulos de
2
- Para efeitosextrassalarial
do disposto(como
no número
anterior, vales
o sujeito
passivo
o contabilista
compensação
por exemplo:
sociais,
valese de
refeição e
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
os cheques-auto) devem possuir registo atualizado, do qual conste, pelo menos,
a
por
senhas atribuídas
pela Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
identificação
das entidades
emitentes, bem
como dos
respetivos documentos de aquisição
ou comprovativos do pré-carregamento ou crédito disponibilizado, mencionando os
3
- Os modelos
aprovados
pela
Portaria en.º
366/2015,
16 de outubro,
bem como
respetivos
formatos,
montantes
atribuídos
tipos
de título de compensação
extrassalarial.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
A diferença
os montantes
dos devendo
títulos de acompensação
extrassalarial
adquiridos
ou
2001
a 2014,entre
mantêm-se
em vigor,
declaração modelo
3 e seus
anexos ser
pré-carregados
e
dos
atribuídos
ou
disponibilizados,
deduzida
do
valor
correspondente
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
aos vales
se mantenham
na posse
da entidade adquirente, fica sujeita ao regime das
(artigo
2.ºque
da Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1)
despesas não documentadas.

• Campo 731 – Encargos não devidamente documentados [artigo 23.º-A, n.º 1, al. c)]
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Este campo destina-se a inscrever os encargos cuja documentação não cumpre o
disposto nos n.ºs 3, 4 e 6 do artigo 23.º.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Tais encargos, embora tenham que ser acrescidos para efeitos de determinação do lucro
–tributável,
Pelos sujeitos
passivos
singulares),
residentes
em
território
não estão
sujeitos(pessoas
à tributação
autónoma
prevista no
artigo
88.º. português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Já auferido
as despesas
ou os gastos
não documentados,
em que
não apresentação
é conhecida a(cfr.
sua n.º
origem
rendimentos
sujeitos
a IRS que obriguem
à sua
1 do
nem
o destinatário
das quantias em causa, são acrescidos no campo 716 e são passíveis
artigo
57.º do CIRS).
de tributação autónoma (ver instruções de preenchimento do campo 716).
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Sobre o conceito de despesa não devidamente documentada julgamos ser sentido da
jurisprudência (Acórdão n.º 01486/06, de 30.01.07, do STA) considerar como tal a que
por circunstancialmente se não encontrar devidamente apoiada em documento externo
de molde a evidenciar a causa, natureza e montante, não permita conhecer fácil, clara e
precisamente a operação que lhe está subjacente.
Despesas não documentadas

não têm qualquer
suporte documental

Encargos não devidamente documentados
têm um documento emitido por
entidade externa, mas não reúne todas as condições legais exigidas

Com a reforma do IRC, o n.º 6 do artigo 23.º passou a estabelecer que quando o fornecedor
bens
ou prestador dos serviços esteja obrigado à emissão de fatura ou documento
esentaçãodos
anual
dos
formativoslegalmente
relevantes equiparado nos termos do Código do IVA, o documento comprovativo das
aquisições
essoas singulares, talde bens ou serviços previsto no n.º 4 deve obrigatoriamente assumir essa
forma:

ÃO

Como enquadrar as seguintes situações:
1) a fatura consta do e-fatura mas não existe o documento na contabilidade;
2) a fatura consta na contabilidade mas não aparece visível no e-fatura;

3) entregue
o registo contabilístico foi feito com base num extrato bancário mas não existe fatura
toriamente
na contabilidade nem registo do e-fatura.

correções no Quadro 07:
sivo e o contabilista
1) a fatura
consta do e-fatura mas não existe o documento na contabilidade;
ada, são identiﬁ
cados
•

acréscimo no campo 731 (encargo não devidamente documentado)

a fatura
outubro, 2)
bem
comoconsta na contabilidade mas não aparece visível no e-fatura;
mentos dos anos de
• gasto dedutível
o 3 e seus anexos ser
3) o registo contabilístico foi feito com base num extrato bancário mas não existe fatura
na contabilidade nem registo do e-fatura
•

acréscimo no campo 716 (gasto não documentado) + tributação autónoma ou

•

acréscimo no campo 731 (encargo não devidamente documentado)

ÃO

resentada:

• Campo 726 – Encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos

com NIF inexistente ou inválido ou por sujeitos passivos cessados oficiosamente
[artigo 23.º-A, n.º 1 , al. c)] ~
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
Inscrevem-se neste campo os encargos suportados pela empresa cujos documentos de
suporte tenham sido emitidos por sujeitos passivos com NIF inexistente ou inválido ou
40
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por sujeitos passivos que, por força do disposto no artigo 8.º, n.º 6, tenham sido cessados
oficiosamente.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Para se certificar da existência / validade do NIF ou do exercício da atividade dos clientes
De referir que estes encargos não ficam sujeitos a tributação autónoma.

/ fornecedores, o sujeito passivo deve socorrer-se do Portal das Finanças optando por
Consultar, Identificação, Clientes / Fornecedores.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
• Campo 783 – Despesas ilícitas [artigo 23.º-A, n.º 1, al. d)]
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Neste campo devem ser inscritas as despesas ilícitas, designadamente as que decorram de
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
comportamentos que fundadamente indiciem a violação da legislação penal portuguesa,
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
mesmo que ocorridos fora do alcance territorial da sua aplicação.

• Campo 728 – Multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios
e moratórios,
prática
infrações [artigoA23.º-A,
n.º 1, al. e)]
MODO
COMOpela
DEVE
SERde
APRESENTADA
DECLARAÇÃO
campo devem
ser 3
incluídas
todasdos
as seus
penalidades
ao sujeitoentregue
passivo,
1Neste
- A declaração
modelo
e quaisquer
anexos éaplicadas
obrigatoriamente
exceto
as
que
tenham
origem
contratual,
incluindo
os
juros
compensatórios
e
moratórios,
por transmissão eletrónica de dados.
os demais encargos suportados pela prática de infrações de qualquer natureza bem
como
porefeitos
comportamentos
contrários
a qualquer
sobre
da
2
- Para
do disposto
no número
anterior,regulamentação
o sujeito passivo
e o
o exercício
contabilista
atividade,
os de
natureza fiscal,
deser
trânsito,
os relacionados
com
certiﬁ
cado,nomeadamente,
nos casos em que
a declaração
devalaboral,
por este
assinada,
são identiﬁcados
a
atividade
económica,
etc.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Do mesmo modo, quer a AT (Inf. No Proc. n.º 1942/2007, com despacho do Diretor Geral
3
Os modelosquer
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015,
de 16
de outubro,
bem como
de- 02.10.2008)
a Jurisprudência
(Acórdão
do Supremo
Tribunal
Administrativo
de
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
2000.05.03, proferido no Processo n.º 24 627) consideram que os juros de mora devidos
2001
a 2014,
em vigor, devendo
a declaração
modelo
3 e pelo
seus que
anexos
ser
ao Estado
pormantêm-se
atraso no pagamento
de impostos
não são gastos
fiscal,
devem
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
ser acrescidos neste campo.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

• Campo 727 – Impostos, taxas e outros tributos que incidam sobre terceiros que o

sujeito passivo não esteja legalmente obrigado a suportar [artigo 23.º-A, n.º 1 , al. f)]

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Inscrevem-se neste campo os impostos, taxas e outros tributos que incidam sobre
terceiros, mas que o sujeito passivo decida, por vontade própria, suportar, como, por
A
declaração
deque
rendimentos
3 do IRS
é obrigatório
apresentada:
exemplo,
o IVA
tenha de modelo
ser legalmente
repercutido
nosser
clientes
ou o IRS ou o IRC
e a taxa social única (parte retida ao trabalhador) que tenham de ser obrigatoriamente
–retidos
Pelosnasujeitos
fonte. passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
As auferido
retenções
na fonte asujeitos
não residentes
quando
não àrepercutidas
e suportadas
rendimentos
a IRS que
obriguem
sua apresentação
(cfr. n.º pela
1 do
empresa,
devem
ser
acrescidas
neste
campo,
dado
tratarem-se
de
obrigações
do não
artigo 57.º do CIRS).
residente e não da empresa.
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• Campo 729 – Indemnizações por eventos seguráveis [artigo 23.º-A, n.º 1, al. g)]
Devem ser acrescidas neste campo as indemnizações pagas a terceiros pela verificação de
eventos cujo risco seja segurável, não incluindo as indemnizações de natureza contratual
pagas a terceiros que são consideradas gasto fiscal.

Nas situações de gastos obrigatoriamente suportados pela empresa em virtude de o
valor da franquia estabelecida no contrato de seguro ser superior ao da indemnização,
são os mesmos aceites em termos fiscais, em conformidade com o artigo 23.º do CIRC
e bem assim nos casos de gastos suportados voluntariamente pela empresa, como
evitar acréscimos em gastos futuros, desde que o aumento de gastos que esta
esentaçãoforma
anualde
dos
suportaria
formativos relevantespelo agravamento dos prémios de seguro seja, efectivamente, superior ao
valor das tal
indemnizações por si pagas directamente, o valor destas últimas será, também,
essoas singulares,
reconhecido para efeitos fiscais, nos termos do artigo 23.º do CIRC. (Inf. n.º 396/96, de
30.04, da DSIRC).

ÃO

• Campo 730 – Ajudas de custo e encargos com compensação pela deslocação em
viatura própria do trabalhador [artigo 23.º-A, n.º 1, al. h)]

Neste
campo são acrescidos os encargos com ajudas de custo e com a compensação
toriamente
entregue
pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não
faturados a clientes, escriturados a qualquer título, na parte em que não haja lugar a
sivo e o tributação
contabilistaem sede de IRS na esfera do beneficiário, sempre que a entidade patronal não
possua,
por cada pagamento efetuado, um mapa através do qual seja possível efetuar o
ada, são identiﬁ
cados
controlo das deslocações a que se referem os encargos.

Considera-se que estes encargos são faturados a clientes quando são debitados
outubro, bem como
separadamente na respetiva fatura.
mentos dos anos de
o 3 e seusPara
anexos
ser
tal, deverão
as empresas munir-se dos elementos suscetíveis de comprovar:

ÃO

resentada:

o Os encargos efetivamente suportados, respeitantes a ajudas de custo, sendo
necessário dar a conhecer o nome do beneficiário, o local, motivo e data da
deslocação, bem como o montante diário atribuído, por forma a aferir se os limites
legais ou pressupostos à sua atribuição aos servidores do Estado, determinantes da
não sujeição a IRS, a que se refere a alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS, foram
ou não excedidos.
o O mesmo será de referir em relação aos encargos devidos pela compensação da
deslocação do funcionário em viatura própria ao serviço da entidade patronal,
devendo o comprovativo (boletim itinerário) indicar ainda os quilómetros diários
percorridos, a matrícula da viatura e o nome do respetivo proprietário.

território português,
o Sempre que os encargos sejam faturados ao cliente, o mapa deve referir o valor
gado familiar, tenham
faturado, a obra/serviço a que respeita e autonomizar o montante quer das ajudas
entação (cfr. n.ºde1 do
custo quer das deslocações imputáveis.
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Sempre que se verifique a faturação destes encargos aos clientes, deverá o documento
de suporte referir o valor a estes faturado, bem como a obra/serviço a que respeita,
devendo a fatura indicar autonomamente o montante quer das ajudas de custo quer das
deslocações imputáveis.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

A não existência de mapa de controlo apropriado, determina a não consideração como
encargo dedutível da totalidade das referidas despesas.
Em conformidade com a orientação administrativa transmitida pelo Ofício n.º 5665,
de 25.03.2009, da DSIRC, o conceito “deslocação em viatura própria do trabalhador”
ou “utilização
ao serviço da entidade patronal” constantes,
FIM A QUEdeSEautomóvel
DESTINApróprio
A DECLARAÇÃO
respetivamente, da alínea f) do n.º 1 do artigo 45.º do CIRC (atual alínea h) do n.º 1 do
artigo 23.º-A) e da alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS, deve ser entendido como
qualquer
viatura
não faça parte
do 3ativo
fixo destina-se
tangível daàentidade
patronal,
nem
a
A
declaração
de que
rendimentos
modelo
do IRS
apresentação
anual
dos
esta seja imputável
qualquer
responsabilidade
ou encargo
pelo seu
uso.
rendimentos
respeitantes
ao ano
anterior e de outros
elementos
informativos
relevantes
para
a determinação
da esituação
tributária
dos despesas
sujeitos passivos,
pessoas
singulares,
tal
O enquadramento
legal
administrativo
destas
e inerentes
limites
para efeitos
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS, constam dos seguintes documentos:
o Dec. Lei n.º 106/98, de 24 de abril
o Dec. Lei n.º 192/95, de 28 de julho
o MODO
Dec. LeiCOMO
n.º 137/2010,
28 APRESENTADA
de dezembro
DEVEde
SER
A DECLARAÇÃO
o Circular n.º 12/91, de 29 de abril
deverão
constar
do campo 415
Q. 11anexos
da declaração
mod. 22, encontrando-se
1Estas
- A despesas
declaração
modelo
3 e quaisquer
dosdoseus
é obrigatoriamente
entregue
sujeitas
a tributação
autónoma,
a atenção para as anotações ao campo 365 do
por
transmissão
eletrónica
dechamando-se
dados.
Q. 10 da declaração mod. 22.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Notas:
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
porosenhas
atribuídas
Autoridade
Tributária
e dos
Aduaneira.
Por despacho
depela
28.06.2004
do Diretor
Geral
Impostos, as empresas associadas
da ANTRAM podem continuar a apresentar na faturação emitida aos seus clientes
3 - Oso modelos
aprovados
pelaprestado,
Portaria sem
n.º 366/2015,
de 16 de outubro,
bem
como
preço global
do serviço
que seja necessário
evidenciar
os vários
as respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
componentes que o constituem, desde que possuam os elementos constantes da
2001 aalínea
2014,f)mantêm-se
vigor,
declaração
seus
anexos
ser
do n.º 1 do em
artigo
45.ºdevendo
do CIRCa(atual
alínea modelo
h) do n.º3 1edo
artigo
23.º-A)
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
para a comprovação das ajudas de custo (Inf. n.º 22144, de 06.07.04 da DSIRC).
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
o O sócio gerente pode apresentar, do mesmo modo que os outros trabalhadores,
despesas com ajudas de custo e com compensação em viatura própria,
comprovadamente indispensáveis para a realização de proveitos, com a limitação
consagrada na alínea f) do n.º 1 do artigo 45.º do CIRC (atual alínea h) do n.º 1 do
artigo 23.º-A). (Proc. n.º 1927/2000, da DSIRC).

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

o No cálculo do excesso das ajudas de custo abonadas por entidades não públicas
aos seus trabalhadores e membros dos órgãos societários, pode tomar-se como
referência
valor das ajudas
de custo
a membros
Governo, sempre que
A declaração
deorendimentos
modelo
3 do atribuídas
IRS é obrigatório
ser do
apresentada:
as funções exercidas e ou o nível das respetivas remunerações não sejam comparáveis
ou reportáveis
à das categorias
ou remunerações
dos funcionários
públicos.
– Pelos
sujeitos passivos
(pessoase singulares),
residentes
em território
português,
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
Nos restantes casos, continua a considerar-se que excedem os limites legais
as
auferido
rendimentos
sujeitos
a
IRS
que
obriguem
à
sua
apresentação
(cfr.
n.º
1
do
ajudas de custo superiores ao limite mais elevado fixado para os funcionários
artigo
57.º do
CIRS). n.º 12/91, de 29.04).
públicos
(Circular
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As ajudas de custo e a compensação por uso de viatura própria ao serviço da entidade
patronal, visam compensar os trabalhadores, órgãos sociais incluídos, das despesas por
si suportadas quando deslocados do seu domicílio necessário ao serviço da entidade
empregadora.
Assim, a atribuição de ajudas de custo pressupõe a deslocação efetiva do beneficiário,
tendo por finalidade fazer face aos encargos por este suportado com refeições (almoço
e jantar) e alojamento.
Considera-se domicílio necessário, sem prejuízo do estabelecido em lei especial, para
efeitos de abono de ajudas de custo:
•

A localidade onde o trabalhador aceitou o lugar ou o cargo, se aí ficar a prestar
serviço;
esentação anual dos
• A localidade onde exerce funções, se for colocado em localidade diversa da referida
formativos relevantes
na alínea
anterior;
essoas singulares,
tal
•

A localidade onde se situa o centro da sua atividade funcional, quando não haja
local certo para o exercício de funções.

No que respeita aos pressupostos de atribuição de ajudas de custo, e em conformidade
com os artigos 6.º, 10.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, apenas há direito a
ajudas de custo nas deslocações diárias que se realizem para além de 20 quilómetros do
ÃO
domicílio necessário e nas deslocações por dias sucessivos que se realizem para além de
50 quilómetros do mesmo domicílio, não podendo neste último caso o respetivo abono
terentregue
lugar para além de 90 dias seguidos, salvo em casos excecionais e devidamente
toriamente
fundamentados em que poderá haver prorrogação por mais 90 dias.

As distâncias em questão são contadas da periferia da localidade onde o trabalhador tem
sivo e o contabilista
o seu domicílio necessário e a partir do ponto mais próximo do local de destino.
ada, são identiﬁcados
Para além disso, o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 4 de abril, determina quais as
percentagens a considerar para a atribuição das ajudas de custo a título de deslocações
outubro, no
bem
como nacional, nomeadamente:
território
mentos dos anos de
a) Nas deslocações diárias:
o 3 e seus anexos ser
i) Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido
entre as 13 e as 14 horas - 25%;

ÃO

ii) Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido
entre as 20 e as 21 horas - 25%;
iii) Se a deslocação implicar alojamento - 50%.
b) Nas deslocações por dias sucessivos:
i) No dia de partida, ocorrendo esta:

resentada:

I) Até às 13 horas – 100%;

território português,
II) Depois das 13 horas até às 21 horas – 75%;
gado familiar, tenham
das 21 horas – 50%.
entação (cfr. n.ºIII)
1 Depois
do
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ii) No dia de Chegada, ocorrendo esta:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
II) Depois das 13 horas até às 20 horas – 25%;
MODELO 3 DO IRS
I) Até às 13 horas – 0%;

III) Depois das 20 horas – 50%.
iii) Nos restantes dias – 100%

A inclusão de pelo menos uma das refeições diárias na deslocação provoca uma dedução
à ajuda de custo diária de 30% por cada refeição, sendo que o valor mínimo que a ajuda
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
pode atingir é de 20% do valor legal estabelecido.
Quanto aos limites máximos de atribuição de ajudas de custo, a tabela seguinte mostra
a evolução
dosde
limites
legais não
sujeitos
IRS:
A
declaração
rendimentos
modelo
3 ado
IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Exemplo
16: instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
as
respetivas
2001
a 2014,
mantêm-se
em vigor,
devendo
a declaração
3 e seus
Uma dada
empresa
registou
no período
de tributação
de modelo
2021, gastos
comanexos
ajudas ser
de
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
custo no valor global de 5.000 euros, todavia, não possui o mapa a que se refere a alínea
(artigo
2.º1 da
n.º 34/2019,
de 28/1)
h) do n.º
do Portaria
artigo 23.º-A
do CIRC.
A empresa declarou lucro tributável no período.

Correção
no ESTÁ
Quadro
07:
QUEM
OBRIGADO
A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Campo 730 → acréscimo de 5.000 euros

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Tributação autónoma incidente sobre estes factos em 2021:
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
5.000
x 5%estes,
= 250ou
euros
quando
os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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o Campo 732 - Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor [artigo 23.º-A, n.º 1, al. i)]
São acrescidos neste campo os encargos com o aluguer sem condutor de viaturas ligeiras de
passageiros ou mistas, na parte correspondente ao valor das depreciações dessas viaturas
que, nos termos das alíneas c) e e) do n.º 1 do artigo 34.º, não sejam aceites como gastos.
O regime fiscal do aluguer de longa duração encontra-se explicitado na Circular n.º
24/91, de 19 de dezembro, chamando-se a atenção para o facto de a respetiva aplicação
pressupor a existência de um plano financeiro, com decomposição da renda suportada
entre amortização financeira e encargos financeiros.

Assim, no que se refere à parcela da amortização financeira, só é aceite a quantia
à depreciação que seria fiscalmente dedutível em caso de aquisição
esentaçãocorrespondente
anual dos
(ver Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho).
formativosdireta
relevantes
essoas singulares, tal
Por despacho de 31.12.90 do SEAF foi sancionado o entendimento de que a alínea h) do
n.º 1 do artigo 45.º do CIRC (atual alínea i) do n.º 1 do artigo 23.º-A) apenas é aplicável às
situações de aluguer de longa duração (ALD), considerando-se como tal o aluguer que se
reporta a contratos até 3 meses renováveis e a contratos superiores a 3 meses.

No caso de viaturas ligeiras de passageiros, motos ou motociclos, excluindo os veículos
ÃO
movidos exclusivamente a energia elétrica, deve ter-se em conta o disposto no artigo
88.º, n.º 3, acrescendo-se, no campo 365 do Quadro 10, a tributação autónoma resultante
da aplicação das taxas previstas nas suas alíneas a) a c) à totalidade dos encargos
(dedutíveis
toriamente
entregue e não dedutíveis) efetuados ou suportados com o aluguer.

sivo e o Exemplo
contabilista
17:
ada, são identiﬁcados
Uma sociedade celebrou, em 1 de janeiro de 2021, um contrato de aluguer sem condutor,
de longa duração, relativo a uma viatura ligeira de passageiros que não é um veículo
plug-in nem é movida a energia elétrica, gases de petróleo liquefeito ou gás
outubro, híbrido
bem como
natural
veicular.
mentos dos anos de

o 3 e seusSabe-se,
anexos ser
ainda, que:

ÃO

•

Valor da viatura: € 45.000,00;

•

Amortização financeira em 2019: € 12.000,00.

•

Limite das depreciações que seriam aceites em 2018, se fosse aquisição direta: €
25.000,00 x 25% = € 6.250,00

Correções no Quadro 07:

⇒ Campo 732 – Acréscimo de € 5.750,00 (12.000,00 – 6.250,00) Valor a inscrever no
Quadro 10 (tributação autónoma):
resentada:
⇒ Campo 365 – 4.200,00 (12.000,00 x 35%) NOTA: Tendo a viatura sido adquirida em
território 2017,
português,
o montante fixado na alínea d) do n.º 4 do artigo 1.º da Portaria n.º 467/2010, de 7
gado familiar,
tenham
de julho, é de € 25.000,00.
entação (cfr. n.º 1 do
Quanto à tributação autónoma, aplicou-se o disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 88.º
do CIRC, uma vez que o custo de aquisição foi superior a € 35.000,00.
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Campo 733 – Encargos com combustíveis [artigo 23.º-A, n.º 1, al. j)]

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
São inscritos neste campo os encargos com combustíveis na parte em que o sujeito
MODELO 3 DO IRS
passivo não faça prova de que os mesmos respeitam a bens pertencentes ao seu ativo
ou são por ele utilizados em regime de locação e de que não são ultrapassados os
consumos normais.
Os consumos normais, não podendo ser quantificados à priori, devem ser determinados
em função dos gastos efetivos por viatura e dos respetivos quilómetros percorridos,
FIM
A QUE
SEcaracterísticas
DESTINA A DECLARAÇÃO
sendo
certo
que as
e condições efetivas de utilização poderão funcionar
como fator de confirmação.
Emdeclaração
nossa opinião,
as despesas modelo
com combustíveis
cliente no ato anual
da venda
A
de rendimentos
3 do IRS oferecidos
destina-se ao
à apresentação
dos
da
viatura,
serão
igualmente
de
considerar
no
âmbito
da
alínea
j)
do
n.º
1
do
artigo
23.ºrendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
A doaCIRC,
o mesmoda
sendo
de referir
em dos
relação
às despesas
combustíveis
para
determinação
situação
tributária
sujeitos
passivos,com
pessoas
singulares,das
tal
viaturas
de
demonstração
ou
serviço.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Cumpre referir ainda que o ónus da prova de que os consumos normais não estão
ultrapassados cabe ao sujeito passivo.
Os encargos suportados com combustíveis, relacionados com viaturas ligeiras de
passageiros
mistas,
motosSER
e motociclos
encontram-se
sujeitos a tributação autónoma,
MODOou
COMO
DEVE
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
conforme n.ºs 3, 4 ou 14 do artigo 88.º do CIRC.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por
transmissão
eletrónica de dados.
Informação
vinculativa
Diploma: Código do IRC
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado,
Artigo:
88.º nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Assunto: Contrato de comodato para utilização de viatura ligeira de passageiros:
enquadramento
dos encargos
suportados
pelo comodatário
taxa de bem
tributação
3
- Os modelos fiscal
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015,
de 16 de eoutubro,
como
autónoma
aplicável
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
mantêm-se
emn.º
vigor,
devendo
a declaração
modelo 3da
e SUBDG
seus anexos ser
Processo:
2015
000801 (PIV
8301),
com Despacho
de 2015-07-14,
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Conteúdo:
O sujeito
passivo
pretende
saber qual a taxa de tributação autónoma a aplicar
(artigo
2.º da
Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1)
aos encargos suportados com uma viatura ligeira de passageiros que vem utilizando
desde finais de 2014, ao abrigo de um contrato de comodato celebrado por tempo
indeterminado.
A viatura ligeira de passageiros pertence a um familiar próximo do sócio-gerente.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

A questão prende-se com o facto de os encargos por si suportados (como comodatário)
com a utilização da viatura (combustível, portagens, parques de estacionamento, entre
outros) terem enquadramento no âmbito do n.º 3 do art.º 88.º do Código do IRC (CIRC),
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
mas não existir um “custo de aquisição” que permita saber qual a taxa de tributação
autónoma a aplicar.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando
estes, ou os
dependentes
que integram
o respetivo
agregado
tenham
A dúvida
é reforçada
pelo
facto de a Autoridade
Tributária
e Aduaneira
(AT)familiar,
ter já divulgado
auferido
rendimentos
a IRS
que obriguem
apresentação
(cfr. n.º
1 do
fichas
doutrinárias
em quesujeitos
enquadra
de modo
diferenteàossua
encargos
relacionados
com
o
artigo
57.º
do
CIRS).
“rent-a-car” e com o “renting”: no primeiro caso, a AT entende que é aplicável a taxa de
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tributação autónoma prevista na alínea a) do n.º 3 do art.º 88.º do CIRC (10%); no segundo
caso, entende que é aplicável a taxa associada ao preço que o locador considerou para o
cálculo da renda.
ENTENDIMENTO SANCIONADO
1. O contrato subjacente à utilização da viatura é um contrato de comodato, definido no
art.º 1129.º do Código Civil como sendo «o contrato gratuito pelo qual uma das partes
entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela, com a obrigação de
a restituir».

2. Este contrato não pode ser confundido com o contrato de locação que, de acordo
com o art.º 1022.º do Código Civil, «é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a
esentaçãoproporcionar
anual dos à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição».

formativos relevantes
3. Apesartalde serem contratos distintos, não há dúvida que, também no regime de
essoas singulares,
comodato, o sujeito passivo que utiliza a viatura (o comodatário) suporta determinados
encargos, uns associados à própria utilização (como, por exemplo, o combustível) e outros
relacionados com a sua manutenção e conservação.

ÃO

4. Assim, antes de ser analisada a questão da tributação autónoma, há que saber se
todos os gastos que a empresa suporta com a viatura, um bem que não faz parte do seu
património, podem ou não concorrer para a formação do lucro tributável.

A)entregue
Dedutibilidade dos gastos incorridos com a viatura
toriamente

5. No que se refere aos combustíveis, a alínea j) do n.º 1 do art.º 23.º-A do CIRC preceitua
não são dedutíveis «Os encargos com combustíveis na parte em que o sujeito passivo
sivo e o que
contabilista
não faça
prova de que os mesmos respeitam a bens pertencentes ao seu ativo ou por ele
ada, são identiﬁ
cados
utilizados em regime de locação e de que não são ultrapassados os consumos normais».

Nesta
norma antiabuso, o legislador vem exigir, em primeiro lugar, que os encargos com
outubro, 6.
bem
como
combustíveis
mentos dos
anos de respeitem a bens que pertençam ao ativo da empresa (por exemplo, uma
viatura
o 3 e seus anexosque
ser tenha sido objeto de um contrato de compra e venda ou de um contrato de
locação financeira) ou que estejam a ser utilizados em regime de locação (por exemplo,
ao abrigo de um contrato de «renting») e, em segundo lugar, que não sejam ultrapassados
os consumos normais.
7. Ora, no presente caso, a viatura não pertence ao ativo da requerente nem está a ser
utilizada em regime de locação.

ÃO

8. Se o legislador pretendesse afastar da restrição à dedutibilidade imposta pela alínea
j) do n.º 1 do art.º 23.º-A do CIRC os encargos com combustíveis respeitantes a viaturas
utilizadas em regime de comodato, tê-lo-ia dito expressamente.
resentada:

9. Conclui-se, portanto, que o montante total dos encargos com combustíveis não é
território fiscalmente
português, dedutível.
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.º 1 doaos restantes encargos inerentes à utilização da viatura (reparações, despesas
10. Quanto
de conservação, portagens e estacionamentos), a sua dedutibilidade só é possível se a
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viatura for exclusivamente utilizada pelo comodatário no âmbito da sua atividade, de
modo a que seja possível concluir que os gastos são suportados para obter ou garantir
os rendimentos sujeitos a IRC. Para além disso, os gastos têm de estar comprovados
documentalmente nos termos dos n.ºs 3, 4 e 6 do art.º 23.º do respetivo Código.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

11. Também não são dedutíveis na esfera da requerente os encargos que sejam imputáveis
ao proprietário da viatura (por exemplo, o imposto sobre veículos).
B) Tributação autónoma

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

12. No que se refere à tributação autónoma, salienta-se que quer sejam ou não dedutíveis
fiscalmente, todos os encargos suportados com a viatura estão sujeitos a tributação
autónoma,
nosde
termos
do n.º 3 do
art.º 88.º
doIRS
CIRC.
A
declaração
rendimentos
modelo
3 do
destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
13. Este
preceito prevê,
suas alíneas
a) ados
c), asujeitos
aplicação
de várias
taxas singulares,
(10%, 27,5%tal
e
para
a determinação
danas
situação
tributária
passivos,
pessoas
35%),
consoante
o
custo
de
aquisição
da
viatura.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
14. Ora, sendo o comodato um contrato gratuito, o comodatário não tem de pagar ao
comodante qualquer renda mensal que possa ser associada ao custo de aquisição da
viatura em causa.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

15. No entanto, o contrato de comodato celebrado pelo sujeito passivo permite-lhe a
utilização da viatura por tempo indeterminado.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
significa eletrónica
que a requerente
vai desfrutar da viatura durante a respetiva vida útil,
16. Isso
por
transmissão
de dados.
retirando dela as mesmas vantagens – associadas à sua utilização – que retiraria se a viatura
tivesse
objetodo
dedisposto
contrato de
de locação
ou mesmo
“renting”.
2
- Parasido
efeitos
noaquisição,
número anterior,
o financeira,
sujeito passivo
e o de
contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
17. Osenhas
contrato
em causa
nãoAutoridade
pode ser comparado
um contrato de “renta-car”, já que
por
atribuídas
pela
Tributária ecom
Aduaneira.
este, sendo um contrato de aluguer sem condutor celebrado por um período muito curto,
não
é assimilável
a uma aquisição.
3
- Os
modelos aprovados
pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
18. Assim,
tal como
acontece
deaaquisição
direta,
de locação
financeira
ou
2001
a 2014,
mantêm-se
em num
vigor,contrato
devendo
declaração
modelo
3 e seus
anexos ser
de
“renting”,
a
taxa
de
tributação
autónoma
dos
encargos
(dedutíveis
ou
não
dedutíveis)
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
que o sujeito
passivo vai
ao longo do contrato de comodato, pela utilização
(artigo
2.º da Portaria
n.º suportando,
34/2019, de 28/1)
e conservação da viatura ligeira de passageiros, terá por referência o custo de aquisição
da mesma, o qual deve ser solicitado ao comodante (que, no presente caso, é um familiar
próximo do comodatário) e integrado no processo de documentação fiscal a que se
refere o art.º 130.º do CIRC.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração
rendimentos
3 do
IRS é obrigatório
apresentada:
• Campode
784
– Encargosmodelo
relativos
a barcos
de recreio eser
aeronaves
de passageiros
[artigo 23.º-A, n.º 1, al. k)]
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
Neste campo são inscritos os encargos suportados com este tipo de ativos, com exceção
artigo 57.º do CIRS).
dos relativos a depreciações, desde que não estejam afetos à exploração do serviço
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público de transportes nem se destinem a ser alugados no exercício da atividade normal
do sujeito passivo.

NTOS A não dedutibilidade das depreciações destes ativos que se encontra prevista no artigo
34.º, n.º 1, alínea e) implica que seja feita uma correção no campo 719.

• Campo 734 – Juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos
feitos pelos sócios à sociedade [artigo 23.º-A, n.º 1 , al. m)]

São acrescidos neste campo os juros e outras formas de remuneração de suprimentos
e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, na parte em que excedam o valor
esentação anual dos
correspondente à taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida acrescida do
formativos relevantes
spread de 2% se se tratar de uma grande empresa, ou de 6% caso se trate de uma pequena
essoas singulares, tal
ou média empresa como tal qualificada nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º
372/2007, de 6 de novembro, conforme artigo 23.º-A, n.º 1, alínea m) do CIRC e Portaria
n.º 279/2014, de 30 de dezembro.

ÃO

Este artigo afasta do seu âmbito as situações a que seja aplicável o regime estabelecido
no artigo 63.º do CIRC (preços de transferência) e na Portaria n.º 1446- C/2001, de 21
de dezembro e ainda às abrangidas por normas convencionais relativas a preços de
transferência.

toriamente entregue

• Campo 735 – Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por

membros dos órgãos sociais [artigo 23.º-A, n.º 1 , al. o)]
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
O Código do IRC acolhe o regime contabilístico dos gastos relativos à participação nos
lucros de membros de órgãos sociais e trabalhadores da empresa previsto na IAS 19 e no
outubro, §bem
18 dacomo
NCRF 28 – Benefícios dos empregados.
mentos dos anos de
o 3 e seusAssim,
anexosem
serregra, os mesmos são contabilizados e dedutíveis no período de tributação
em que os serviços são prestados. Porém, nos termos do artigo 23.º-A, n.º 1, alínea o)
não são dedutíveis (e, portanto, devem ser acrescidos neste campo) os gastos referentes
a participação nos lucros suportados com os titulares do capital da sociedade que
preencham, cumulativamente, as seguintes condições:

ÃO

resentada:

a) Sejam membros dos órgãos sociais;
b) Possuam, direta ou indiretamente, uma participação no capital social igual ou
superior a 1% (para o efeito, consideram-se participações indiretas as detidas pelo
cônjuge, respetivos ascendentes ou descendentes até ao 2.º grau, aplicando-se,
igualmente, com as necessárias adaptações, as regras sobre a equiparação da
titularidade estabelecidas no Código das Sociedades Comerciais);

c) As importâncias reconhecidas em resultados ultrapassem o dobro da remuneração
território português,
mensal auferida no período de tributação a que respeita o resultado em que
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.ºparticipam.
1 do
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Salienta-se que, nos termos do artigo 23.º-A, n.º 1, alínea n), os gastos relativos à
participação nos lucros têm que ser pagos ou colocados à disposição dos seus
beneficiários até ao final do período de tributação seguinte.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Caso não se verifique esta condição,
ao valor 3
do DO
IRC liquidado
MODELO
IRS relativamente ao período
de tributação seguinte adiciona-se o IRC que deixou de ser liquidado no período de
tributação respetivo, acrescido dos juros compensatórios correspondentes (artigo 23.ºA, n.º 5).

Esta correção é efetuada no campo 363 do Quadro 10 e os respetivos juros compensatórios
são indicados
no SE
campo
366 doAmesmo
Quadro.
FIM A QUE
DESTINA
DECLARAÇÃO
Quando não se verifiquem as condições previstas nas alíneas (a) e (b) do § 18 da
NCRF 28, a entidade fica inibida de reconhecer o «custo esperado dos pagamentos
A
denos
rendimentos
modelo
3 dogasto
IRS destina-se
apresentação
anual
dedeclaração
participação
lucros e bónus»
como
do períodoàde
tributação em
quedos
os
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
colaboradores prestam o serviço.
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Neste se
caso,
a atribuição
emno
Assembleia-Geral
no período
de tributação seguinte origina
como
encontra
previsto
artigo 57.º do Código
do IRS.
um débito direto na rubrica de Resultados transitados, constituindo uma variação
patrimonial negativa que concorre para a formação do lucro tributável deste período.
O pagamento ou colocação à disposição das respetivas importâncias tem de ser efetuado
até ao fim de período de tributação em que a deliberação ocorreu.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Portanto, para efeitos de dedutibilidade fiscal, o prazo para pagamento ou colocação à
disposição das quantias atribuídas a título de participação nos lucros é o mesmo, quer os
passivos reconheçam
gasto no período
tributação
em que os colaboradores
1sujeitos
- A declaração
modelo 3 e o
quaisquer
dos seusde
anexos
é obrigatoriamente
entregue
prestaram
o serviço,
quer reconheçam
por
transmissão
eletrónica
de dados. a variação patrimonial negativa no período de
tributação em que se delibera a respetiva atribuição.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
O conceito de “remuneração mensal” foi clarificado através da Circular n.º 8/2000,
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
de 11 de maio, da DSIRC, e deve entender-se como a remuneração mensal média do
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
período de tributação, ou seja, o valor das retribuições totais anuais dividido por doze,
por forma a imputar a cada um dos meses o total da remuneração auferida no período
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
de tributação. No conceito de remuneração devem ser incluídas todas as importâncias a
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
que, nos termos do contrato, das normas que o regem ou dos usos, o membro do órgão
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
de administração tem direito como contrapartida do seu trabalho, sendo esse o caso das
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
remunerações variáveis que preencham aqueles requisitos.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

Exemplo 18:
QUEM ESTÁ eOBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
A é administrador
acionista (com
percentagem de
participação no capital de 4%) da
sociedade X, SA., onde auferiu, em 2021, uma remuneração mensal média de € 2.500,00
(calculada nos termos da circular n.º 8/2000).
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Esta sociedade tem vindo, ao longo dos anos, a atribuir participação nos lucros ao
sendo
esperado,
de acordo
com essaresidentes
prática, que
lheterritório
seja paga,português,
em 2022,
–administrador,
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
em
com
referência
de 2021, uma
gratificação
€ 7.500,00,
pelo que
reconheceu
quando
estes,ao
oulucro
os dependentes
que
integram ode
respetivo
agregado
familiar,
tenham
contabilisticamente,
em
2021,
o
respetivo
gasto.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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situação, o valor limite a considerar como gasto fiscal em 2021 é de € 5.000,00 (2
NTOS Nesta
x € 2.500,00), pelo que o excedente deve ser indicado no campo 735 do Quadro 07 da
respetiva declaração modelo 22.

Correção no Quadro 07:
Em 2021
⇒ Campo 735 – Acréscimo de € 2.500,00 (€ 7.500,00 – € 5.000,00)

De notar que o administrador é tributado em IRS, na categoria A, pela totalidade da
esentaçãogratificação
anual dos recebida ou colocada à disposição (€ 7.500,00).
formativos relevantes
essoas singulares, tal

• Campo 780 – Contribuição sobre o setor bancário [artigo 23.º-A, n.º 1, al. p)]

A contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi aprovado pelo artigo 141.º da Lei
n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro (OE 2011) e alterado pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31
de dezembro e 7-A/2016, de 30 de março, foi objeto de regulamentação pela Portaria n.º
121/2011,
de 30 de março, alterada pelas Portarias n.ºs 77/2012, de 26 de março, 64/2014,
toriamente
entregue
de 12 de março, 176-A/2015, de 12 de junho e 165-A/2016, de 14 de junho.

ÃO

Esta contribuição é liquidada anualmente pelo sujeito passivo através da declaração
sivo e o modelo
contabilista
26, a qual deve ser enviada à AT por transmissão eletrónica de dados e também
ada, são identiﬁ
cados
paga até
ao último dia do mês de junho.

Por força do disposto no artigo 23.º-A, n.º 1, alínea p), a contribuição sobre o setor
não é dedutível para efeitos da determinação do lucro tributável, pelo que o seu
outubro, bancário
bem como
montante
deve ser inscrito neste campo.
mentos dos
anos de

o 3 e seus anexos ser

ÃO

• Campo 785 – Contribuição extraordinária sobre o setor energético [artigo 23.º-A,
n.º 1, al. q)]

O regime que criou a contribuição extraordinária sobre o setor energético foi aprovado
pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (OE 2014) e alterado pelas Leis
n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 33/2015, de 27 de abril e 42/2016, de 28 de dezembro.

Esta contribuição é liquidada pelo sujeito passivo, através da declaração modelo 27,
resentada:aprovada pela Portaria n.º 208/2014, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 119
–B/2015, de 30 de abril.
território português,
Por tenham
força do disposto no artigo 23.º-A, n.º 1, alínea q), esta contribuição não é dedutível
gado familiar,
paran.º
efeitos
entação (cfr.
1 do de determinação do lucro tributável, pelo que o seu montante deve ser
inscrito neste campo 785.
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

• Campo 802 – Contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica [artigo
23.º-A, n.º 1, al. s)]

A contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica foi introduzida pela Lei do
Orçamento do Estado para 2015 (Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro) com a finalidade
declarada de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na vertente
dos gastos com medicamentos, sendo a receita obtida com a sua cobrança consignada
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
ao SNS.
Desde então, tem vindo o seu regime a ser prorrogado, até aos dias de hoje, numa base
anual
e por viade
darendimentos
aprovação das
sucessivas
Orçamento
do Estado.
A
declaração
modelo
3 doLeis
IRSdo
destina-se
à apresentação
anual dos
rendimentos
ao ano23.º-A,
anterior
outros
informativos
Por força do respeitantes
disposto no artigo
n.ºe1,de
alínea
s), elementos
esta contribuição
não é relevantes
dedutível
para
a
determinação
da
situação
tributária
dos
sujeitos
passivos,
pessoas
singulares,
tal
para efeitos de determinação do lucro tributável, pelo que o seu montante deve ser
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
inscrito neste campo 802.

• Campo 746 – Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas
a um regime fiscal privilegiado [artigo 23.º-A, n.º 1, al. r) e n.º 7]

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável as importâncias
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do
por transmissão eletrónica de dados.
território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável (a que
se referem os n.ºs 1 ou 5 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária), ou cujo pagamento seja
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
efetuado em contas abertas em instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas,
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
salvo se o sujeito passivo puder provar que tais encargos correspondem a operações
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
efetivamente realizadas e não têm um caráter anormal ou um montante exagerado.
3
- Os
modelos
aprovados
pela
Portaria
n.º 366/2015,
de montante
16 de outubro,
bem como
Não
existindo
essa
prova, para
além
da correção
do respetivo
neste campo
746,
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
tais importâncias estão também sujeitas a tributação autónoma (campo 365 do Quadro
2001
a 2014,
devendo
a declaração
modelo
3 eo seus
anexos for
ser
10), por
força mantêm-se
do dispostoem
no vigor,
n.º 8 do
artigo 88.º,
mas apenas
quando
beneficiário
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
residente fora do território português e aí esteja submetido a um regime fiscalmente
(artigo
2.º da Portaria
n.ºrefere
34/2019,
mais favorável
a que se
n.º 1 de
do 28/1)
artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, o qual remete
para a Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º
345-A/2016, de 30 de dezembro.
Este regime aplica-se também às importâncias indiretamente pagas ou devidas, a
qualquer título, às pessoas singulares ou coletivas residentes fora do território português
QUEM ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
e aí submetidas
a um
regime fiscal
claramente maisAfavorável,
quando o sujeito passivo
tenha ou devesse ter conhecimento do seu destino.
Presume-se
conhecimento
quando
existam
relações especiais
nos termos do n.º 4
A
declaraçãoesse
de rendimentos
modelo
3 do
IRS é obrigatório
ser apresentada:
do artigo 63.º, entre o sujeito passivo e as referidas pessoas singulares ou coletivas, ou
o sujeito
passivo
e o mandatário,
fiduciário ou
interpostaem
pessoa
que procede
ao
–entre
Pelos
sujeitos
passivos
(pessoas singulares),
residentes
território
português,
pagamento
às
pessoas
singulares
ou
coletivas.
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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• Campo 737 – 50% de outras perdas relativas a partes de capital ou outras
componentes do capital próprio (ex-artigo 45.º, n.º 3, parte final)

NTOS

Este campo só deve ser preenchido para períodos de tributação anteriores a 2014, em
que se aplicava a redação do ex-artigo 45.º, n.º 3, parte final.

Neste campo são inscritas, em 50%, as importâncias relativas a outras perdas (que não
sejam menos-valias, dado que estas obedecem ao “mecanismo” das mais-valias e menosvalias) relativas a partes de capital ou outras componentes de capital próprio. São, por
exemplo, acrescidas neste campo 737 as importâncias correspondentes a 50% das perdas
por reduções de justo valor, quando estas se enquadrem no âmbito do artigo 23.º, n.º 1,
alínea i), por força do disposto na alínea a) do n.º 9 do artigo 18.º, bem como as menosesentação anual dos
valias dedutíveis no caso de liquidação de uma sociedade, nos termos da alínea b) do n.º
formativos relevantes
2 do artigo 81.º do CIRC.
essoas singulares, tal

• Campo 786 – Outras perdas relativas a instrumentos de capital próprio e gastos
suportados com a transmissão onerosa de instrumentos de capital próprio de entidades
não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (artigo 23.º-A, n.ºs 2 e 3))

ÃO

Neste
campo são inscritas outras perdas (que não as menos-valias) relativas a instrumentos
toriamente
entregue
de capital próprio, na parte do valor que corresponda aos lucros ou reservas distribuídos
ou às mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes sociais da mesma
que tenha beneficiado, no próprio período de tributação ou nos quatro períodos
sivo e o entidade
contabilista
anteriores,
ada, são identiﬁ
cadosda dedução prevista no artigo 51.º, do crédito por dupla tributação económica
internacional previsto no artigo 91.º-A ou da dedução prevista no artigo 51.º-C (artigo
23.º-A, n.º 2).

outubro, bem como
São ainda inscritos neste campo os gastos suportados com a transmissão onerosa de
mentos dos anos de
instrumentos de capital próprio, qualquer que seja o título por que se opere, de entidades
o 3 e seus anexos ser
com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime fiscal
claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13
de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro
(artigo 23.º-A, n.º 3).

ÃO

Quanto às menos-valias não dedutíveis nos termos do n.º 2 do artigo 23.º-A é-lhes
aplicável o regime específico das mais-valias e das menos-valias, devendo as menosvalias contabilísticas ser acrescidas no Campo 736, não sendo as menos-valias fiscais
inscritas no Campo 769.

resentada:

• Campo 718 – Perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais
território português,
(artigo 28.º) e em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites
gado familiar, tenham
legais (artigos 28.º-A a 28.º-C)
entação (cfr. n.º 1 do

54

9

Março 2022

DECLARAÇÃO MODELO 3

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

APECA

De acordo com os normativos contabilísticos em vigor, os inventários, regra geral, devem
ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

O n.º 1 do artigo 28.º permite a dedutibilidade das perdas por imparidade em inventários,
reconhecidas contabilisticamente no mesmo período de tributação ou em períodos de
tributação anteriores, até ao limite da diferença entre o respetivo custo de aquisição ou
de produção e o valor realizável líquido referido à data do balanço, ou seja, no último dia
do período de tributação, quando este for inferior àquele.
Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, considera-se valor realizável líquido o preço de
FIM
A QUEno
SEdecurso
DESTINA
A DECLARAÇÃO
venda
estimado
normal
da atividade do sujeito passivo nos termos do n.º 4
do artigo 26.º, deduzido dos custos necessários de acabamento e venda.
A
rendimentos
modelo
3 do
IRS destina-se
à apresentação
anual dos
Dedeclaração
realçar que,de
atualmente,
o Código
do IRC,
à semelhança
dos referenciais
contabilísticos,
rendimentos
respeitantes
anopor
anterior
e de outros
elementos
informativos
aceita que no
cálculo da ao
perda
imparidade
se tome
em consideração
o relevantes
montante
para
a determinação
dade
situação
tributária
dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
dos custos
necessários
acabamento
e venda.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Sempre que a perda por imparidade reconhecida em termos contabilísticos seja superior
ao limite fiscalmente aceite nos termos dos referidos preceitos, deve a diferença apurada
ser corrigida neste campo.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1Exemplo
- A declaração
modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
19:
por transmissão eletrónica de dados.
A sociedade B, Lda. adquiriu em 2021 uma mercadoria pelo montante de € 50.000,00.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
No mês
de dezembro
o declaração
sujeito passivo
efetuou
vendas
de mercadorias
idênticas
certiﬁ
cado,
nos casos de
em2021,
que a
deva
por este
ser assinada,
são identiﬁ
cados
(em
condições
normais
de
mercado)
pelo
preço
de
€
49.500,00,
suportando
custos
de
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
venda de € 500,00.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Em 31 de dezembro, considerou que, presumivelmente, o preço de venda dessa mercadoria
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
seria de € 48.500,00 e que os custos estimados necessários de acabamento e venda
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
seriam de € 500,00.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Em termos contabilísticos, decidiu reconhecer em resultados uma perda por imparidade
de € 2.000,00 [50.000,00 – (48.500,00 – 500,00)].
Em termos fiscais, por força do disposto no artigo 26.º, n.º 4, por remissão do artigo 28.º,
n.º 2, só é aceite um gasto de € 1.000,00 [50.000,00 – (49.500,00 – 500,00)].

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Correção no Quadro 07:
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Em 2021
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
⇒ Campo
– Acréscimo
de € 1.000,00
(2.000,00o –respetivo
1.000,00)agregado familiar, tenham
quando718
estes,
ou os dependentes
que integram
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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São também inscritas neste campo as perdas por imparidade não fiscalmente dedutíveis,
isto é, aquelas que não respeitem a:
o créditos resultantes da atividade normal nas condições da alínea a) do n.º 1 do
artigo 28.º-A e do artigo 28.º-B;
o recibos por cobrar das empresas de seguros [artigo 28.º-A, n.º 1 alínea b)];

o perdas por imparidade e outras correções de valor constituídas pelas entidades
sujeitas à supervisão do Banco de Portugal e pelas sucursais em Portugal de
instituições de crédito e outras instituições financeiras com sede noutro Estado
membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, nos termos dos
artigos 28.º-A, n.º 2 e 28.º-C, com a observância do disposto no Decreto Regulamentar
n.º 11/2017, de 28 de dezembro.
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal
São também acrescidas as perdas por imparidade fiscalmente dedutíveis, na parte que
exceda os limites legais que se encontram previstos no artigo 28.º-B, e no artigo 28.º-C
que remete para o disposto no Decreto Regulamentar n.º 11/2017, de 28 de dezembro.

ÃO
Exemplo 20:

A Sociedade
toriamente
entregue X, Lda. reconheceu, no período de tributação de 2021, perdas por imparidade
relativamente a dívidas a receber, no montante de € 180.000,00.

A perda por imparidade de dívidas a receber representa o valor (total) dos seguintes
sivo e o créditos,
contabilista
relativamente aos quais existem provas objetivas de imparidade e de terem sido
ada, são identiﬁ
cados
efetuadas
diligências para o seu recebimento:

⇒ Sobre clientes evidenciados como de cobrança duvidosa:
outubro, bem como
• Manuel Joaquim, Lda. (1), em mora há 25 meses € 60.000,00
mentos dos anos de
Antónioser
Leal, Lda., em mora há 17 meses € 80.000,00
o 3 e seus•anexos
(1) É participada em 15% pela Sociedade X, Lda.
⇒ Sobre outros devedores e credores:

• Vitor Arcanjo (2), em mora há 10 meses € 40.000,00
(2) Ex-diretor administrativo / financeiro

ÃO

Correções no Quadro 07:
resentada:
• Crédito sobre Manuel Joaquim, Lda. – Por ser uma empresa participada em mais de 10%,
a perda por imparidade não é considerada gasto para efeitos fiscais [artigo 28.º-B, n.º 3,
território português,
alínea d)] - € 60.000,00
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.º 1 do
• Crédito
sobre António Leal, Lda. – Considera-se como gasto a quantia correspondente a
50% de € 80.000,00, ou seja, € 40.000,00 [artigo 28.º-B, n.º 2, alínea b)]
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• Crédito sobre Vítor Arcanjo – Por não resultar da atividade normal, a perda por imparidade
não é fiscalmente dedutível [artigo 28.º-A, n.º 1, alínea a), “a contrário”] - € 40.000,00

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

⇒ Campo 718 – Acréscimo de € 140.000,00 (60.000,00 + 40.000,00 + 40.000,00)

Exemplo 21:
A empresa
detém
do capital
social das empresas A e B.
FIM A X
QUE
SE 20%
DESTINA
A DECLARAÇÃO
A empresa A tem uma dívida no valor de 10.000 euros para com a empresa B, relativa a
vários fornecimentos de mercadorias.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
A dívida estárespeitantes
em mora há ao
9 meses
e a empresa
B procedeu
à constituição
de uma
perda
rendimentos
ano anterior
e de outros
elementos
informativos
relevantes
por
imparidade
no
período
de
2021
com
base
no
regime
dos
créditos
em
mora.
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Consequência:
A perda por imparidade não é dedutível para efeitos de IRC.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
• Campo 719 – Perdas por imparidade de ativos não correntes (artigo 31.º-B) e
depreciações e amortizações (artigo 34.º, n.º 1), não aceites como gastos
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
São de incluir neste campo as perdas por imparidade em ativos não correntes que não
sejam
fiscalmente
nos
termos
dos n.ºs
1 a 6 do artigo
31.º-B
do CIRC bem
no período
3
- Os aceites
modelos
aprovados
pela
Portaria
n.º 366/2015,
de 16
de outubro,
como
de
tributação
em
que
ocorrem.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,por
mantêm-se
empodem,
vigor, devendo
a declaração
modelo
e seus eanexos
ser
Tais perdas
imparidade
porém, vir
a ser deduzidas
nos3 termos
no prazo
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
referidos no n.º 7 deste artigo.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Também não são aceites como gastos, nos termos do artigo 34.º, n.º 1, as depreciações
e amortizações:
a) De elementos do ativo não sujeitos a deperecimento;
b)QUEM
De imóveis,
parte correspondente
ao valor
dos terrenos ou na não sujeita a
ESTÁ na
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
deperecimento. No caso de desconhecimento do valor do terreno, deve ser-lhe
atribuído, para efeitos fiscais, 25% do valor global, a não ser que o contribuinte
estime outro valor com base em cálculos devidamente fundamentados e aceites
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
pela AT. O valor atribuído tem, porém, como limite mínimo o determinado nos
termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) ou, no caso de
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
este ainda não estar determinado, o correspondente a 25% do valor patrimonial
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
tributário do imóvel constante da matriz à data da respetiva aquisição (artigo 10.º,
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
n.ºs 3 e 4 e artigo 22.º, alínea c), ambos do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de
artigo 57.º do CIRS).
14 de setembro);
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c)	Que resultem da utilização de taxas de depreciação ou amortização superiores às
previstas;

NTOS

d) Praticadas para além do período máximo de vida útil do bem, ressalvando-se os
casos especiais devidamente justificados e aceites pela AT;
e) Das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, incluindo os veículos elétricos, na
parte correspondente ao custo de aquisição ou ao valor revalorizado que exceda
o montante definido na Portaria n.º 467/2010, de 07/07, bem como dos barcos de
recreio e aviões de turismo, desde que tais bens não estejam afetos à exploração
do serviço público de transportes ou não se destinem a ser alugados no exercício
da atividade normal do sujeito passivo.

o Repare-se que os demais encargos relativos a barcos de recreio e aviões
esentação anual dos
de turismo previstos na alínea k) do n.º 1 do artigo 23.º-A são inscritos no
formativos relevantes
campo 784;
essoas singulares, tal
f) Relativas à parte correspondente à dedução da diferença positiva entre as maisvalias e as menos-valias realizadas até ao período de tributação de 2000, inclusive,
que for imputada ao custo de aquisição dos bens em que se concretizou o
reinvestimento nos termos do n.º 6 do ex-artigo 44.º do CIRC (redação anterior à
Lei n.º 30-G/2000, de 29/12).

ÃO

o Esta remissão para o artigo 44.º deve considerar-se efetuada para a anterior
redação do artigo 45.º em vigor até 2000-12-31 e que, em parte, continuou a
ter aplicação nos períodos de tributação de 2001 e seguintes, por força dos
toriamente entregue
regimes transitórios estabelecidos.

o Sobre este assunto, veja-se a Circular n.º 7/2002, de 2 de abril, da DSIRC.
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

Exemplo 22:

outubro, bem como
mentos dos
anos deBeta, Lda. depreciou, em 2021, tendo utilizado as taxas máximas previstas no
A empresa
o 3 e seusDR
anexos
ser
n.º 25/2009,
os seguintes bens do seu ativo fixo tangível:

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
a) Mobiliário
MODELO 3 DO IRS
Correções no Quadro 07:

(13.750,00 x 31,25%) – (20.000,00 x 12,5%) = 4.297,00 – 2.500,00 = 1.797,00 (relativamente
ao mobiliário não pode ser utilizado o método das quotas decrescentes, mas tão somente
o método da linha reta – artigo 30.º, n.º 2, alínea b) do CIRC e artigo 4.º n.º 2 alínea c) do
Decreto Regulamentar n.º 25/2009)

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
b) Viaturas ligeiras de passageiros
(50.000,00
x 25%)
– (25.000,00
x 25%)3= do
12.500,00
– 6.250,00
= 6.250,00 [artigo
A
declaração
de rendimentos
modelo
IRS destina-se
à apresentação
anual34.º,
dos
n.º 1, alínea e)respeitantes
do CIRC]. ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
rendimentos
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
NOTA: Considera-se que esta viatura se enquadra na alínea d) do n.º 4 do artigo 1.º da
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho, pelo que o respetivo custo de aquisição, para efeitos
de depreciação fiscal, é de € 25.000,00.

c) Edifício
comercial
MODO
COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
(250.000,00 x 2%) – [75% x (250.000,00 x 2%)] = 5.000,00 – 3.750,00 = 1.250,00 (valor
do terreno desconhecido, logo recorre-se a 25% do valor global – artigo 10.º, n.º 3 do
1Decreto
- A declaração
modelo
e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Regulamentar
n.º 325/2009)
por transmissão eletrónica de dados.
2
Para efeitos
do disposto
número
anterior,
o sujeito+ passivo
e o contabilista
⇒ -Campo
719 – Acréscimo
de €no
9.297,00
(1.797,00
+ 6.250,00
1.250,00)
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
De notar que a NCRF 6 – Ativos intangíveis aplicável aos períodos com início em ou após
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
1 de janeiro de 2016, determina, no seu parágrafo 105, que os ativos intangíveis com vida
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
útil indefinida sejam amortizados num período máximo de dez anos.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
transmissão
eletrónica
de dados.
Contudo, se estes entregue
ativos nãopor
forem
fiscalmente
amortizáveis
por não se enquadrarem no
(artigo
2.º da
34/2019, de 28/1)
artigo 16.º
doPortaria
Decreton.º
Regulamentar
n.º 25/2009, de 14 de setembro, as amortizações
contabilísticas têm de ser acrescidas neste campo 719 (sobre este assunto veja-se também
as instruções de preenchimento do campo 792, relacionadas com o artigo 45.º-A).

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Exemplo
23 de
– viatura
elétrica
A
declaração
rendimentos
modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
A empresa “Electric, Lda” adquiriu no início de 2021, uma viatura elétrica no valor de €
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
48.000,00 + IVA, tendo estimado uma vida útil de 12 anos. A empresa utiliza o método
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
da linha reta na determinação da depreciação.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Como o IVA é integralmente dedutível, o valor depreciável não inclui este imposto.

caso a viatura, possui uma componente (a bateria) que a empresa estima ter
NTOS Neste
de substituir ao fim de 6 anos, sendo o valor estimado da nova bateria a adquirir, de
€ 6.000,00.

Depreciação praticada em 2021:
Do equipamento sem o componente: (48.000 – 6.000)/12 = 3.500
Do componente: 6.000/6 = 1.000

TOTAL = 4.500
esentação anual dos
Note-se que a utilização e aceitação fiscal de quotas de depreciação ou amortização
formativos relevantes
inferiores às mínimas, como acontece no caso presente, depende de comunicação prévia
essoas singulares, tal
à AT, nos termos do artigo 31.º-A do CIRC.

ÃO

Por último, no que respeita às alterações introduzidas no regime fiscal das depreciações
e amortizações pela reforma do IRC, relembram-se 3 pontos:

1) O artigo 29.º do CIRC clarifica a dedutibilidade das depreciações das grandes
reparações e beneficiações e as benfeitorias reconhecidas como elementos do
toriamente entregue
ativo sujeitos a deperecimento;

2) No artigo 30.º substitui-se a denominação do método das quotas constantes por
sivo e o contabilista
método da linha reta;
ada, são identiﬁcados

3) Por outro lado, o artigo 31.º do CIRC, também vem clarificar que para efeitos
de determinação do valor depreciável não são consideradas as despesas de
outubro, bem desmantelamento,
como
e deduz-se o valor residual.
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Qual a verdadeira importância do valor residual de um ativo? Naturalmente que para
efeitos fiscais, esta importância deverá ser maior nas viaturas ligeiras de passageiros,
dado tratarem-se de ativos sujeitos a tributação autónoma.

Exemplo 24:

A empresa “A Todo o Gás, Lda” adquiriu em 2021, uma viatura ligeira de passageiros,
movida a gasolina.
resentada:
O valor de aquisição foi € 50.000,00 tendo sido estimada uma vida útil de 5 anos.

território Em
português,
função desta vida útil foi igualmente estimado um valor residual de € 4.000,00.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Aplicação do ofício circulado 20.203, de 2019-01-25

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Valor residual ajustado para efeitos fiscais = 8% x 25.000 = 2.000
MODELO 3 DO IRS
Peso do valor residual = 4.000/50.000 = 8%

Valor depreciável = 25.000 – 2.000 = 23.000

correção no Quadro 07 da declaração modelo 22:

FIM719
A→
QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
Campo
acréscimo
de 4.600
= (46.000 x 20%) – (23.000 x 20%)
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
A consequência
imediata
que detetamos
quesujeitos
a depreciação
tem
um valor
menor do
para
a determinação
da situação
tributáriaédos
passivos,
pessoas
singulares,
tal
que aquele
que teria
se não
valor
Isto
acarreta como consequência a
como
se encontra
previsto
noexistisse
artigo 57.º
do residual.
Código do
IRS.
dedução de um valor de gastos também menor.
Importa desde logo salientar que para efeitos de determinação da taxa das tributações
autónomas releva sempre o valor de aquisição (conforme artigo 88.º n.º 3 do Código IRC),
pelo que o valor residual em nada influencia a taxa de tributação autónoma aplicável.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Ocorrendo uma perda por imparidade em resultado de uma desvalorização excecional,
é necessário proceder em conformidade com o disposto no artigo 31.º-B do Código
1do
- IRC.
A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Nos termos dos normativos contabilísticos, o valor residual de um ativo é a quantia
2
- Para efeitos
do entidade
disposto obteria
no número
anterior, opela
sujeito
passivo
o contabilista
estimada
que uma
correntemente
alienação
deeum
ativo, após
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
dedução dos custos de alienação estimados, se o ativo já tivesse a idade e as condições
por
senhasno
atribuídas
pelavida
Autoridade
Tributária e Aduaneira.
esperadas
final da sua
útil.
Ocorrendo
uma alteração
valor
residual,
mesma é reconhecida
como alteração
de
3
- Os modelos
aprovadosdopela
Portaria
n.ºa 366/2015,
de 16 de outubro,
bem como
estimativa.
as
respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Limites a aplicar para
o cálculo
depreciações
das viaturas
ligeiras de passageiros ou
obrigatoriamente
entregue
por das
transmissão
eletrónica
de dados.
mistas (alínea
e) do n.ºn.º
1 do
artigo de
34.º28/1)
do CIRC)
(artigo
2.º da Portaria
34/2019,

O artigo 1.º da Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho, passou a ter a seguinte redação, a
partir de 2015:

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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• Campo 720 – 40% do aumento das depreciações dos ativos fixos tangíveis em
resultado de reavaliação fiscal (artigo 15.º, n.º 2 do D.R. 25/2009, de 14/09)

NTOS

Existindo reavaliações efetuadas ao abrigo de legislação fiscal e de acordo com o
diploma especificamente aplicável, é de acrescer neste campo 40% do acréscimo das
depreciações anuais resultante das reavaliações.
O diploma mais recente sobre reavaliações é o Decreto-Lei n.º 31/98, de 11 de fevereiro.
Salienta-se que a adoção pela primeira vez dos novos normativos contabilísticos não
obrigou a anular a reavaliação fiscal efetuada pelo sujeito passivo, existindo no Código
de Contas a rubrica 581 – Reavaliações decorrentes de diplomas legais.

esentaçãoEstando-se
anual dos na presença de reavaliação de bens em regime de locação financeira, nos
formativoscasos
relevantes
em que o respectivo contrato tenha sido celebrado antes de 31.12.93, não se
essoas singulares,
tal efeitos fiscais, que os bens integram o activo fixo tangível do locatário,
assume, para

ÃO

pelo que o aumento das depreciações resultante da sua reavaliação, tal como o valor
das depreciações efectuadas antes da reavaliação, não poderá constituir um gasto
fiscalmente dedutível (acréscimo no campo 719 do Q. 07 do valor total).
Porém, se já tiver sido exercida a opção de compra, será de permitir que a reavaliação
inerente ao valor da opção de compra seja fiscalmente relevante (Inf. n.º 432/98, do
SAIR).

toriamente entregue

• Campo 722 – Créditos incobráveis não aceites como gastos (artigo 41.º)

sivo e o contabilista
Nos termos
ada, são identiﬁ
cados do artigo 41.º, os créditos incobráveis podem ser diretamente considerados
gastos ou perdas do período de tributação nas seguintes condições:

o Em processo de execução, após o registo previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo
outubro, bem 717.º
comodo Código de Processo Civil;
mentos dos anos de
o Emser
processo de insolvência, quando a mesma for decretada de caráter limitado ou
o 3 e seus anexos
após a homologação da deliberação prevista no artigo 156.º do CIRE;

ÃO

resentada:

o Em processo especial de revitalização, após a homologação do plano de
recuperação pelo juiz, previsto no artigo 17.º-F do CIRE;
o Nos termos previstos no SIREVE, após celebração do acordo previsto no artigo 12.º
do referido regime;
o No âmbito de litígios emergentes da prestação de serviços públicos essenciais,
após decisão arbitral;
o Nos termos do regime jurídico da prestação de serviços públicos essenciais, os
créditos se encontrem prescritos e o seu valor não ultrapasse o montante de € 750,00,

território eportuguês,
desde que não tenha sido admitida perda por imparidade ou, sendo-o, esta se mostre
gado familiar,
tenham
insuficiente.
entação (cfr. n.º 1 do
Os créditos incobráveis que não se enquadrem no referido artigo 41.º devem ser acrescidos
neste campo.
62
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Todavia, em muitos casos, convém ter em atenção o disposto no despacho n.º 97/2016, o
qual apresentamos de seguida.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Informação vinculativa
Artigo: 28.º-B e 41.º

Assunto: Desreconhecimento de créditos incobráveis não abrangidos pelo art.º 41.º do
CIRC - consequências fiscais

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Processo: 2014 002462, com Despacho do SEAF XXI n.º 97/2016, de 2016-05-12
Conteúdo: Alteração do entendimento sancionado por Despacho do Diretor-Geral, de
2014-01-28,
node
âmbito
do Processo
n.º 2013
001629
e vertido na
ficha doutrinária
relativa
A
declaração
rendimentos
modelo
3 do
IRS destina-se
à apresentação
anual
dos
ao tema “Créditos
incobráveis
não
abrangidos
pelo art.º
41.º - consequências
fiscais do
rendimentos
respeitantes
ao ano
anterior
e de outros
elementos
informativos relevantes
seu desreconhecimento”.
para
a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
O anterior entendimento assentou na necessidade de se verificar uma das condições
previstas no então parágrafo 30 (agora parágrafo 31) da Norma Contabilística e de Relato
Financeiro (NCRF) 27 – Instrumentos Financeiros para que pudessem ser desreconhecidos,
sem quaisquer consequências fiscais, os créditos de cobrança duvidosa, em mora há mais
de 24 meses e com perda por imparidade reconhecida pelo valor total dos mesmos,
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
considerados pelo sujeito passivo como créditos incobráveis mas não abrangidos pelo
disposto no artigo 41.º do Código do IRC (CIRC).
1Reanalisado
- A declaração
modelo
3 e quaisquer
dos seus
anexos é obrigatoriamente
entregue
o assunto
e consultada
a Comissão
de Normalização
Contabilística (CNC),
foi
por
transmissão
dados.
entendido
que aseletrónica
condiçõesde
identificadas
no então parágrafo 30 (agora parágrafo 31) da
NCRF 27 para o desreconhecimento de ativos financeiros só são aplicáveis a elementos
2
- Para
efeitos
do disposto
número
o sujeito
o contabilista
que
verificam
o conceito
e os no
critérios
de anterior,
reconhecimento
depassivo
ativos aeque
se refere a
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
Estrutura Conceptual (EC) do Sistema de Normalização Contabilística (agora publicada
por
senhasda
atribuídas
pela
Tributária
Aduaneira.
no Diário
República,
2.ªAutoridade
série, n.º 146,
de 29 ede
julho de 2015, através do Aviso n.º
8254/2015), o que não é o caso destes “ativos”.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Assim,
não reunindo
estes de
“ativos”
os requisitospara
paradeclarar
serem reconhecidos
ficou
as
respetivas
instruções
preenchimento,
rendimentoscomo
dos tal,
anos
de
prejudicado
o
referido
entendimento.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue o
por
transmissão sancionado
eletrónica de
dados.
Neste contexto, divulga-se
entendimento
pelo
despacho do Secretário de
(artigo
2.º
da
Portaria
n.º
34/2019,
de
28/1)
Estado dos Assuntos Fiscais, n.º 97/2016.XXI, de 2016-05-12:
1. Não se aplicando, para efeitos contabilísticos, a exigência de verificação de uma das
condições identificadas no atual parágrafo 31 da NCRF 27 ao desreconhecimento de um
“ativo financeiro” que esteja nas condições atrás referidas, uma vez que o elemento já
não obedece ao conceito e critérios de reconhecimento de um ativo, permite-se, também
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
para QUEM
efeitos ESTÁ
fiscais OBRIGADO
que, num cenário
de imparidade
total, seja removido do balanço e,
portanto, desreconhecido, um crédito de cobrança duvidosa que, por estar em mora há
mais de dois anos e por ter sido já reconhecida (e aceite fiscalmente) uma perda por
A
declaraçãodedevalor
rendimentos
modelo
3 do
IRS
é obrigatório
ser apresentada:
imparidade
igual ao do
crédito,
tem
uma
quantia monetária
de zero.
um cenário
de imparidade
total “quandoresidentes
uma entidade,
de ter
efetuado
–2. Verifica-se
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas singulares),
em depois
território
português,
as diligências
de cobrança
consideradas
reunir as provas
disponíveis,
quando estes,
ou os dependentes
queadequadas
integram oe respetivo
agregado
familiar, concluir
tenham
que
já
não
existem
expetativas
razoáveis
de
recuperação
de
crédito”.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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3. Para que possa ser:

preservada a informação histórica dos créditos que deixaram de figurar no balanço,
NTOS (i)
porque tidos como incobráveis,
(ii) salvaguardada a eventual recuperação, total ou parcial, que resulte em rendimento
tributável e
(iii) feita a prova, se solicitada pela AT, do desfecho da transação, o sujeito passivo deve
integrar no processo de documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do CIRC
(dossier fiscal), informação individualizada relativa aos créditos desreconhecidos, a qual
deve conter, nomeadamente, os seguintes elementos:

a. Identificação do cliente (nome, local da sede e NIF);
esentação anual dos
b. Identificação da fatura relativa a cada crédito de cobrança duvidosa (número, data e
formativos relevantes
respetivo montante em dívida o qual não pode incluir o IVA liquidado quando o sujeito
essoas singulares, tal
passivo tenha acionado o procedimento de regularização a seu favor previsto nos artigos
78.º-A e 78.º-B do Código do IVA);

ÃO

c. Montante das perdas por imparidade contabilizadas, aceites e não aceites fiscalmente;
d. Indicação dos seguintes factos, quando e se ocorrerem:
i. Liquidação
ii. Perdão de dívida

toriamente
iii. entregue
Sentença judicial
iv. Cessão a título definitivo de créditos vencidos

sivo e o v.
contabilista
Outros.
ada, são identiﬁcados
Para além desta informação, o sujeito passivo deve dispor dos comprovativos das diligências
de cobrança efetuadas e dos respetivos resultados e de quaisquer outros elementos que
que já não existem expetativas razoáveis de recuperação do crédito.
outubro, atestem
bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

• Campo 723 – Realizações de utilidade social não dedutíveis (artigo 43.º)
São acrescidos neste campo os encargos com realizações de utilidade social não previstos
ou fora dos limites previstos no artigo 43.º.

Nos termos do n.º 1 do referido artigo são considerados gastos do período de tributação
os suportados com a manutenção facultativa de creches, lactários, jardins de infância,
resentada:cantinas, bibliotecas e escolas, incluindo depreciações ou amortizações e rendas de
imóveis, bem como outras realizações de utilidade social, reconhecidas pela AT, feitas
benefício do pessoal ou dos reformados da empresa e seus familiares, desde que
território em
português,
tenham
caráter geral e não revistam a natureza de rendimentos do trabalho dependente
gado familiar,
tenham
ou,
revestindo-o,
sejam de difícil ou complexa individualização relativamente a cada um
entação (cfr. n.º 1 do
dos beneficiários.
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Nos termos do n.º 2, são também considerados gastos do período de tributação, até
ao limite de 15% das despesas com o pessoal contabilizadas a título de remunerações,
ordenados ou salários respeitantes ao período de tributação, os suportados com:
o

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Contratos de segurosMODELO
de acidentes pessoais,
bemIRS
como contratos de seguros de
3 DO

vida, de doença ou saúde, contribuições para fundos de pensões e equiparáveis
ou para quaisquer regimes complementares de segurança social, que garantam,
exclusivamente, o benefício de reforma, pré-reforma, complemento de reforma,
benefícios de saúde pós-emprego, invalidez ou sobrevivência a favor dos
trabalhadores da empresa;

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

o Contratos de seguros de doença ou saúde em benefício dos trabalhadores,
reformados ou respetivos familiares.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
O referido
limite é elevado
para 25%
se os trabalhadores
não tiverem
direito
a pensões
para
a determinação
da situação
tributária
dos sujeitos passivos,
pessoas
singulares,
tal
da segurança
social.
como
se encontra
previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
A aceitação destes gastos depende da verificação das condições enunciadas no n.º 4 do
mesmo artigo.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
A majoração prevista no n.º 9 deste preceito é inscrita no campo 774 – Benefícios fiscais
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
deste quadro 07.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

Exemplo 25:
QUEM
ESTÁ OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
Em 2021,
a empresa
“Sempre a Melhorar,
SA” subscreveu
um plano “Coverflex” para os
seus colaboradores.
Este plano permite aos trabalhadores escolher os benefícios que pretendem até ao
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
plafond estabelecido pela empresa.
–Neste
Pelos
sujeitos
passivos (pessoas
singulares),
residentes
em vales
território
português,
período,
os trabalhadores
utilizaram
os seguintes
benefícios:
sociais,
seguros
estes, oue os
dependentes
que integram o respetivo agregado familiar, tenham
de quando
saúde, ginásios
material
informático.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

65
9

APECA

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

Como proceder na declaração modelo 22?

programa em que é dada a possibilidade de escolha entre diferentes benefícios,
NTOS Num
a todos os trabalhadores da empresa, sem qualquer distinção (quer integrem os
respetivos quadros à data da entrada em vigor do programa quer venham a ser admitidos
posteriormente), dentro de um limite estabelecido, entre os elencados no n.º 2 do artigo
43.º do CIRC, podem considerar-se cumpridas as condições estabelecidas nas alíneas a)
e b) do n.º 4 do mesmo artigo (informação vinculativa da AT - processo n.º 2957/2008,
despacho DG 2008-10-22 ).
Todavia não são aceites benefícios que não estejam previstos no n.º 2 do artigo 43.º do
CIRC.

Vales sociais - aceites nos termos referidos.
esentação anual dos
de saúde - aceites;
formativosSeguros
relevantes
essoas singulares,
Ginásios -tal
não aceites. Vencimento em espécie (Informação vinculativa da AT - processo
n.º 2006/2019, despacho DS 2019-09-27);

ÃO

Material informático - não aceite, exceto se adquirido com o NIF da empresa e passar a
constar do ativo desta.
Alguns casos específicos:

o No conceito de “despesas com o pessoal” para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo
43.º do CIRC são de considerar todas as despesas que, tendo a natureza genérica
de remunerações, sejam objeto de descontos obrigatórios para a Segurança Social
toriamente entregue
ou para qualquer regime substitutivo;

o A expressão “trabalhadores da empresa” referida no n.º 1 do artigo 43.º do CIRC
sivo e o contabilista
abrange os órgãos sociais, dado que os referidos membros, consideram-se
ada, são identiﬁcados
trabalhadores dependentes, para efeitos fiscais, devendo as suas remunerações ser
incluídas na base de cálculo das percentagens referidas nos n.os 2 e 3. No entanto,
a Autoridade Tributária na informação n.º 1289/2019, sancionada por despacho de
outubro, bem como
24 de abril de 2019, da DSIRC, veio considerar que quando o único trabalhador é o
mentos dos anos de
sócio-gerente o benefício tem carácter individual;
o 3 e seus anexos ser
o Um sócio gerente, exercendo a gerência plenamente e em exclusivo, que por
disposição do pacto social ou deliberação da Assembleia Geral não aufere
remuneração, desde que, como determina o Dec. Lei n.º 8/82, pela empresa a esta
entidade, poderá beneficiar das realizações de utilidade social previstas no artigo
43.º do CIRC, desde que sejam cumpridos os condicionalismos previstos no n.º 4 do
mesmo artigo;

ÃO

o

resentada:

Caso alguns trabalhadores não pretendam ser abrangidos por certas realizações
de utilidade social, como é o caso daquelas em que os beneficiários terão também
que contribuir para esses esquemas, as referidas realizações continuam a ser
consideradas de carácter geral;

o Quando, por imposição de Convenção Coletiva de Trabalho, uma empresa é obrigada
território português,
a garantir, só a alguns dos seus trabalhadores, pensões de reforma, deverá este
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.ºencargo
1 do ser aceite como gasto fiscal na totalidade, mas enquadrado na alínea d) do
n.º 1 do artigo 23.º do CIRC, visto ser obrigatório.
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o Os gastos de “realização de utilidade social” previstos no artigo 43.º do CIRC são,
na perspetiva do trabalhador, meras expectativas uma vez que não há um direito
efetivo ao benefício futuro, que não se sabe se virá a usufruir.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
No caso das “SenhasMODELO
de ensino”, o trabalhador
3 DOusufrui
IRSde imediato do benefício,

que é o uso das instituições escolares, pelo que o custo suportado pela entidade
patronal constitui para o trabalhador um direito efetivo e adquirido, logo rendimento
da Categoria A do IRS.
Nesta conformidade, em sede de IRC, os gastos suportados pela empresa com
a aquisição
dasDESTINA
“Senhas de
serão um gasto nos termos do artigo 23.º do
FIM
A QUE SE
A Ensino”
DECLARAÇÃO
CIRC (Despacho do Subdirector Geral do IR de 03.02.2005 no Proc. n.º 1151/03).
o Num programa em que é dada a possibilidade de escolha entre diferentes benefícios,
A declaração
rendimentos modelo
3 do sem
IRS qualquer
destina-sedistinção
à apresentação
anual dos
a todos de
os trabalhadores
da empresa,
(quer integrem
os
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
respetivos quadros à data da entrada em vigor do programa quer venham a ser
para aadmitidos
determinação
da situação tributária
passivos, pessoas
tal
posteriormente),
dentro dedos
umsujeitos
limite estabelecido,
entre singulares,
os elencados
como no
se encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
n.º 2 do artigo 43.º, podem considerar-se cumpridas as condições estabelecidas
nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 43.º do CIRC.
Deste modo, neste tipo de programas, a análise do cumprimento dos requisitos
previstos no n.º 4 do preceito em questão é feita ao conjunto dos benefícios dados
a escolher,
de entre
previstos
no n.º 2 do A
artigo
43.º do CIRC e apenas estes,
MODO
COMO
DEVEosSER
APRESENTADA
DECLARAÇÃO
pois, se for dada a opção aos trabalhadores por outros benefícios ou regalias, que
não sejam os aí descritos, tal situação pode pôr em causa a aceitação fiscal dos
em
questão,
como resulta
norma.
1 - A encargos
declaração
modelo
3 etalquaisquer
dos daquela
seus anexos
é obrigatoriamente entregue
por transmissão
eletrónica
de nos
dados.
A dedutibilidade
fiscal,
termos do n.º 2 do artigo 43.º do CIRC, não fica
prejudicada caso hajam trabalhadores que não pretendam ser abrangidos por
2 - Para
efeitosum
dodos
disposto
no número
anterior,
o sujeito
contabilista
qualquer
benefícios,
desde que
comuniquem
tal passivo
intençãoe àoempresa
por
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
escrito e desde que cumpridas as demais condições estabelecidas pelo n.º 4.cados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3
- Os modelos
aprovados
Informação
vinculativa
da ATpela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
Assunto:
Amplitude
do conceito
de despesas
pessoal, para
efeitos3do
limiteanexos
do n.º2 ser
do
2001
a 2014,
mantêm-se
em vigor,
devendocom
a declaração
modelo
e seus
artigo 43.ºdo
Código
IRC
obrigatoriamente
entregue
pordo
transmissão
eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Processo: 2020 000298, sancionado por Despacho n.º 227/2020 – XXII, do Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais
O entendimento da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativamente ao conceito de
despesas com o pessoal, para efeitos do cálculo do limite previsto no n.º 2 do art.º 43.º
do CIRC,
sancionado
por despacho
do Secretário deAEstado
e dos Assuntos Fiscais de 21
QUEM
ESTÁ OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
de junho de 1996, era o de considerar como tal todas as despesas que, tendo a natureza
genérica de remunerações, fossem objeto de descontos obrigatórios para a Segurança
Social
ou parade
um
qualquer outro
regime
A
declaração
rendimentos
modelo
3 dosubstitutivo.
IRS é obrigatório ser apresentada:
Na sequência do contencioso administrativo que tem surgido sobre o montante das
–despesas
Pelos sujeitos
passivos
residentes
território
português,
que entram
para o(pessoas
cálculo dosingulares),
referido limite
previsto em
no n.º
2 do artigo
43.º do
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
Código do IRC, foi fixada jurisprudência no sentido de considerar que «Para determinação
auferido
IRS queque
obriguem
à sua
1 do
desse
limiterendimentos
as despesassujeitos
com oa pessoal
relevam
são apresentação
aquelas que, (cfr.
em n.º
termos
artigo
57.º
do
CIRS).
contabilísticos, devam ser escrituradas como remunerações, ordenados ou salários, não
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se vislumbrando na lei outro critério que permita considerar apenas as despesas que
sejam objeto de descontos para a segurança social».

NTOS Assim,

face à uniformidade das decisões judiciais, foi superiormente decidido, por
Despacho n.º 227/2020-XXII, de 18 de junho de 2020, do Secretário de Estado Adjunto
e dos Assuntos Fiscais, proceder a uma alteração do entendimento que vinha sendo
adotado pela AT, no sentido de, para efeitos do cálculo do limite previsto no nº2 do artigo
43.º do Código do IRC, serem consideradas despesas com o pessoal todas as despesas
que devam ser escrituradas como “remunerações, ordenados ou salários”.

26:
esentaçãoExemplo
anual dos
formativos relevantes
Em 2021, a empresa “Boavida, SA” adquiriu e atribuiu vales infância para todos os
essoas singulares, tal
trabalhadores com filhos com menos de 7 anos. A atribuição foi geral, mas o valor foi
diferenciado em função da categoria profissional dos trabalhadores.
No final do ano, suportou gastos com a festa de Natal dos empregados.
No mesmo período subscreveu ainda um PPR mas apenas a favor do seu administrador.

ÃO
Correções quadro 07:

toriamente
entregue
Nos
vales infância, em nossa opinião, não há qualquer correção, uma vez que foi respeitada
a generalidade. Conforme se referiu, os vales sociais são regulamentados pelo DecretoLei n.º 26/99, o qual enquadra os vales sociais no n.º 9 do artigo 43.º do CIRC, pelo que
sivo e o é
contabilista
nosso entendimento que apenas a condição de generalidade tem que ser respeitada.
ada, são identiﬁcados
A festa de Natal dos empregados é gasto dedutível, ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º.

O gasto com o PPR é também aceite nos termos do artigo 23.º do CIRC (gasto com o
outubro, pessoal),
bem como
mas está sujeito a tributação em sede de IRS na esfera do beneficiário.
mentos dos anos de
se mostra
correto acrescer este gasto no Quadro 07 da declaração modelo 22.
o 3 e seusNão
anexos
ser

ÃO

Com efeito, o gasto não tem enquadramento no artigo 43.º do CIRC, devendo enquadrarse como vencimento em espécie.
Os acréscimos no Quadro 07, relativos ao artigo 43.º do CIRC, só se efetuam quando o
limite dos 15% a que se refere o n.º 2, seja excedido.

Informação vinculativa:

Realizações de utilidade social
resentada:
Processo: 2321/2017, sancionado por Despacho da Subdiretora Geral, de 28 de julho de
território 2017.
português,
gado familiar, tenham
Foram suscitadas dúvidas sobre o enquadramento fiscal de despesas efetuadas por uma
entação (cfr. n.º 1 do
empresa com almoços convívio entre os funcionários, incluindo o jantar de Natal, e com a
colocação à disposição dos mesmos, de água, café, snacks, sumos e fruta.
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São enquadráveis no n.º 1 do artigo 43.º do CIRC, as realizações de utilidade social referidas
expressamente na norma, efetuadas em benefício dos trabalhadores ou reformados
da empresa e respetivos familiares, ou outras, que como tal sejam reconhecidas pela
AT, desde que tenham caráter geral e não revistam a natureza de remuneração, ou,
revestindo-o, sejam de difícil ou complexa individualização relativamente a cada um dos
beneficiários.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Os gastos incorridos pela empresa com almoços convívio entre os trabalhadores,
incluindo o jantar de Natal, e com a colocação à disposição dos mesmos de água, café,
snacks, sumos e fruta podem ser considerados realizações de utilidade social e, como
FIM
A QUE SE
DESTINAnos
A DECLARAÇÃO
tal, ser
dedutíveis
fiscalmente,
termos do n.º 1 do artigo 43.º do CIRC, uma vez que:
revestem caráter geral (ou seja, são extensivos a todos os trabalhadores da empresa, não
sendo atribuídos apenas a um grupo restrito); visam o bem-estar dos trabalhadores; e,
A
declaração
de rendimentos
modelo de
3 do
IRS destina-se
à apresentação
anual
dos
ainda
que pudessem
revestir a natureza
rendimentos
do trabalho
dependente,
seriam
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
de difícil individualização relativamente a cada um dos trabalhadores.
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Uma vez
que tais despesas
não
respeitam
creches,do
lactários
e jardins-de-infância, não
como
se encontra
previsto no
artigo
57.º doaCódigo
IRS.
podem beneficiar da majoração em 40% prevista no n.º 9 do artigo 43.º CIRC.
Se nos almoços ou jantares convívio participarem clientes, fornecedores, ou quaisquer
outras pessoas ou entidades, as despesas inerentes àquelas pessoas não se enquadram
no artigo 43.º do CIRC.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Informação vinculativa:
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Possibilidade
de opção
entre
por
transmissão
eletrónica
dediferentes
dados. benefícios fiscais
Processo: 2957/2008, sancionado por despacho, de 2008.10.22, do Director-Geral
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado, nos
casos
em
que a40º
declaração
esteos
ser
assinada, previstos
são identiﬁ
Nos termos
do nº
4 do
artigo
do CIRC deva
(atualpor
43.º),
benefícios
nocados
nº 2
por
Tributária
e Aduaneira. permanentes da empresa
têm senhas
de ser atribuídas
efetuados pela
para Autoridade
a generalidade
dos trabalhadores
ou no âmbito de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho para as classes
3
- Os modelos
Portariadevendo
n.º 366/2015,
de 16 de outubro,
como
profissionais
ondeaprovados
os mesmospela
se inserem,
ser estabelecidos
segundo bem
um critério
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
objetivo e idêntico para todos os trabalhadores ainda que não pertencentes à mesma
2001
2014, mantêm-se
emcumprimento
vigor, devendo
declaração modelo
3 e seus anexos
ser
classeaprofissional,
salvo em
de ainstrumentos
de regulamentação
coletiva
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
de trabalho e desde que não sejam considerados rendimentos do trabalho dependente,
(artigo
2.º da
n.ºparte
34/2019,
nos termos
daPortaria
primeira
do nºde
3)28/1)
da alínea b) do nº 3 do artigo 2º do CIRS.
Num programa em que é dada a possibilidade de escolha entre diferentes benefícios, a
todos os trabalhadores da empresa, sem qualquer distinção (quer integrem os respetivos
quadros à data da entrada em vigor do programa quer venham a ser admitidos
posteriormente), dentro de um limite estabelecido, entre os elencados no nº 2 do artigo
QUEM ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
40º, podem
considerar-se
cumpridas
as condições A
estabelecidas
nas alíneas a) e b) do
nº 4 do artigo 40º do CIRC.
Deste
modo, neste
tipo de programas,
análise
cumprimento
dos requisitos previstos
A
declaração
de rendimentos
modelo 3a do
IRS édo
obrigatório
ser apresentada:
no nº 4 do preceito em questão é feita ao conjunto dos benefícios dados a escolher, de
os previstos
nº 2 do (pessoas
artigo 40ºsingulares),
do CIRC e apenas
estes, em
pois,território
se for dada
a opção
–entre
Pelos
sujeitos no
passivos
residentes
português,
aosquando
trabalhadores
por
outros
benefícios
ou
regalias,
que
não
sejam
os
aí
descritos,
tal
estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
situação
pode
pôr em causa
a aceitação
dos encargos
emapresentação
questão, tal como
resulta
auferido
rendimentos
sujeitos
a IRS fiscal
que obriguem
à sua
(cfr. n.º
1 do
daquela
norma.
artigo 57.º do CIRS).
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dedutibilidade fiscal, nos termos do nº 2 do artigo 40º do CIRC, não fica prejudicada caso
NTOS Ahajam
trabalhadores que não pretendam ser abrangidos por qualquer um dos benefícios,
desde que comuniquem tal intenção à empresa por escrito e desde que cumpridas as
demais condições estabelecidas pelo nº 4.

• Campo 736 – Menos-valias contabilísticas
• Campo 767 – Mais-valias contabilísticas

esentação anual dos
formativos relevantes
Nos termos do artigo 23.º, n.º 1, alínea l), apenas são de considerar como gasto as menosessoas singulares, tal
valias fiscais ou realizadas.

ÃO

Por este facto, sempre que o resultado líquido do período estiver a ser influenciado
negativamente por uma menos-valia contabilística, ou seja, por uma perda resultante da
alienação de investimentos financeiros ou não financeiros, há a necessidade de a expurgar,
efetuando o seu acréscimo no campo 736.

À semelhança do referido para as menos-valias, apenas concorrem para a determinação
do resultado tributável as mais-valias fiscais ou realizadas, conforme disposto no artigo
20.º, n.º 1, alínea h).
toriamente entregue
Sempre que o resultado líquido se encontrar afetado positivamente por uma mais-valia
contabilística, isto é, por um ganho derivado da alienação de investimentos financeiros
sivo e o ou
contabilista
não financeiros, há necessidade de a expurgar, através da sua dedução no campo 767.
ada, são identiﬁcados

• Campo 738 – Mais-valia fiscal resultante de mudanças no modelo de valorização
outubro, bem [artigo
como 46.º, n.º 5, al. b)]
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

As mudanças no modelo de valorização relevantes para efeitos fiscais nos termos do
artigo 18.º, n.º 9, que decorram, designadamente, de reclassificação contabilística ou
de alteração nos pressupostos referidos na alínea a) do n.º 9 desse mesmo artigo, são
consideradas transmissões onerosas.
Por outro lado, uma vez que a mais-valia ou a menos-valia só é apurada para efeitos
fiscais, não se procede a qualquer correção nos campos 736 e 767.

Repare-se, ainda, que esta mais-valia só é apurada para efeitos fiscais. Como não decorre
de uma verdadeira transmissão onerosa, não pode beneficiar do regime do reinvestimento
resentada:previsto no artigo 48.º. Logo, tem de ser tratada autonomamente, não entrando no
cômputo geral da diferença entre as mais-valias e as menos-valias fiscais. Daí que o seu
território montante
português,
tenha de ser inscrito neste campo 738.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Em setembro de 2017, a Sociedade X, Lda adquiriu, em mercado regulamentado, 1.000
DO IRS
ações da Sociedade K, SA, MODELO
pelo montante de3
€ 20.000,00,
ficando detentora de 8% do
Exemplo 27:

respetivo capital social.
No final do ano de 2017, o justo valor destas ações era de € 19.000,00.
Admita-se que no final de 2018 o justo valor é de € 21.000,00.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Admita-se, ainda, que em janeiro de 2021 a sociedade vende 60% das ações por € 12.600,00
que representa o justo valor à data da venda.
Nodeclaração
período dede
tributação
de 2017,
a sociedade
perda de redução
de
A
rendimentos
modelo
3 do IRSreconheceu
destina-se uma
à apresentação
anual dos
justo valor derespeitantes
€ 1.000,00. ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
rendimentos
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Esta perda não é aceite fiscalmente dado que, por força do disposto no artigo 18.º, n.º 9,
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
alínea a), não se aceitam os ajustamentos (positivos ou negativos) derivados da aplicação
do justo valor quando as partes de capital (instrumentos de capital próprio), ainda que
com preço formado num mercado regulamentado, representam uma participação no
capital social superior a 5%.

MODO
COMO
SERdeve
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
Por isso,
a perda
de €DEVE
1.000,00
ser acrescida no
campo 713.
No período de tributação de 2018, a empresa vai reconhecer um ganho por aumento de
justo valor de € 2.000,00, o qual tem de ser deduzido no campo 759.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por
transmissão
de dados.
Em 2019,
o sujeitoeletrónica
passivo aliena
60% das ações pelo seu justo valor, pelo que o resultado
contabilístico é nulo.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Em termos
a sociedade
de apurar:
certiﬁ
cado, fiscais,
nos casos
em que atem
declaração
deva por este ser assinada, são identiﬁcados
porosenhas
atribuídas
pela Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
A mais-valia
realizada
correspondente
à alienação;
mais-valiaaprovados
correspondente
à mudança
modelo de
de valorização,
pelobem
factocomo
de a
3 -oOsAmodelos
pela Portaria
n.º no
366/2015,
16 de outubro,
empresa instruções
passar a deter
do capital social
participada
e, portanto,
as respetivas
de 3,2%
preenchimento,
para da
declarar
rendimentos
dospassarem
anos de
a
ser
aceites
os
ajustamentos
decorrentes
da
aplicação
do
justo
valor
[artigo
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos18.º,
ser
n.º 9, alínea a)
e artigopor
46.º,
n.º 5, alíneaeletrónica
b)].
obrigatoriamente
entregue
transmissão
de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Assim:
Em 2018
Custo de aquisição: € 20.000,00 (1.000 ações)
JustoQUEM
valor em
31/12:
€ 19.000,00A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
ESTÁ
OBRIGADO
Reconhecimento contabilístico da perda por redução de justo valor: € 1.000,00
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Correção no Quadro 07:
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
⇒ Campo
– Acréscimo
de € 1.000,00
quando713
estes,
ou os dependentes
que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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NTOS Em 2019

Justo valor: € 21.000,00
Reconhecimento contabilístico do ganho por aumento de justo valor: € 2.000,00

Correção no Quadro 07:
⇒ Campo 759 – Dedução de € 2.000,00

esentação anual dos
formativosEm
relevantes
2021
essoas singulares, tal
Alienação de 60% das ações por € 12.600,00

ÃO

Justo valor: € 12.600,00
Resultado contabilístico: € 12.600,00 – € 12.600,00 = 0
Mais-valia fiscal correspondente à alienação de 60% das ações:
Valor de realização: € 12.600,00

Valor
de aquisição: € 12.000,00
toriamente
entregue
Mais-valia fiscal: € 12.600,00 - € 12.000,00 = € 600,00

Por razões de simplificação não se considerou no exemplo o coeficiente de
sivo e o NOTA:
contabilista
desvalorização
da moeda aplicável às partes de capital por força do disposto no artigo
ada, são identiﬁ
cados
47.º, n.º 2.

outubro, bem como
Correção
no Quadro 07:
mentos dos
anos de
o 3 e seus anexos ser
⇒ Campo 739 – Acréscimo de € 600,00

ÃO

o Mais-valia fiscal correspondente à consideração como transmissão onerosa da
mudança do modelo de valorização (correspondente às ações que continuam a
ser detidas pela Sociedade X, Lda. e que representam, agora, 3,2% do capital da
sociedade participada).

Valor de realização [artigo 46.º, n.º 5, alínea b)]: 40% x 21.000,00 = € 8.400,00

Valor de aquisição: 40% x 20.000,00 = € 8.000,00
resentada:
Mais-valia fiscal: € 8.400,00 – € 8.000,00 = € 400,00
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.º 1 do
Correção
no Quadro 07:
⇒ Campo 738 – Acréscimo de € 400,00
72
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

• Campo 739 – Diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias fiscais SEM
intenção de reinvestimento (artigo 46.º)

Se forem apuradas, em simultâneo, mais-valias e menos-valias fiscais, é acrescida neste
campo 739 a eventual diferença positiva.
Em contrapartida, como se disse nas instruções de preenchimento dos campos 736 e
767, FIM
as correspondentes
menos-valias
contabilísticas são acrescidas no campo 736 e as
A QUE SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
mais-valias contabilísticas são deduzidas no campo 767.
Nos termos do artigo 46.º, n.º 1, consideram-se mais-valias ou menos-valias realizadas os
A
declaração
deou
rendimentos
modelomediante
3 do IRStransmissão
destina-se onerosa,
à apresentação
dos
ganhos
obtidos
as perdas sofridas
qualqueranual
que seja
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
o título por que se opere e, bem assim, os decorrentes de sinistros ou os resultantes da
para
a determinação
situação
tributária
dos exercida,
sujeitos passivos,
pessoas
singulares, tal
afetação
permanenteda
a fins
alheios
à atividade
respeitantes
a:
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
o Ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, ativos biológicos não consumíveis e
propriedades de investimento, ainda que qualquer destes ativos tenha sido
reclassificado como ativo não corrente detido para venda;
o Instrumentos financeiros, com exceção dos reconhecidos pelo justo valor nos
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
termos das alíneas a) e b) do n.º 9 do artigo 18.º.
De notar que os ativos que, à data de aquisição, sejam classificados como ativos não
detidas modelo
para venda
não são passíveis
deanexos
beneficiar
do regime das mais-valias
1correntes
- A declaração
3 e quaisquer
dos seus
é obrigatoriamente
entregue
ou menos-valias
nemde
dodados.
regime do reinvestimento.
por
transmissão fiscais
eletrónica
Conforme dispõe o n.º 2 do mesmo artigo 46.º, as mais-valias e menos-valias são dadas
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
pela diferença entre o valor de realização (definido no n.º 3) líquido dos encargos que
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
lhe sejam inerentes, e o valor de aquisição, deduzido das depreciações e amortizações
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
aceites fiscalmente, das perdas por imparidade e outras correções de valor previstas nos
artigos 28.º-A e 31.º-B e ainda dos valores reconhecidos como gasto fiscal nos termos do
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
artigo 45.º-A, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 3 do artigo 31º-A.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
mantêm-secorrigido
em vigor,édevendo
a declaração
3 edos
seuscoeficientes
anexos ser
O valor
de aquisição
atualizado
mediante modelo
aplicação
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
de desvalorização da moeda, nos termos do artigo 47.º. (para 2021, ver a Portaria n.º
(artigo
2.º da
n.º 34/2019, de 28/1)
220/2021,
de Portaria
22 de outubro)
No caso de barcos de recreio e aviões de turismo, que não estejam afetos à exploração de
serviço público de transportes nem se destinem a ser alugados no exercício da atividade
normal do sujeito passivo, a totalidade da menos-valia eventualmente apurada, que não
é dedutível nos termos do artigo 23.º-A, n.º 1, alínea l), não pode ser incluída para efeitos
QUEM ESTÁ
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
de apuramento
do OBRIGADO
saldo das mais-valias
e menos-valias
a inscrever nestes Campos 739
e 740 (não devendo constar do mapa modelo 31 – mapa de mais-valias e menos-valias).
Pela
mesma razão,
a menos-valia
fiscal3 não
pode
ser deduzida
Campo 769, embora a
A
declaração
de rendimentos
modelo
do IRS
é obrigatório
serno
apresentada:
menos-valia contabilística tenha de ser acrescida no Campo 736.
–NoPelos
sujeitos ao
passivos
singulares),
residentes
em
que respeita
cálculo (pessoas
da mais-valia
ou menos-valia
fiscal
deterritório
barcos deportuguês,
recreio e
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
tenham
aviões de turismo, sendo que no caso de viaturas ligeiras de passageirosfamiliar,
ou mistas
cujo
auferido
rendimentos
sujeitos
a
IRS
que
obriguem
à
sua
apresentação
(cfr.
n.º
1 do
custo de aquisição ultrapasse o montante aceite fiscalmente, o valor das depreciações
a
artigo
57.º
do
CIRS).
considerar no respetivo cálculo é o das praticadas na contabilidade (circular n.º 6/2011).
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Este entendimento visa a não recuperação, na venda, do montante das depreciações
praticadas que, por força da limitação do valor depreciável estabelecido por lei, não
foram fiscalmente aceites no período em que o ativo esteve a ser depreciado.
A mais-valia ou menos-valia resultante deste apuramento deve ser considerada para
efeitos do saldo (positivo ou negativo) entre as mais-valias e as menos-valias fiscais a
inscrever no Campo 739, 740 ou 769, consoante o caso.
Porém, no caso de ser apurada uma menos-valia fiscal na transmissão onerosa das
viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, tem ainda de se ter em atenção o disposto no
artigo 23.º-A, n.º 1, alínea l).

Para efeitos da aplicação deste preceito, a parcela da menos-valia passível de ser
reconhecida fiscalmente como gasto é a proporcional ao valor fiscalmente depreciável,
esentaçãoouanual
seja: dos
formativos relevantes
mvtal
fiscal dedutível = valor limite / valor de aquisição x menos-valia fiscal
essoas singulares,
A parcela da menos-valia não dedutível, ou seja, a diferença entre a menos-valia fiscal
apurada e a menos-valia fiscal dedutível, deve ser acrescida no campo 752.

ÃO
Exemplo 28:

Uma
dada empresa adquiriu em 2020, uma viatura híbrida plug-in pelo valor de
toriamente
entregue
60.000 euros.

No ano de 2021, a viatura foi vendida a um primo do sócio-gerente pelo valor de
sivo e o 36.000
contabilista
euros.
ada, são identiﬁcados
Haverá lugar a alguma correção na menos valia fiscal?

outubro, bem como
Depreciação
mentos dos
anos de contabilística praticada em 2020 = 12.000
o 3 e seus anexos ser
Depreciação fiscalmente aceite em 2020 = 10.000

ÃO

Cálculo da menos valia fiscal:
36.000 – (60.000 – 12.000) = -12.000
(duas notas importantes:

resentada:

•

a depreciação a considerar é a contabilizada, conforme circular 6/2011

•

não há lugar à aplicação do coeficiente de desvalorização da moeda (data de
aquisição = 2020))

território Menos
português,
valia fiscal dedutível = 50.000/60.000 x 12.000 = 10.000
gado familiar, tenham
Valor
no campo 752 = 2.000
entação (cfr.
n.ºa 1acrescer
do
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No que respeita às mais-valias e menos-valias realizadas com a transmissão onerosa,
qualquer que seja o título por que se opere, de partes sociais e de outros instrumentos de
capital próprio associados às partes sociais, designadamente prestações suplementares,
o artigo 51.º-C vem determinar que as mesmas não concorrem para a formação do
lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC com sede ou direção efetiva em território
português, desde que sejam observadas as condições e se mostrem cumpridos os
requisitos referidos no seu n.º 1 (regime de participation exemption).

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

A aplicação do regime implica que as mais-valias fiscais não sejam acrescidas neste
campo 739 e as menos-valias fiscais não sejam deduzidas no campo 769. No entanto, as
FIM A e
QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
mais-valias
as menos-valias
contabilísticas
seguem o regime regra.
Aplica-se também o disposto no artigo 51.º-C, na redação dada pela Lei n.º 2/2014, de 16
de janeiro, à parte da diferença positiva entre as mais-valias e menos-valias, realizadas
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
antes de 2001-01-01, ainda não incluída no lucro tributável nos termos do disposto nas
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
alíneas a) e b) do n.º 7 do artigo 7.º da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, ou do n.º 8
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
do artigo 32.º da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de dezembro, quando o reinvestimento tenha
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
sido concretizado, no respetivo prazo legal, na aquisição de partes sociais (cf. n.º 3 do
artigo 12.º da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro).
Repare-se que este regime de isenção de que beneficiam as mais-valias fiscais “suspensas”
só é aplicável desde que as partes sociais em que se concretizou o reinvestimento sejam
MODO
SER APRESENTADA
DECLARAÇÃO
alienadas
emCOMO
ou apósDEVE
1 de janeiro
de 2014 e desde A
que
as mesmas reúnam os requisitos
previstos no artigo 51.º-C (veja-se exemplo constante das instruções de preenchimento
do campo 742).
1Nas
- Asociedades
declaraçãodesportivas
modelo 3 e(artigo
quaisquer
dos
anexos de
é obrigatoriamente
4.º da
Leiseus
n.º 103/97,
13.09), à diferençaentregue
positiva
por
transmissão
eletrónica
de dados.
entre
as mais-valias
e as menos-valias
realizadas mediante transmissão onerosa dos
elementos do ativo fixo intangível (direitos de contratação de jogadores profissionais)
2
- Para efeitos
dodevidas
disposto
no número
anterior, no
o artigo
sujeito48.º
passivo
e o desde
contabilista
é aplicável,
com as
adaptações,
o disposto
do CIRC,
que o
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
valor de realização seja reinvestido na sua totalidade na contratação de jogadores ou na
por
senhasde
atribuídas
Tributária
Aduaneira.
aquisição
bens do pela
ativoAutoridade
fixo tangível
afetos a efins
desportivos até ao fim do terceiro
período seguinte ao da realização.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Nosrespetivas
termos doinstruções
artigo 51.º-D
do CIRC, o regime
artigo 51.º-Cdos
é, também,
as
de preenchimento,
paraprevisto
declararnorendimentos
anos de
aplicável
às
mais-valias
e
às
menos-valias
que
sejam
imputáveis
a
um
estabelecimento
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
estável situado ementregue
territóriopor
português:
obrigatoriamente
transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.ºuma
da Portaria
n.º residente
34/2019, de
28/1)
i) De
entidade
num
Estado membro da União Europeia desde que
preencha os requisitos e condições estabelecidos no artigo 2.º da Diretiva n.º
2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro;
ii) De uma entidade residente num Estado membro do Espaço Económico Europeu
sujeita a obrigações de cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
QUEM
ESTÁ OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
equivalentes
às estabelecidas
no âmbito da União
Europeia, desde que preencha
os requisitos e condições equiparáveis aos estabelecidos no artigo 2.º da Diretiva
n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro;
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
iii) De uma entidade residente num Estado que não conste da lista de países, territórios
ou regiões
a um
regime fiscal
claramente
mais favorável,
com o português,
qual tenha
– Pelos
sujeitossujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
sido celebrada
e dependentes
se encontre em
convenção
para agregado
evitar a dupla
tributação,
quando
estes, ou os
quevigor
integram
o respetivo
familiar,
tenham
que
preveja
cooperação
administrativa
no
domínio
da
fiscalidade
equivalente
à
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
estabelecida
no âmbito da UE e que nesse Estado esteja sujeita e não isenta de um
artigo
57.º do CIRS).
imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC.
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O referido regime de participation exemption não se aplica:

NTOS

o	Quando não estiverem reunidas as condições e os requisitos previstos no n.º 1 do
artigo 51.º-C;
o	Quando as mais-valias e menos-valias forem realizadas mediante transmissão
onerosa de partes sociais e o valor dos bens imóveis ou dos direitos reais sobre bens
imóveis situados em território português, com exceção dos bens imóveis afetos a
uma atividade de natureza agrícola, industrial ou comercial que não consista na
compra e venda de bens imóveis, represente direta ou indiretamente, mais de 50%
do ativo da sociedade participada. Para efeitos do cálculo desta percentagem,
apenas se consideram os imóveis adquiridos em ou após 1 de janeiro de 2014 (n.º 12
do artigo 12.º da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro).

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

•

Campo 740 – 50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias

fiscais COM intenção expressa de reinvestimento (artigo 48.º, n.º 1)

Face ao disposto no n.º 1 do artigo 48.º, a diferença positiva entre as mais-valias e as menosvalias realizadas com a transmissão onerosa de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e
ativos biológicos não consumíveis, detidos por um período não inferior a um ano, ainda
que
qualquer destes ativos tenha sido reclassificado como ativo não corrente detido
toriamente
entregue
para venda, ou em consequência de indemnizações por sinistros ocorridos nestes ativos,
é considerada em metade do seu valor (e acrescida no campo 740), sempre que, no
de tributação anterior ao da realização, no próprio período de tributação ou até
sivo e o período
contabilista
ao
fim
do
segundo período de tributação seguinte, o valor de realização correspondente
ada, são identiﬁcados
à totalidade dos referidos ativos seja reinvestido na aquisição, produção ou construção
de ativos fixos tangíveis, de ativos intangíveis ou de ativos biológicos não consumíveis.

ÃO

outubro, Assim,
bem como
se forem apuradas, em simultâneo, mais-valias e menos-valias fiscais e houver
mentos dos
anos de
intenção
de proceder ao reinvestimento dos valores de realização, é acrescida 50% da
o 3 e seuseventual
anexos ser
diferença positiva neste campo 740.

ÃO

Os ativos em que seja reinvestido o valor de realização:
o Não podem ser adquiridos em estado de uso a sujeito passivo de IRS ou IRC com o
qual existam relações especiais nos termos definidos no n.º 4 do artigo 63.º;
o Têm de ser detidos por um período não inferior a um ano contado do final do
período de tributação em que ocorra o reinvestimento ou, se posterior, a realização.

A Lei n.º 2/2014 veio alterar a redação do n.º 1 do artigo 48.º do CIRC, incluindo no seu
âmbito os ativos intangíveis, exceto os que sejam adquiridos ou alienados a entidades
resentada:com as quais existam relações especiais nos termos do n.º 4 do artigo 63.º do CIRC.

outro lado, o regime de reinvestimento deixou de ser aplicável às propriedades de
território Por
português,
investimento,
gado familiar,
tenham ainda que sejam ou devam ser reconhecidas na contabilidade como ativo
fixo
tangível.
entação (cfr. n.º
1 do
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Refira-se que, em termos contabilísticos, para os períodos com início em ou após 1 de
janeiro de 2016, as entidades classificadas como “pequenas entidades” e as entidades
do setor não lucrativo que adotem, respetivamente, a NCRF-PE e a NCRF-ESNL,
reconhecem as designadas propriedades de investimento (terrenos e edifícios) como
ativos fixos tangíveis (cf. §§ 7.5 da NCRF-PE e da NCRF- ESNL). Esta regra já se aplicava
às “microentidades” que adotassem a NC-ME (cf. § 7.2 da NC-ME).

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

O regime de reinvestimento deixou, também, de ser aplicável à diferença positiva entre
as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de
capital, face ao novo regime de “participation exemption” previsto no artigo 51.º-C.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

No caso de o sujeito passivo ter reinvestido ou pretender reinvestir o valor de realização,
deve preencher obrigatoriamente o Quadro 09 do Anexo A da declaração anual
dedeclaração
informaçãode
contabilística
fiscal (IES),
a controlar
o cumprimento
A
rendimentose modelo
3 docom
IRS vista
destina-se
à apresentação
anual das
dos
condições
do
reinvestimento.
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para
determinação do
da reinvestimento,
situação tributária
dos sujeitos
passivos,
pessoas
singulares,
tal
A nãoa concretização
no todo
ou em parte,
até ao
segundo
período de
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
tributação seguinte ao da realização, determina a consideração como rendimento fiscal
do último período de tributação, respetivamente, da diferença ou da parte proporcional
da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias não incluída no lucro
tributável, majorada em 15%, cujo montante deve ser inscrito no campo 741.
O mesmo
acontece
noSER
período
de tributaçãoAem
que ocorre a alienação) no caso
MODO
COMO(mas
DEVE
APRESENTADA
DECLARAÇÃO
em que os bens em que seja reinvestido o valor de realização não sejam mantidos por
um período igual ou superior a um ano contado do final do período de tributação em
o reinvestimento
se posterior,
a realização.
Neste
caso, a correção
é feita
1que
- Aocorra
declaração
modelo 3 eou,
quaisquer
dos seus
anexos é
obrigatoriamente
entregue
também
no
campo
741.
por transmissão eletrónica de dados.
Recorde-se que nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do EBF, estão isentas de IRC as mais2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
valias realizadas com a transmissão onerosa de partes sociais, outros valores mobiliários,
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
warrants autónomos emitidos por entidades residentes em território português e
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
negociados em mercados regulamentados de bolsa e instrumentos financeiros derivados
celebrados em mercados regulamentados de bolsa, por entidades ou pessoas singulares
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
que não tenham domicílio em território português e aí não possuam estabelecimento
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
estável ao qual as mesmas sejam imputáveis, desde que satisfeitas as restantes condições
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
expressas nesta disposição legal.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

Exemplo 29:
Uma dada empresa alienou diversos ativos fixos tangíveis em 2017, pelo valor total de
€ 40.000,00 e declarou a intenção de reinvestimento total deste valor.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

As operações geraram uma mais-valia contabilística de € 15.000,00 e uma mais-valia
fiscal de € 8.000,00.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
O reinvestimento total realizado foi € 25.000,00 tendo sido efetuado em:
–2017:
Pelos
sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
€ 10.000,00
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
2018:
€ 5.000,00
auferido
rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo
57.º
do CIRS).
2019: € 10.000,00
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NTOS Cálculo do reinvestimento parcial = 62,5% do valor de realização

(25.000/40.000)

(n.º 6 do art.º 48.º do CIRC)

Correção a efetuar ao lucro tributável de 2019:
[4.000,00 (1- 62,5%)] x 1,15 = € 1.725,00 (campo 741 do Quadro 07)

Nota importante: esta correção não se aplica no período de 2021, devido à publicação
da Lei n.º 21/2021, de 20 de abril.

A legislação anterior à entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000, de 29/12, continua a
esentação anual dos
aplicar-se às mais-valias e menos-valias realizadas antes de 2001-01-01, até à realização,
formativos relevantes
inclusive, de mais-valias ou menos-valias relativas à alienação dos ativos em que se tenha
essoas singulares, tal
concretizado o reinvestimento dos valores de realização, conforme previsto no artigo 7.º,
n.º 7, alínea a) da referida lei.

ÃO

Relativamente à diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas
antes de 2001-01-01, no caso de o reinvestimento ter ocorrido ou ocorrer em bens não
depreciáveis, sugere-se a consulta à Circular n.º 7/2002, de 2 de abril (ver instruções de
preenchimento do campo 742).

De notar que, nos casos em que o reinvestimento tenha sido concretizado, no respetivo
prazo legal, na aquisição de partes sociais, o disposto no artigo 51.º-C, na redação dada
toriamente entregue
pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, é aplicável à parte da diferença positiva entre as
mais-valias e menos-valias, realizadas antes de 2001-01-01, ainda não incluída no lucro
tributável nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 7 do artigo 7.º da Lei n.º 30sivo e o contabilista
G/2000, de 29 de dezembro, ou do n.º 8 do artigo 32.º da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de
ada, são identiﬁcados
dezembro (cf. n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro).

Os coeficientes de desvalorização da moeda aplicáveis no período de 2021, constam da
outubro, Portaria
bem como
n.º 220/2021, de 22 de outubro.
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

• Campo 741 – Acréscimos por não reinvestimento ou pela não manutenção dos
ativos na titularidade do adquirente (artigo 48.º, n.º 6)

Não sendo concretizado, total ou parcialmente, o reinvestimento até ao fim do segundo
período de tributação seguinte ao da realização, considera-se como rendimento desse
período de tributação, respetivamente, a diferença ou a parte proporcional da diferença
positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas, não incluída no lucro tributável,
majorada em 15%, cujo montante deve ser inscrito no campo 741.

O mesmo acontece (mas no período de tributação em que ocorre a alienação) no caso
resentada:
em que os bens em que seja reinvestido o valor de realização não sejam mantidos na
titularidade do adquirente por um período igual ou superior a um ano contado do final
território português,
do período de tributação em que ocorra o reinvestimento ou, se posterior, a realização.
gado familiar, tenham
Neste caso, a correção é feita também neste campo 741.
entação (cfr. n.º 1 do
(Ver o exemplo das instruções de preenchimento dos campos 739 e 740).
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As mais e menos valias fiscais constam de vários campos do Quadro 07. Existindo um
saldo positivo entre mais e menos valias, o preenchimento é feito do seguinte modo:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

sem intenção de reinvestimento       com intenção de reinvestimento
tributação na totalidade
		

tributação em 50%

campo 739                                             campo 740

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
• Campo 742 – Mais-valias fiscais – regime transitório [artigo 7.º, n.º 7, al. b) da Lei
n.º 30-G/2000, de 29/12 e artigo 32.º, n.º 8 da Lei n.º 109-B/2001, de 27/12]

Nos
termos dade
legislação
citada,
a parte3 da
positiva
as mais-valias
as
A
declaração
rendimentos
modelo
dodiferença
IRS destina-se
à entre
apresentação
anual edos
menos-valiasrespeitantes
relativa a ativos
não
depreciáveis,
correspondente
ao valor deduzido
ao
rendimentos
ao ano
anterior
e de outros
elementos informativos
relevantes
custo
de
aquisição
dos
bens
em
que
se
concretizou
o
reinvestimento
nos
termos
do
n.º
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
6 do artigo
44.º do
Códigonodo
IRC, 57.º
na redação
anterior,
como
se encontra
previsto
artigo
do Código
do IRS.é incluída no lucro tributável,
em frações iguais, durante 10 anos, a contar do da realização, caso se concretize, nos
termos da lei, o reinvestimento da parte do valor de realização que proporcionalmente
lhe corresponder.
Nos casos em que o reinvestimento tenha sido concretizado, no respetivo prazo legal,
MODO COMO
DEVE
SER
DECLARAÇÃO
na aquisição
de partes
sociais,
o APRESENTADA
disposto no artigoA51.º-C,
na redação dada pela Lei n.º
2/2014, de 16 de janeiro, é aplicável à parte da diferença positiva entre as mais-valias e
menos-valias, realizadas antes de 2001-01-01, ainda não incluída no lucro tributável nos
1termos
- A declaração
modelo
3 e quaisquer
seus
anexos7.ºé da
obrigatoriamente
entregue
do disposto
nas alíneas
a) e b) dodos
n.º 7
do artigo
Lei n.º 30-G/2000,
de 29
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
de dezembro, ou do n.º 8 do artigo 32.º da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de dezembro (cf. n.º
3 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro).
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por
senhasque
atribuídas
pela de
Autoridade
e Aduaneira.
Repare-se
este regime
isenção deTributária
que beneficiam
as mais-valias fiscais “suspensas”
só é aplicável desde que as partes sociais em que se concretizou o reinvestimento sejam
3
- Os modelos
aprovados
pela Portaria
366/2015,
16 de reúnam
outubro,osbem
como
alienadas
em ou após
1 de janeiro
de 2014 en.ºdesde
que asde
mesmas
requisitos
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
previstos no artigo 51.º-C.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.º da
Exemplo
30:Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Reinvestimento num ativo não depreciável
o MV fiscal realizada em 1999: € 2.000,00
o Reinvestimento efetuado em 2000: € 22.500,00

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

o Alienação do bem objeto de reinvestimento em 2014: € 23.000,00
o MV fiscal: € 23.000,00 – € 22.500,00 = € 500,00 (não é tributada por força do
A declaração
modelo
3 do IRSosé requisitos
obrigatório
apresentada:
dispostodenorendimentos
artigo 51.º-C,
se verificados
aí ser
exigidos)
–

o MV sujeitos
diferida da
tributação
em 1999:
€ 2.000,00residentes
(é igualmente
de tributação,
Pelos
passivos
(pessoas
singulares),
emexcluída
território
português,
se verificados
osdependentes
requisitos previstos
no artigo
51.º-C, por
força do
disposto
no
quando
estes, ou os
que integram
o respetivo
agregado
familiar,
tenham
artigo
12.º,
n.º
3
da
Lei
n.º
2/2014,
de
16
de
janeiro.
Caso
não
se
verifiquem
estes
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
requisitos,
a mais-valia é adicionada neste campo 742 durante 10 períodos de
artigo
57.º do CIRS).
tributação: € 200,00 em cada ano).
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• Campos 743 e 770 – Correções relativas a instrumentos financeiros derivados
(artigo 49.º)

NTOS

Nestes campos são de inscrever as correções relativas a instrumentos financeiros
derivados, quando ocorram divergências entre o tratamento contabilístico adotado pelo
sujeito passivo e o disposto no artigo 49.º.

• Campo 787 – Prejuízos de estabelecimentos estáveis situados fora do território
português (artigo 54.º-A)

• Campo 794 – Lucros de estabelecimentos estáveis situados fora do território
esentação anual dos
português (artigo 54.º-A)
formativos relevantes
essoas singulares, tal
Este campo destina-se a inscrever o prejuízo imputável a estabelecimento estável situado
fora do território português, quando o sujeito passivo opte pela aplicação do disposto no
artigo 54.º-A.

De acordo com este preceito, o sujeito passivo com sede ou direção efetiva em território
português pode optar pela não concorrência para a determinação do seu lucro tributável
dos lucros e dos prejuízos imputáveis a estabelecimento estável situado fora do território
português, desde que se verifiquem cumulativamente os requisitos referidos nas alíneas
toriamente
a) entregue
e b) do seu n.º 1.

ÃO

A opção deve abranger, pelo menos, todos os estabelecimentos estáveis situados na
jurisdição e ser mantida por um período mínimo de três anos a contar da data em
sivo e o mesma
contabilista
que
se
inicia
ada, são identiﬁcados a sua aplicação.

Caso seja exercida esta opção, o lucro tributável do sujeito passivo deve refletir as
operações com o respetivo estabelecimento estável situado fora do território português
outubro, ebem
ser como
corrigido dos gastos correspondentes aos rendimentos imputáveis a esse
mentos dos
anos de
estabelecimento
estável ou aos ativos a este afetos, por forma a corresponder ao que
o 3 e seusseria
anexos
ser
obtido caso este fosse uma empresa separada e independente.

ÃO

Sendo exercida a referida opção, não é aplicável aos lucros e prejuízos imputáveis ao
estabelecimento estável situado fora do território português o disposto no artigo 91.º do
CIRC ou outro método de eliminação da dupla tributação internacional ao abrigo de CDT.
A opção e a renúncia à aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 54.º-A deve ser comunicada
à AT através de envio da declaração de alterações prevista no artigo 118.º do CIRC, até ao
fim do 3.º mês do período de tributação em que se pretende iniciar a respetiva aplicação.

No caso de apuramento de lucro tributável imputável ao estabelecimento estável, o
respetivo valor deve ser inscrito no campo 794, quando seja exercida a referida opção.
resentada:
O n.º 1 do artigo 54.º-A não é aplicável aos lucros imputáveis ao estabelecimento estável,
território incluindo
português,
os derivados da alienação ou da afetação a outros fins dos ativos afetos a
gado familiar,
essetenham
estabelecimento, até ao montante dos prejuízos imputáveis ao estabelecimento
entação (cfr.
n.º 1que
do concorreram para a determinação do lucro tributável do sujeito passivo nos
estável
12 períodos de tributação anteriores.
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Exemplo 31:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

A sociedade “Investimentos Produtivos, SA” detém um estabelecimento estável em
Espanha e outro em França e optou pelo método da isenção previsto no artigo 54.º-A do
CIRC.
O EE situado em Espanha registou em 2021 um lucro de € 20.000 e o EE situado em
França apresentou em 2021 um prejuízo de € 14.000

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

correções no Quadro 07:

Campo 787 → acréscimo de 14.000
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos
respeitantes
ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Campo 794 →
dedução deao
20.000
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

• Campo 744 – Correções relativas a preços de transferência (artigo 63.º, n.º 8)
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Sempre que não sejam observadas as regras enunciadas no artigo 63.º, n.º 1, relativamente
a operações com entidades não residentes, deve o sujeito passivo efetuar as necessárias
positivas
na determinação
do lucro
tributável,
montante correspondente
1correções
- A declaração
modelo
3 e quaisquer
dos seus
anexospelo
é obrigatoriamente
entregue
aos
efeitos
fiscais
imputáveis
a
essa
inobservância.
por transmissão eletrónica de dados.
O -artigo
n.º 1do
determina
operações
comerciais,
incluindo,
2
Para 63.º,
efeitos
dispostoque
no nas
número
anterior,
o sujeito
passivo designadamente,
e o contabilista
operações
ou
séries
de
operações
sobre
bens,
direitos
ou
serviços,
bem
como
nas
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são
identiﬁ
cados
operações
efetuadas
entreTributária
um sujeito
passivo e qualquer outra entidade,
por
senhas financeiras,
atribuídas pela
Autoridade
e Aduaneira.
sujeita ou não a IRC, com a qual esteja em situação de relações especiais, devem ser
contratados,
aceites
e praticados
termos ou
idênticos
aos
3
- Os modelos
aprovados
pela Portaria
n.º condições
366/2015, substancialmente
de 16 de outubro,
bem como
que
normalmente
seriam
contratados,
aceites
e
praticados
entre
entidades
independentes
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
em operações
comparáveis.
2001
a 2014, mantêm-se
em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
O conceito de relações especiais encontra-se definido no n.º 4 do mesmo artigo.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Pretende-se, deste modo, anular os efeitos fiscais dos desvios ocorridos, por forma a que
o lucro tributável apurado não seja diferente do que se apuraria na ausência de relações
especiais (n.º 4 do artigo 63.º do CIRC).
Quando
a Autoridade
TributáriaAe APRESENTAR
Aduaneira proceda
às correções necessárias para a
QUEM
ESTÁ OBRIGADO
A DECLARAÇÃO
determinação do lucro tributável por virtude de relações especiais com outro sujeito
passivo de IRC ou do IRS, na determinação do lucro tributável ou do rendimento
tributável deste último, devem ser efetuados os ajustamentos adequados que sejam
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
reflexo daquelas correções.
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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A sociedade A, Lda., com sede em Lisboa, vendeu à sociedade B, Lda, com sede no Brasil,
uma máquina por valores considerados claramente abaixo dos preços de mercado. A
sociedade A é sócia maioritária de B.

Correção no Quadro 07:
⇒ Campo 744 – Acréscimo da diferença entre o preço de mercado e o preço de venda
praticado.

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

• Campo 745 – Diferença positiva entre o valor patrimonial tributário definitivo do
imóvel e o valor constante do contrato [artigo 64.º, n.º 3, al. a)]

Os alienantes e adquirentes de direitos reais sobre bens imóveis devem adotar, para
efeitos da determinação do lucro tributável, valores normais de mercado que não podem
ser inferiores aos valores patrimoniais tributários definitivos que serviram de base à
liquidação do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) ou
toriamente
entregue
que
serviriam no caso de não haver lugar à liquidação deste imposto.

ÃO

O sujeito passivo alienante deve efetuar uma correção neste campo 745 da declaração
rendimentos do período de tributação a que é imputável o rendimento obtido com a
sivo e o de
contabilista
operação
de transmissão, correspondente à diferença positiva entre o valor patrimonial
ada, são identiﬁcados
tributário definitivo do imóvel e o valor constante do contrato.

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Orientações administrativas:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

o Correções do valor de transmissão de imóveis – Caducidade (Inf. n.º 01713/2008,
Proc./IRC n.º 2668/2008, com parecer do Subdirector Geral de 27.08.08):
À Administração Tributária só é lícito interferir, para efeitos das correções resultantes
do artigo 64.º do CIRC, após o decurso dos prazos previstos para apresentação das
declarações devidas, tendo ainda em atenção a possibilidade que o sujeito passivo
tem de socorrer-se do procedimento de produção de prova a que se refere o artigo
139.º
CIRC.
FIM
Ado
QUE
SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Assim, tem sido entendido que se o VPT definitivo for determinado durante o
último período
correspondente
à caducidade
do direito àdeapresentação
liquidar para efeitos
de
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do IRS destina-se
anual dos
IRC, o sujeito
passivoaoalienante
permanece
obrigado
à apresentação
da declaração
rendimentos
respeitantes
ano anterior
e de outros
elementos
informativos
relevantes
de
substituição
em
janeiro
do
ano
seguinte
e
simultânea
liquidação
e
pagamento.
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Porém, se o não fizer, a Administração Tributária nada pode fazer, em cumprimento
do que dispõem os artigos 45.º e 46.º da LGT e artigo 101.º do CIRC (caducidade do
direito à liquidação).

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Exemplo 33:

1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por
transmissão
eletrónica
de dados.
Em 2020
foi alienado
um imóvel
por €100.000,00;
O -VPT
definitivo
apenas
foi comunicado
ao alienante
em ejulho
de 2021;
2
Para
efeitos (€150.000,00)
do disposto no
número
anterior, o sujeito
passivo
o contabilista
certiﬁ
cado,aonos
casos em
que a declaração
por este
serdeclaração
assinada, são
identiﬁcados
Compete
alienante
entregar
em janeirodeva
de 2022
uma
de substituição,
por
senhas
pela
Tributária
e Aduaneira.entre o VPT definitivo e o
incluindo
noatribuídas
campo 745
doAutoridade
Q. 07 a diferença
(€50.000,00)
valor declarado, procedendo à liquidação e pagamento do imposto adicional.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Nãorespetivas
o fazendo,
a Administração
Fiscal não pode
dado
o decurso dos
do prazo
as
instruções
de preenchimento,
para atuar
declarar
rendimentos
anos de
de
caducidade.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
o O disposto no artigo 64.º do CIRC não tem aplicação nos casos em que a
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
transferência dos bens imóveis se insira numa operação de fusão, cisão, entrada de
ativos ou permuta de partes sociais, desde que abrangida pelo regime especial de
neutralidade fiscal previsto no artigo 74.º do CIRC.

QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
O mesmo
será
de referir quando
a sociedadeAfundida,
cindida ou contribuidora é
uma sociedade de locação financeira e transfere para a sociedade beneficiária os
imóveis locados em regime de locação financeira, uma vez que, em obediência
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do IRS ésobre
obrigatório
seroapresentada:
ao principio
contabilístico
da substância
a forma,
respetivo valor não se
encontra registado numa conta de imobilizações, mas sim numa rubrica do Ativo
– Pelos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
território português,
quesujeitos
evidencie
o crédito
que detém
sob o locatário,
nãoem
se verificando
qualquer
quando
estes,na
outransferência
os dependentes
que integram
o respetivo
agregado
familiar,
tenham
resultado
da propriedade
jurídica
dos referidos
imóveis,
dado
que,
auferido
rendimentos
sujeitos oa que
IRS de
quefacto
obriguem
à sua apresentação
n.º (Inf.
1 do
em termos
contabilísticos,
se transfere,
é, tão só, um (cfr.
crédito
artigo
57.º do CIRS).
Vinculativa
no Proc. n.º 1588/04 com despacho de 21.07.2004).
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o Nos casos em que um sujeito passivo de IRC alienar um imóvel a uma empresa
locadora e, em simultâneo, celebrar, sobre o mesmo imóvel, um contrato de locação
financeira (leaseback), tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 25.º do CIRC
também não será de aplicar o disposto no artigo 64.º do CIRC (Despacho da
Diretora de Serviços do IRC, de 06.03.2006, no Proc. n.º 215/06).

o	Quanto ao conceito de valor de realização para efeitos do previsto no artigo 48.º
do CIRC, se o valor do contrato ou o VPT, transcreve-se o Ofício n.º 15145, de
29.06.2009, da DSIRC:

“Ainda que o valor patrimonial tributário (VPT) definitivo seja superior ao valor
esentação anual dos
do contrato de venda do imóvel, o valor de referência a ser usado no cálculo da
formativos relevantes
mais-valia fiscal e a ser considerado para efeitos de aproveitamento do regime de
essoas singulares, tal
reinvestimento previsto no artigo 48.º do Código do IRC é o valor de realização, o
qual, nos termos da alínea f) do n.º 3 do artigo 46.º, do mesmo Código, é o valor da
respetiva contraprestação.

O valor da diferença positiva entre o VPT definitivo e o valor constante do contrato
deve ser inscrito de forma autónoma, no campo 745 do Quadro 07 respeitante ao
ÃO
exercício em que foi realizada a mais-valia ou, se o VPT não tiver sido fixado até ao
último dia do prazo para a entrega dessa declaração, deve o mesmo ser inscrito no
referido campo da declaração de substituição a entregar no prazo previsto no n.º
toriamente entregue
4 do artigo 64.º.”

sivo e o contabilista
o No que respeita aos contratos de locação financeira de imóveis, considerou a
ada, são identiﬁcados
Autoridade Tributária, na informação n.º 991/2010, sancionada por despacho do
substituto legal do Diretor Geral dos Impostos que estes não estão sujeitos à
disciplina do n.º 1 do artigo 64.º do CIRC.
outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

Exemplo 34:
O sujeito passivo X, Lda. alienou um bem imóvel em junho de 2021, por € 650.000,00.
Em abril de 2022, foi notificado do valor patrimonial tributário definitivo do imóvel: €
700.000,00.

ÃO
Em 2021:

resentada:Correção no Quadro 07:

Campo 745 – Acréscimo de € 50.000,00 (ajustamento positivo)
território ⇒português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Nota: Se o valor patrimonial definitivo do imóvel fosse fixado após o final do prazo
estabelecido para o envio da declaração modelo 22 (por exemplo, em novembro de
2021), o sujeito passivo teria de enviar uma declaração de substituição durante o mês de
janeiro de 2022.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Exemplo 35:
Aquisição de imóvel para revenda em 2015 por € 150.000,00

A QUE SE
DECLARAÇÃO
VPT FIM
no momento
da DESTINA
compra = €A160.000,00
Venda do mesmo imóvel em 2021 por € 170.000,00
A
declaração
de rendimentos
3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
VPT
no momento
da venda = € modelo
175.000,00
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como
se encontra
previsto
no artigo 57.º do Código do IRS.
Declaração
modelo
22 de 2021:
Acréscimo no campo 745 da diferença positiva entre o VPT e o valor da venda (correção
obrigatória, conforme alínea a) do n.º 3 do artigo 64.º do CIRC) = + 5.000,00
Dedução no campo 772 dos efeitos do VPT no valor de aquisição (aplicação da alínea b)
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
do n.º 3 do artigo 64.º do CIRC) = - 10.000,00
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Artigo 139.º do CIRC:
por transmissão eletrónica de dados.
O disposto no n.º 2 do artigo 64.º não é aplicável se o sujeito passivo fizer prova de que
2
- Para efetivamente
efeitos do disposto
nonas
número
anterior,deo direitos
sujeito reais
passivo
e obens
contabilista
o preço
praticado
transmissões
sobre
imóveis
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
foi inferior ao valor patrimonial tributário que serviu de base à liquidação do imposto
por
senhassobre
atribuídas
pela Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
municipal
as transmissões
onerosas
de imóveis.
O -pedido
tem efeito
suspensivo
da liquidação,
na parte
valor
da
3
Os modelos
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015,
decorrespondente
16 de outubro, ao
bem
como
diferença
positiva
prevista
no
n.º
2
do
artigo
64.º,
a
qual,
no
caso
de
indeferimento
total
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
ou parcial
do pedido,
é daem
competência
da AT.a declaração modelo 3 e seus anexos ser
2001
a 2014,
mantêm-se
vigor, devendo
obrigatoriamente
entregue
pornão
transmissão
eletrónica
de dados.
Nestes casos, o sujeito
passivo
deve efetuar
o acréscimo
que seria devido, no Quadro
(artigo
2.º
da
Portaria
n.º
34/2019,
de
28/1)
07, preenchendo o Quadro 11, da seguinte forma:

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
• Campo 747 – Imputação de rendimentos de entidades não residentes sujeitas a
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
um regime fiscal privilegiado (artigo 66.º)
–Imputação
Pelos sujeitos
passivos
singulares),
residentes
em eterritório
português,
ao sujeito
passivo,(pessoas
na proporção
da sua participação
social
independentemente
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
de distribuição, dos lucros obtidos por sociedades não residentes sujeitas a um tenham
regime
auferido
rendimentos
sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
fiscal
privilegiado,
desde que:
artigo 57.º do CIRS).
o A participação social detida, direta ou indiretamente, seja de, pelo menos, 25%.
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o A participação social detida seja de, pelo menos, 10% sempre que a sociedade
não residente seja detida, direta ou indiretamente, em mais de 50% por sócios
residentes.

NTOS

Idêntico tratamento se verifica sempre que o sócio residente em território português
acima referido esteja sujeito a um regime especial de tributação, caso em que a
imputação é feita diretamente às primeiras entidades que se encontrem na cadeia de
participação, residentes em território português e sujeitas ao regime geral de tributação,
independentemente da sua percentagem de participação no capital da sociedade não
residente.

O período em que a imputação é feita, deve ser o que integra o termo do período de
tributação da sociedade não residente e deverá corresponder ao lucro por esta obtido
do imposto sobre o rendimento incidente sobre esse lucro no território de
esentaçãodeduzido
anual dos
residência.
formativos relevantes

essoas singulares,
tal
Caso, posteriormente,
ocorra a distribuição de lucros que tenham sido objeto de
imputação, devidamente comprovada, serão de deduzir à base tributável do período da
sua obtenção, até à sua concorrência, sem prejuízo de aplicação nesse período do crédito
de imposto por dupla tributação internacional, nos termos e condições da alínea a) do n.º
2 do artigo 90.º e do artigo 91.º do CIRC.

ÃO

O processo de documentação fiscal a que se refere o artigo 130.º do CIRC deverá integrar,
em relação à sociedade não residente:

o As contas devidamente aprovadas pelos órgãos sociais competentes relativas ao
toriamente entregue
período a que respeita o lucro imputado;

o A cadeia de participações diretas e indiretas entre entidades residentes e aquela.
sivo e o contabilista
o A demonstração do imposto pago e dos cálculos efetuados para a determinação
ada, são identiﬁcados
do IRC que seria devido se a sociedade fosse residente em território português,
sempre que o território de residência não conste da lista aprovada pela Portaria n.º
150/2004, de 13.02, alterada pela Portaria n.º 192/2011, de 08.11.
outubro, bem como
mentos dos
anos
de de transparência fiscal não será aplicável às sociedades não residentes
Este
regime
o 3 e seussempre
anexos que
ser se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

ÃO

a) Os respetivos lucros provenham em, pelo menos, 75% do exercício de uma
atividade agrícola ou industrial no território de residência ou do exercício de uma
atividade comercial que não tenha como intervenientes entidades residentes em
território português ou, tendo-os, esteja dirigida predominantemente ao mercado
do território em que se situa.
b) A sua atividade principal não consista na realização das seguintes operações:
o Operações próprias da atividade bancária, mesmo que não exercida por
instituições de crédito;

resentada:

o Operações relativas à atividade seguradora, quando os respetivos rendimentos
resultem predominantemente de seguros relativos a bens situados fora do
território português,
território de residência ou respeitantes a pessoas que não residam nesse
gado familiar, tenham
território;
entação (cfr. n.º 1 do
o Operações relativas a partes de capital ou outros valores mobiliários, a
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direitos de propriedade intelectual ou industrial, à prestação de informações
respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou
científico ou à prestação de assistência técnica;

o

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Locação de bens, MODELO
exceto de bens imóveis
situados
3 DO
IRSno território de residência.

• Campo 748 – Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento líquidos
(artigo 67.º)

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
O atual regime de limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos, criado
pelo artigo 191.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (OE para 2013) e alterado pelo
A
declaração
de n.º
rendimentos
3 do IRS
destina-se
apresentação
anual dos
artigo
2.º da Lei
2/2014, demodelo
16 de janeiro,
é aplicável
aosà gastos
de financiamento
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
líquidos, independentemente da localização do domicílio fiscal do credor e de existirem
para
a determinação
da situação
sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
ou não
relações especiais
entre o tributária
devedor edos
o credor.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Assim, o artigo 67.º, n.º 1 do CIRC vem estabelecer que os gastos de financiamento
líquidos concorrem para a determinação do lucro tributável até ao maior dos seguintes
limites:
a) € 1.000.000; ou

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

b) 30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento
líquidos e impostos.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
(contabilisticamente designado por EBITDA, sigla de “earnings before interests, taxes,
por transmissão eletrónica de dados.
depreciation and amortization”).
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
Por senhas
força da
disposição
transitória
prevista
no n.º
7 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2014, de
por
atribuídas
pela
Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
16 de janeiro, o limite de 30% previsto no artigo 67.º, n.º 1, alínea b) só se aplica nos
períodos
de tributação
de 2017
seguintes.
períodos
o
3
- Os modelos
aprovados
pela ePortaria
n.º Nos
366/2015,
de de
16 tributação
de outubro,anteriores,
bem como
limite
era de: instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
as
respetivas
2001
2014,
mantêm-se em
vigor,
devendo
a declaração
3 e seus anexos ser
2014 -a60%
			
2015
- 50%
			
2016 - modelo
40%
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Os gastos
de Portaria
financiamento
líquidos
não puderem ser deduzidos num determinado
(artigo
2.º da
n.º 34/2019,
deque
28/1)
período de tributação podem ser considerados na determinação do lucro tributável de um
ou mais dos cinco períodos de tributação posteriores, após os gastos de financiamento
líquidos desse mesmo período.
Por outro lado, sempre que o montante dos gastos de financiamento líquidos deduzidos
QUEM aESTÁ
OBRIGADO
APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
seja inferior
30% do
EBITDA (e A
neste
caso não é aplicável
a disposição transitória atrás
referida), a parte não utilizada deste limite é somada ao montante máximo dedutível
previsto na alínea b) do n.º 1 deste artigo, até ao quinto período de tributação seguinte.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Num e noutro caso (reporte do excesso e da folga) consideram-se em primeiro lugar os
gastos de financiamento líquidos não dedutíveis e a parte não utilizada do limite que
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
tenham sido apurados há mais tempo.
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido
sujeitos
a IRSde
que
obriguem à líquidos,
sua apresentação
(cfr. a
n.ºtítulo
1 do
O n.º
12 do rendimentos
artigo 67.º define
gastos
financiamento
enumerando,
artigo
57.º
do
CIRS).
exemplificativo, alguns gastos que se integram no conceito.
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Para efeitos do presente artigo, consideram-se: (Redação da Lei n.º 32/2019, de 3 de
maio)

NTOS a) Gastos de financiamento, os juros de descobertos bancários e de empréstimos obtidos

a curto e longo prazos ou quaisquer importâncias devidas ou imputadas à remuneração de
capitais alheios, abrangendo, designadamente, pagamentos no âmbito de empréstimos
participativos e montantes pagos ao abrigo de mecanismos de financiamento alternativos,
incluindo instrumentos financeiros islâmicos, juros de obrigações, abrangendo obrigações
convertíveis, obrigações subordinadas e obrigações de cupão zero, e outros títulos
assimilados, amortizações de descontos ou de prémios relacionados com empréstimos
obtidos, amortizações de custos acessórios incorridos em ligação com a obtenção de
empréstimos, encargos financeiros relativos a locações financeiras, depreciações ou
amortizações de custos de empréstimos obtidos capitalizados no custo de aquisição de
esentaçãoelementos
anual dosdo ativo, montantes calculados por referência ao retorno de um financiamento
formativosno
relevantes
âmbito das regras em matéria de preços de transferência, montantes de juros nocionais
essoas singulares,
no âmbitotal
de instrumentos derivados ou de mecanismos de cobertura do risco relacionados
com empréstimos obtidos, ganhos e perdas cambiais relativos a empréstimos obtidos e
instrumentos associados à obtenção de financiamento, bem como comissões de garantia
para acordos de financiamento, taxas de negociação e gastos similares relacionados com
a obtenção de empréstimos; (Redação da Lei n.º 32/2019, de 3 de maio)

b) Gastos de financiamento líquidos, os gastos de financiamento que concorram para a
formação do lucro tributável após a dedução, até à respetiva concorrência, do montante
dos juros e outros rendimentos de idêntica natureza, sujeitos e não isentos. (Redação da
Lei n.º 32/2019, de 3 de maio)
toriamente entregue
Por sua vez, o n.º 13, aditado pela Lei n.º 2/2014, vem permitir que se corrija o valor do
EBITDA apurado na contabilidade de determinados ganhos e perdas que não concorrem
sivo e o para
contabilista
a formação do lucro tributável.
ada, são identiﬁcados
A Circular n.º 7/2013, de 19 de agosto, veio esclarecer dúvidas na interpretação deste
normativo, pelo que se recomenda a sua leitura.

ÃO

outubro, No
bem
como
caso
de grupos de sociedades tributados pelo Regime Especial de Tributação dos
mentos dos
anos
deSociedades (RETGS), deve ser adotado o seguinte procedimento:
Grupos de
o 3 e seus anexos ser
o Cada uma das sociedades que integra o grupo, incluindo a sociedade dominante,
deve preencher o Quadro 07 e apurar o respetivo resultado fiscal como se o RETGS
não fosse aplicável. Assim, deve aplicar as regras gerais do artigo 67.º para efeitos
do apuramento do seu lucro tributável, acrescendo, sendo caso disso, os gastos de
financiamento líquidos que excedam o maior dos limites previstos nas alíneas a) e
b) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC.

ÃO

resentada:

o Nos termos do n.º 1 do artigo 70.º, a sociedade dominante calcula o lucro tributável
do grupo através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais
apurados nas declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades do
grupo, inscrevendo-o no campo 380 do Quadro 09.

o Se a sociedade dominante exercer a opção prevista no n.º 5 do artigo 67.º, nos
território português,
termos e prazos previsto no n.º 7, ou seja, se optar pela aplicação do regime de
gado familiar, tenham
limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento aos gastos de financiamento
entação (cfr. n.º 1 do
líquidos do grupo, o resultado fiscal do grupo deve ser corrigido, sendo caso disso,
do efeito da aplicação da opção.
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o Nos termos do n.º 5 do artigo 67.º, o limite para a dedutibilidade dos gastos
de financiamento líquidos do grupo corresponde ao valor previsto na alínea
a) do n.º 1 deste artigo (€ 1.000.000,00), independentemente do número de
sociedades pertencentes ao grupo ou, quando superior, ao previsto na alínea b)
do mesmo número (30% da soma algébrica dos resultados antes de depreciações,
amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos apurados nos termos
deste artigo pelas sociedades que o compõem).

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

o A eventual diferença (para mais ou para menos) entre o montante dos gastos
de financiamento líquidos do grupo não dedutíveis (apurados nos termos do
FIM
A QUEanterior)
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
parágrafo
e a soma
algébrica dos montantes acrescidos ou deduzidos
por cada uma das empresas do grupo, incluindo a sociedade dominante, deve ser
inscrita no campo 395 do Quadro 09.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
Sobre este assunto,
recomenda-se
a leitura
Circular
n.º 5/2015,
de 31 de
março,
rendimentos
respeitantes
ao ano anterior
e deda
outros
elementos
informativos
relevantes
relativa
ao
Regime
Especial
de
Tributação
dos
Grupos
de
Sociedades,
designadamente
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
os pontos
20 a 23.previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
como
se encontra
Orientações administrativas:
o Relativamente às operações entre entidades relacionadas abrangidas pelas regras
MODO
COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
dos preços de transferência (artigo 63.º do CIRC e Portaria n.º 1446-C/2001, de
21.12), uma vez que as decisões dos acórdãos interpretativos do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias produzem efeitos obrigatórios em relação a todos os
1 - A tribunais
declaração
modeloe,3indiretamente,
e quaisquer dos
anexos
é obrigatoriamente
entregue
nacionais
emseus
relação
a todos
os sujeitos de direito,
com
por transmissão
eletrónica
de
dados.
efeitos retroativos ao momento da entrada em vigor da norma comunitária, salvo
disposição em contrário, temos que o regime da subcapitalização a que se refere
2 - Para
efeitos
noser
número
anterior,
sujeito aos
passivo
e o contabilista
o artigo
67.ºdo
dodisposto
CIRC deve
afastado
no que o
concerne
endividamentos
para
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁcados
com entidades residentes noutros Estados Membros da União Europeia.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Os Serviços não devem, pois, efetuar correções, nestas situações ainda que as
digam
respeito
a períodos
à data
da de
alteração
legislativa
do
3 - Osmesmas
modelos
aprovados
pela
Portaria anteriores
n.º 366/2015,
de 16
outubro,
bem como
artigo 67.º
do CIRC pela
Lei n.º 60-A/2005,
de declarar
30.12.
as respetivas
instruções
de preenchimento,
para
rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigoTal
2.º da
Portaria n.º
34/2019,
de 28/1)
orientação
não
prejudica,
contudo, que as operações entre entidades
relacionadas sejam abrangidas pela obrigação de manter, de forma organizada e
no processo de documentação fiscal, os elementos aptos a comprovar a adequação
dos termos e condições praticados desde que o valor anual de vendas líquidas e
outros proveitos seja igual ou superior a € 3.000.000 (Informação vinculativa no
Proc. n.º
1195/2005).
QUEM
ESTÁ
OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
o Aos juros
por uma modelo
sucursal3localizada
territórioser
português
de uma entidade
A declaração
depagos
rendimentos
do IRS é em
obrigatório
apresentada:
não residente à respetiva sede central, como contrapartida de financiamentos por
estasujeitos
concedidos,
não é(pessoas
de aplicar
o regime da
subcapitalização
previstoportuguês,
no artigo
– Pelos
passivos
singulares),
residentes
em território
67.º
do
CIRC,
uma
vez
que
não
tendo
a
sucursal
capital
próprio,
não
é
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar,possível
tenham
determinar
o
excesso
de
endividamento
nos
termos
do
n.º
3
daquela
norma.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 Tal
do
não57.º
prejudica,
todavia, a aplicação das regras relativas aos preços de transferência,
artigo
do CIRS).
ao abrigo do n.º 9 do artigo 63.º do CIRC (Proc. n.º 927/2003, da DSIRC).
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o O procedimento a que se refere o artigo 63.º do CPPT não é de aplicar às normas
anti abuso previstas nos arts. 63.º, 65.º, 66.º e 67.º do CIRC, já que estas não só
não se ajustam à delimitação conceitual naquele prevista como, também, contêm
elas mesmas um procedimento tendencialmente completo em que os direitos e
garantias dos contribuintes se encontram plenamente assegurados.

• Campo 749 – Correções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação
jurídica internacional (artigo 68.º, n.º 1)

esentação anual dos
formativosEste
relevantes
campo é utilizado nas situações em que haja rendimentos obtidos no estrangeiro que
essoas singulares,
tal a crédito de imposto por dupla tributação jurídica internacional nos termos
dão direito

ÃO

do artigo 91.º.
Nele é inscrito o imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro, de modo a que os
rendimentos aí obtidos sejam considerados pelo seu valor ilíquido.
Por outro lado, é considerar no campo 353 do Quadro 10, para efeitos de dedução à
coleta e até à sua concorrência, a menor das seguintes importâncias:

o Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;
toriamente entregue

o Fração do IRC, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que
no país em causa possam ser tributados, acrescidos da correção deste campo 749,
sivo e o contabilista
líquidos dos gastos direta ou indiretamente suportados para a sua obtenção.
ada, são identiﬁcados

Assim, ainda que a taxa do imposto pago no estrangeiro seja superior à do IRC, o valor
a mencionar no campo 749 é o imposto pago no estrangeiro, mas o crédito de imposto
outubro, abem
como no campo 353 do Quadro 10 fica limitado à fração do IRC correspondente
inscrever
mentos dos
anos
de
ao rendimento
ilíquido do imposto pago no estrangeiro líquido dos gastos direta ou
o 3 e seusindiretamente
anexos ser suportados para a sua obtenção.

Existindo convenção para eliminar a dupla tributação (CDT) celebrada por Portugal:

ÃO

resentada:

o A dedução no campo 353 do Quadro 10 não pode ultrapassar o imposto pago no
estrangeiro nos termos previstos na convenção;
o Se a coleta total (campo 378 do Quadro 10) for insuficiente, o excesso do crédito de
imposto pode, ainda, ser deduzido no campo 379 do Quadro 10, até à concorrência
da derrama municipal.

este propósito, veja-se as instruções de preenchimento do Quadro 10 da declaração
território Aportuguês,
modelo
22.
gado familiar,
tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Exemplo 36:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Uma sociedade (qualificada como PME) auferiu e contabilizou como rendimento, no
período de tributação de 2021, os rendimentos provenientes de um país estrangeiro,
no valor de € 3.600,00 (valor líquido do imposto suportado). Para obtenção desses
rendimentos, suportou gastos diretos e indiretos no montante de € 650,00. A coleta
total ascendeu a € 500,00 e a derrama municipal (por hipótese, à taxa de 1%) a € 470,00.
Admitamos que os referidos rendimentos foram tributados no Estado da fonte à taxa de:

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

a) 10% (1.ª hipótese)

b) 40% (2.a hipótese) – País com CDT
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Rendimento
ilíquido ⇒
líquido /dos
(1 – sujeitos
taxa) passivos, pessoas singulares, tal
para
a determinação
darendimento
situação tributária
como
se encontra
previsto
no artigo 57.º do Código do IRS.
a) 3.600,00
/ (1 – 10%)
= 4.000,00
b) 3.600,00 / (1 – 40%) = 6.000,00
Tributação ocorrida no estrangeiro:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

a) 4.000,00 x 10% = 400,00

b) 6.000,00 x 40% = 2.400,00
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
IRC pago em Portugal correspondente aos rendimentos ilíquidos deduzidos dos gastos
suportados:
2
- Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado, nos
casos em
que =a 569,50
declaração
deva por este ser assinada, são identiﬁcados
a) (4.000,00
– 650,00)
x 17%
> 400,00
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Correção
no Quadro
07:
3
- Os modelos
aprovados
pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
⇒ Campo 749 – Acréscimo de 400,00
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.ºno
daQuadro
Portaria10:
n.º 34/2019, de 28/1)
Dedução
⇒ Campo 353 – Dedução de 400,00

b) [(6.000,00 – 650,00) x 17% + (6.000,00 – 650,00) x 1%] = 963,00 < 2.400,00

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Correção no Quadro 07:

⇒ Campo 749 – Acréscimo de 2.400,00

A
declaração
rendimentos
modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Deduções
no de
Quadro
10:
⇒ Campo 353 – Dedução de 500,00 (até à concorrência da coleta)
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando379
estes,
ou os dependentes
integram
o respetivo
agregado
familiar,
tenham
⇒ Campo
– Dedução
de 463,00 que
(o valor
excedente,
porque
existe CDT
e porque
é
auferido
rendimentos
sujeitos
a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
inferior
ao valor
da derrama
municipal)
artigo 57.º do CIRS).
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É igualmente necessário preencher o Quadro 14, com estes elementos.

NTOS

esentação anual dos
formativos relevantes
• Campo
788 – Correções nos casos de crédito de imposto por dupla tributação
essoas singulares,
tal
económica internacional (artigo 68.º, n.º 3)

ÃO

Quando seja exercida a opção prevista no artigo 91.º-A relativa ao crédito de imposto por
dupla tributação económica internacional, em alternativa ao regime previsto no artigo
51.º, deve ser acrescido neste campo o montante dos impostos sobre os lucros pagos
pelas entidades detidas direta ou indiretamente pelo sujeito passivo, nos Estados em que
sejam residentes, correspondentes aos lucros e reservas distribuídos ao sujeito passivo.

toriamente entregue

• Campos 750 e 773 – Correções resultantes da opção pelo regime especial aplicável às
fusões, cisões, entradas de ativos e permutas de partes sociais (artigos 74.º, 76.º e 77.º)
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

Neste campo é de corrigir os montantes que resultam das diferenças entre as regras
outubro, contabilísticas
bem como
e as regras de apuramento do lucro tributável previstas nos artigos 74.º,
mentos dos
anos
de
76.º e 77.º.
o 3 e seus anexos ser

• Campo 789 – Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a

estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade
ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado em
território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais transferidos
para outro Estado membro da UE ou do EEE ou afetos a estabelecimento estável aí
situado (artigos 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)

ÃO

resentada:

• Campo 790 - Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a

estabelecimento estável situado fora do território português, cessação da atividade
ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado
território português,
em território português: saldo positivo referente aos elementos patrimoniais
gado familiar, tenham
para países fora da UE ou do EEE ou afetos a estabelecimento estável
entação (cfr. n.ºtransferidos
1 do
aí situado (artigos 83.º, 84.º e 54.º-A, n.º 11)
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Estes campos 789 e 790 devem ser preenchidos quando ocorra a transferência ou
afetação de elementos patrimoniais para fora do território português em consequência
de:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
a) Cessação de atividade
por transferência3deDO
residência
MODELO
IRSda sociedade;

b) Afetação de elementos patrimoniais de uma entidade residente a um seu
estabelecimento estável relativamente ao qual tenha sido exercida a opção prevista
no n.º 1 do artigo 54.º-A do CIRC;
c) Cessação de atividade de estabelecimento estável de entidade não residente;

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

d) Transferência, por qualquer título material ou jurídico, dos elementos patrimoniais
que se encontrem afetos a estabelecimento estável de entidade não residente.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
Quando ocorra uma destas situações, deve ser inscrito no campo 789 ou no campo
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
790, conforme o destino dos elementos patrimoniais transferidos, o saldo positivo que
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
resultar das diferenças à data da cessação / transferência / afetação entre os valores de
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
mercado e os valores fiscalmente relevantes dos elementos patrimoniais, ainda que não
expressos na contabilidade.
Se for apurado um saldo negativo, independentemente do destino dos elementos
patrimoniais transferidos, o respetivo valor deve ser inscrito no campo 796.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Sobre o enquadramento fiscal dos ganhos relativos aos ativos de uma sociedade, na
sequência de uma eventual alteração da sede social para outro Estado da União Europeia,
ver a informação vinculativa relativa ao Processo: 3417/2009, sancionado por despacho
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
de 2010-03-08, do Subdiretor-Geral dos Impostos.
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
• Campo 751 – Donativos não previstos ou além dos limites legais (artigos 62.º, 62.ºcertiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
A e 62.º-B do E.B.F.)
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Encontra-se
no artigo
62.º do Estatuto
dosdeclarar
Benefícios
Fiscais (EBF)
regime
as
respetivasdefinido
instruções
de preenchimento,
para
rendimentos
dos oanos
de
de
incentivos
fiscais
no
âmbito
do
mecenato
social,
ambiental,
desportivo,
educacional
e
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
familiar, no artigo 62.º-A
o regime
de benefícios
fiscais relativos
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
eletrónica
de dados.ao mecenato científico e
no
artigo
62.º-B
o
regime
de
benefícios
fiscais
relativos
ao mecenato cultural.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Neste campo, para além dos donativos não aceites fiscalmente, devem igualmente ser
incluídos os donativos previstos no EBF que excedam os limites legais.
Nos termos do artigo 61.º do EBF, apenas têm relevância fiscal os donativos, em dinheiro
ou em espécie, concedidos sem contrapartidas que configurem obrigações de caráter
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
pecuniário ou comercial às entidades públicas ou privadas previstas nos artigos seguintes,
cuja atividade consista predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social,
ambiental, desportiva, educacional, familiar, científica e cultural.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Sempre que os donativos se encontrem sujeitos a limite, o valor do donativo é aceite
gasto
fiscal até
ao limite,
beneficiando
o valorresidentes
aceite da majoração
prevista
na Lei.
–como
Pelos
sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
em território
português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
A majoração é deduzida no campo 774 do Quadro 07 – Benefícios Fiscais e deve ser
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
incluída no Quadro 04 (campo 406) do Anexo D da Declaração modelo 22. Por sua vez,
artigo 57.º do CIRS).
o valor total do donativo deve ser indicado no Quadro 08 do mesmo anexo.
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NTOS Exemplo 37:

o Volume de negócios – € 1.000.000,00
o Valor do donativo concedido para apoio à criação de infraestruturas e serviços
destinados a facilitar a conciliação da maternidade com a atividade profissional dos
pais [artigo 62.º, n.º 5, alínea f) do EBF]:

a) € 15.000,00 (Hipótese 1)
b) € 7.000,00 (Hipótese 2)

o Limite: 8 /1.000 X 1.000.000,00 = 8.000,00
esentação anual dos
o Majoração: 50%
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

Correções no Quadro 07:
a) Hipótese 1
⇒Campo 751 – Acréscimo de € 7.000,00

⇒ Campo 774 – Dedução de € 4.000,00 (50% x 8.000,00) - este valor deve, também,
constar do Quadro 04 (campo 406) do Anexo D à Declaração modelo 22. O valor total do
toriamente entregue
donativo (€ 15.000,00) deve ser inscrito no Quadro 08 do mesmo anexo.

sivo e o contabilista
b) Hipótese
ada, são identiﬁ
cados 2

⇒ Campo 774 – Dedução de € 3.500,00 (50% x 7.000,00) - este valor deve, também,
constar do Quadro 04 (campo 406) do Anexo D à Declaração modelo 22. No Quadro 08
outubro, do
bem
comoanexo deve ser inscrito o valor do donativo atribuído (€ 7.000,00).
mesmo
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Exemplo 38:
A empresa XYZ, Lda efetuou um donativo de existências a uma IPSS, em junho de 2021.
Estas existências tinham um valor de aquisição de € 10.000, mas encontram-se mensuradas
ao valor realizável líquido, à data da doação, de € 7.000.
Cálculo do valor dedutível no período de 2021:

resentada:Gasto dedutível = 7.000

Majoração (a deduzir no Q. 07 da declaração modelo 22) = 2.100 (7.000 x 30%), por
território português,
aplicação do n.º 4 do artigo 62.º do EBF.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Nos termos do previsto no artigo 66.º do EBF, as entidades beneficiárias dos donativos
são obrigadas a:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

o Emitir documento comprovativo dos montantes recebidos, com indicação do seu
enquadramento, e bem assim com a menção da inexistência de contrapartidas,
para além de conter:

• A qualidade jurídica da entidade beneficiária;
• O normativo legal de enquadramento, bem como, se for caso disso, a
identificação do despacho necessário ao reconhecimento;

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
• O montante do donativo (quando for em dinheiro) e a identificação dos bens
(quando for em espécie).

A declaração
de rendimentos
3 do IRS
destina-se
à apresentação
anual
dos
o Possuir registo
atualizadomodelo
das entidades
mecenas,
com indicação
do nome,
número
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
de identificação fiscal, data e valor de cada donativo atribuído;
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
o Entregar
à AT,
até aono
final
do 57.º
mêsdo
deCódigo
fevereiro
como
se encontra
previsto
artigo
do de
IRS.cada ano, uma declaração de
modelo oficial (mod. 25, aprovado pela Portaria n.º 13/2008, de 04.01, tendo as
instruções de preenchimento sido atualizadas pela Portaria n.º 1474/2008, de 18.12),
referente aos donativos recebidos no ano anterior.
Os donativos em dinheiro de valor superior a € 200,00 devem ser efetuados através de
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
meio de pagamento que permita a identificação do mecenas (transferência bancária,
cheque nominativo ou débito direto).
1Quanto
- A declaração
modelo
e quaisquer
dosartigo
seus 62.º
anexos
é obrigatoriamente
entregue
aos donativos
em 3
espécie
(n.º 11 do
do EBF),
o valor a considerar
para
por
transmissão
de ao
dados.
efeitos
do cálculoeletrónica
da dedução
lucro tributável é o valor fiscal que os bens tiverem no
período em que foram doados, deduzido, quando for caso disso, das depreciações ou
2
- Parapor
efeitos
do disposto
no número
anterior,
o sujeito
e o ao
contabilista
perdas
imparidade
efetivamente
praticadas
e aceites
comopassivo
gasto fiscal
abrigo da
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
legislação aplicável.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Notas:
3 -oOsAmodelos
aprovados
pela Portaria
366/2015,
de 16 dos
de legalmente
outubro, bem
como
realização
de pagamentos
através n.º
de meios
diferentes
previstos
as respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
é punível nas pessoas coletivas, sociedades, com coima de € 240 a € 600 (n.º 3 do
2001 aartigo
2014,129.º
mantêm-se
em
vigor,26.º
devendo
declaração
modelo 3 e seus anexos ser
e n.º 4 do
artigo
ambos ado
RGIT).
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
o Não
relevam
emn.ºIRC
os donativos
(artigo
2.º da
Portaria
34/2019,
de 28/1)concedidos a igrejas, instituições religiosas e
pessoas de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas ou por elas
instituídas (Despacho do Subdiretor Geral do IR de 06.02.2006 no Proc. n.º 4115/04);
o Não relevam em IRC os donativos concedidos aos “partidos políticos”, por força do
disposto no artigo 8.º da Lei n.º 19/2003, de 20.06

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

(Despacho do Subdirector Geral do IR de 24.02.2006 no Proc. n.º 853/06);

o Nos termos da ex- alínea i) do n.º 6 do artigo 62.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(ponto A.4),
são considerados
gastos
até aoser
limite
de 6/1000 do volume
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do do
IRSperíodo,
é obrigatório
apresentada:
de vendas ou dos serviços prestados, os donativos atribuídos a “Organismos
públicos
de produção
artística responsáveis
promoção
projetosportuguês,
relevantes
– Pelos
sujeitos
passivos (pessoas
singulares), pela
residentes
em de
território
de serviço
nas áreas doque
teatro,
música,
ópera e bailado”.
quando
estes, público
ou os dependentes
integram
o respetivo
agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
A referida alínea tem um carácter residual, pelo que aí se enquadram as entidades
artigo 57.º do CIRS).
públicas, máxime as empresas públicas (empresas públicas do Estado, bem como
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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empresas do sector empresarial local e das regiões autónomas), que desenvolvam
projetos relevantes de serviço público nas áreas do teatro, música, ópera e bailado,
não abrangidas por outras regras deste artigo que se refiram ao Mecenato Cultural
(Proc. n.º 2635/08, com despacho do SEAF em 19.03.2009).

NTOS

o A alínea a) do n.º 1 do artigo 62.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) (ponto
A.1) prevê que os donativos concedidos ao “Estado, Regiões Autónomas e
autarquias locais e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos,
ainda que personalizados”; sejam considerados custos ou perdas do exercício na
sua totalidade.

As empresas municipais, dotadas de personalidade jurídica, são pessoas coletivas
completamente autónomas e distintas das Câmaras Municipais. Assim, fica
afastado
o enquadramento na referida alínea dos donativos que sejam concedidos
esentação anual
dos
às
empresas
municipais (Proc. n.º 769/07, do DGI, de 24.10.2007).
formativos relevantes
essoas singulares,
o Os tal
donativos que revistam a forma de “prestações de serviços gratuitas” não

ÃO

têm relevância fiscal, quer por falta de previsão legal, quer por não poderem ser
quantificados nos termos do n.º 11 do artigo 62.º do EBF (Proc. n.º 499/07, com
despacho do Diretor Geral dos Impostos de 07.03.2008).

Apresentamos de seguida, um resumo do enquadramento fiscal dos donativos:

Mecenato social – entidades
toriamente entregue
Relevam os donativos concedidos, designadamente, a:

o IPSS;
sivo e o contabilista
o cados
Pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e de mera utilidade pública
ada, são identiﬁ
que prossigam fins de caridade, assistência, beneficência e solidariedade social e
cooperativas de solidariedade social;

outubro, bem
comocujo objeto estatutário se destine essencialmente à promoção dos valores da
o ONG
mentos dos anos
de
cidadania,
da defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e da igualdade
o 3 e seus anexos
ser
de género, nos termos legais aplicáveis e ONG para o desenvolvimento.

ÃO

Majorações
O mecenato social confere uma majoração genérica de 30%. Contudo tal majoração pode
ser de 40% para iniciativas de apoio à infância ou à terceira idade, apoio e tratamento
de toxicodependentes ou de doentes com sida, com cancro ou diabéticos, e promoção
de iniciativas dirigidas à criação de oportunidades de trabalho e de reinserção social de
pessoas, famílias ou grupos em situações de exclusão ou risco de exclusão social.

resentada:A majoração pode ser ainda de 50% para medidas de apoio pré-natal a adolescentes
e a mulheres em situação de risco, apoio a meios de informação e aconselhamento a
território mulheres
português,
grávidas em situação social, psicológica ou economicamente difícil, acolhimento
gado familiar,
tenham
e ajuda
humana e social a mães solteiras, acolhimento, ajuda social e encaminhamento
entação (cfr.
n.º 1 do nascidas em situações de risco ou vítimas de abandono, ajuda à instalação
de crianças
de centros de apoio à vida para adolescentes e mulheres grávidas e apoio à criação
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de infraestruturas e serviços destinados a facilitar a conciliação da maternidade com a
atividade profissional dos pais.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Exemplo 39:

A sociedade “Com Preocupação Social, Lda” apresenta em 2021, um total de volume de
negócios de 1.000.000.
No mesmo período fez ainda um donativo de € 1.000,00 para a Paróquia da freguesia
ondeFIM
a empresa
a sua sede.A DECLARAÇÃO
A QUEtem
SE DESTINA
Modelo 22 - Quadro 07
⇒ Campo
751: donativos
não previstos
alémdestina-se
dos limitesà legais
(artigos 62.º
e 62.ºA
declaração
de rendimentos
modeloou3 para
do IRS
apresentação
anual
dos
A do EBF) respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
rendimentos
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Acresce os € 1.000,00 dado o donativo não ser dedutível.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Mecenato cultural
São consideradas entidades beneficiárias do mecenato cultural, designadamente:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

o Pessoas coletivas de direito público;

o Entidades sem fins lucrativos que desenvolvam ações no âmbito do teatro, da ópera,
1 - A do
declaração
modelo organização
3 e quaisquer
seus anexos
obrigatoriamente
entregue
bailado, música,
dedos
festivais
e outrasémanifestações
artísticas
e da
por transmissão
eletrónica de dados.
produção cinematográfica,
audiovisual e literária;
As efeitos
cooperativas
culturais,
fundações
e associações
prossigam
2 -oPara
do disposto
no institutos,
número anterior,
o sujeito
passivo eque
o contabilista
atividades
de natureza
interesse
cultural,
nomeadamente
deidentiﬁ
defesa
do
certiﬁcado,
nos casos
em que a ou
declaração
deva
por este
ser assinada, são
cados
património
histórico-cultural
material
e imaterial;
por senhas
atribuídas
pela Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
o Entidades detentoras ou responsáveis por museus, bibliotecas, e arquivos históricos
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
e documentais;
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
mantêm-se
em organizados
vigor, devendo
3 edo
seus
anexoscom
ser
o aOs2014,
centros
de cultura
nosa declaração
termos dosmodelo
Estatutos
INATEL,
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
exceção dos donativos abrangidos pela alínea c) do n.º 3 do artigo 62.º do EBF;
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
o Organismos públicos de produção artística responsáveis pela promoção de projetos
relevantes de serviço público, nas áreas do teatro, música, ópera e bailado.
Os donativos atribuídos às entidades de natureza privada são considerados gastos
ou perdas do exercício, até ao limite de 8/1000 do volume de vendas ou de serviços
prestados,
valor
correspondente
a 130 % para A
efeitos
do IRC ou da categoria B do
QUEMem
ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
IRS.
A majoração é de 40 % quando atribuídos ao abrigo de contratos plurianuais que fixem
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
objetivos
a atingir
pelas entidades
beneficiárias.
donativos
em espécie
seguem
as regras
do n.º 11residentes
do artigo 62.º
EBF.
–OsPelos
sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
em do
território
português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Ao contrário dos restantes regimes dos donativos, o mecenato cultural admite donativos
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
em espécie consubstanciados em serviços.
artigo 57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

97
9

NTOS

APECA

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

No caso de mecenato de recursos humanos, considera-se que o valor da cedência de um
técnico especialista é o valor correspondente aos encargos despendidos pela entidade
patronal com a sua remuneração, incluindo os suportados para regimes obrigatórios de
segurança social, durante o período da respetiva cedência.

o Distinção entre mecenato e patrocínio (Circular n.º 2/2004, de 20 de janeiro)

Não deverão ser excluídas do âmbito do mecenato situações que nele devam
manifestamente ser incluídas, por serem insignificantes as contrapartidas recebidas
pelo doador e, quando esteja em causa a associação do respetivo nome a um evento
esentaçãopromovido
anual dospelo beneficiário, por subsistir o espírito de liberalidade do doador.
formativos relevantes
Regalias como a disponibilização ao doador de instalações do beneficiário, a atribuição
essoas singulares, tal
de convites ou bilhetes de ingresso para iniciativas promovidas pelo beneficiário podem
não desvirtuar, necessariamente, o espírito de liberalidade do doador se revestirem um
valor manifestamente insignificante face ao donativo efetuado.

ÃO

Restante mecenato (ambiental, desportivo, educacional) – majorações

A majoração genérica deste tipo de mecenato é 20%. A majoração é de 40% quando
atribuídos a creches, lactários e jardins-de-infância legalmente reconhecidos pelo
toriamente
entregue
ministério
competente.

Nota importante: estes donativos são considerados custos ou perdas do exercício, até ao
de 6/1000 do volume de vendas ou dos serviços prestados.
sivo e o limite
contabilista
ada, são identiﬁcados

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Mecenato específico
resentada:
o Dec. Lei n.º 361/99, de 16.09 – Sociedade Porto 2001, SA
território português,
Independentemente
de a atribuição se considerar ou não ao abrigo de contratos
gado familiar,
tenham
plurianuais,
entação (cfr.
n.º 1 do os donativos em dinheiro ou espécie concedidos à Sociedade Porto 2001,
SA são considerados custos do exercício para efeitos fiscais na sua totalidade em valor
correspondente a 140% do seu total.
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o Dec. Lei n.º 163/2001, de 22.05 – Fundação de Serralves

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Face ao disposto no respetivo n.º 2 do artigo 3.º, os donativos concedidos à Fundação de
Serralves beneficiam automaticamente do regime estabelecido nos n.ºs 1 e 3 do artigo 1.º
do Estatuto do Mecenato.
o Dec. Lei n.º 18/2006, de 26.01 – Fundação Casa da Música
Os donativos concedidos à Fundação Casa da Música beneficiam automaticamente do
regime estabelecido nos n.ºs 1 e 3 do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato.
o FIM
Lei A
n.ºQUE
29/2006,
de 04.07A– DECLARAÇÃO
Associações de pais e encarregados de educação
SE DESTINA
Os donativos concedidos às associações de pais beneficiam do regime estabelecido no
Estatuto do Mecenato.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
o Artigo respeitantes
79.º da Lei n.º
dee 31.12
– Plano
Nacionalinformativos
de Leitura relevantes
rendimentos
ao67-A/2007,
ano anterior
de outros
elementos
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Os apoios concedidos entre 01.01.2007 e 31.12.2013 para a concretização do Plano Nacional
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
de Leitura, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2006, de 12.07, são
reconhecidos para os efeitos previstos nos arts. 61.º a 66.º do EBF, sendo considerados de
interesse para a educação e podem usufruir dos benefícios fiscais legalmente previstos.
o Artigo 80.º da Lei n.º 67-A/2007, de 31.12 – Comemorações do Centenário da
MODO
COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
República
Os donativos em dinheiro ou em espécie concedidos à entidade incumbida legalmente
a preparação,
coordenação
das
comemorações doentregue
primeiro
1de- assegurar
A declaração
modelo 3 organização
e quaisquer e
dos
seus anexos
é obrigatoriamente
centenário
da implantação
dadados.
República são considerados custos do exercício para
por
transmissão
eletrónica de
efeitos de IRC e da Categoria B do IRS, em valor correspondente a 140% do respetivo
total.
2
- Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado, nos
que a declaração
ser assinada,do
sãoCentenário
identiﬁcados
A entidade
em casos
causaem
(Comissão
Nacionaldeva
parapor
as este
Comemorações
da
por
senhas
atribuídas
pela
Autoridade
Tributária
e
Aduaneira.
República) foi criada pelo Dec. Lei n.º 17/2008, de 29.01.
Lei n.ºaprovados
213/2009, pela
de 04.09
– Fundação
Paula de
Rego
3 -oOsDec.
modelos
Portaria
n.º 366/2015,
16 de outubro, bem como
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
anos de
Face ao disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Dec. Lei n.º 213/2009,
de 04.09, dos
os donativos
2001
a 2014,à mantêm-se
em vigor, do
devendo
declaração
3 e termos
seus anexos
concedidos
Fundação beneficiam
regimeade
benefíciosmodelo
fiscais nos
da lei.ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Orientações administrativas
Embora impondo as necessárias adaptações, indicam-se a seguir algumas orientações
administrativas publicadas ainda no âmbito do Estatuto do Mecenato:

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
o Circular n.º 12/2002, de 19.04, da DSIRC
A
de rendimentos
modelo 3
IRS aé posição
obrigatório
ser apresentada:
A declaração
presente circular
procura esclarecer
e do
definir
da Administração
Fiscal quanto
ao enquadramento jurídico-tributário de donativos quando em relação aos mesmos esteja
–associada
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
português,
a atribuição
por parte
do respetivo
beneficiário
de regalias
em espécie,
como
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
seja a atribuição de convites ou bilhetes de ingresso para eventos, a disponibilização
ao
auferido
rendimentos
sujeitos
a
IRS
que
obriguem
à
sua
apresentação
(cfr.
n.º
1
do
doador das instalações do beneficiário ou a associação do nome do doador a certa obra
57.ºpromovida
do CIRS). pelo donatário.
ou artigo
iniciativa
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Defendendo que a apreciação da qualificação de determinada liberalidade como donativo
enquadrável na legislação aplicável dependerá sempre da exposição precisa dos elementos
de facto, nomeadamente quanto à respetiva natureza e valor, bem como de eventuais
regalias que em correspondência lhe estejam associadas, a Administração Fiscal aponta
para uma aferição de natureza casuística com as seguintes linhas de orientação:
a) Se a regalia consistir na associação do nome do doador a certa iniciativa, tendo
como fito a busca de uma imagem pessoal ou institucional de responsabilidade
cívica, que o identifique junto do público em geral, porque o espírito de liberalidade
do doador é preponderante, estar-se-á perante donativos enquadráveis no Estatuto
do Mecenato;

b) Se, em vez disso, a regalia consistir na associação a certa iniciativa dos produtos
comercializados
pelo doador, ou mesmo do seu nome, mas tendo como fito a sua
esentação anual
dos
promoção
junto
dos
respetivos consumidores, porque o espírito de liberalidade do
formativos relevantes
doador
essoas singulares,
tal é marginalizado, estar-se-á perante mero patrocínio.
Não obstante o referido e porque dúvidas subsistiram, a Circular n.º 2/2004, de 20.01, da
DGCI, procurou concretizar, através de critérios mais objetivos, as linhas de orientação já
definidas.
Assim:

ÃO

Se a regalia consistir na associação do nome do doador a certa iniciativa, tendo por
finalidade a procura de uma imagem pessoal ou institucional de responsabilidade cívica
que
o identifique junto do público em geral, o donativo será de considerar enquadrável no
toriamente
entregue
Estatuto do Mecenato uma vez que o espírito de liberalidade do doador é preponderante.

Para tal deverá ter-se em atenção o seguinte:
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁ
o cados
Ao doador não deverá ser associada qualquer marca, produto ou serviços por si
comercializados;

outubro, bem
como
o A
divulgação do nome ou designação social do mecenas deve ser idêntica e
mentos dos anos
de
uniforme,
não devendo contribuir para o efeito o valor do donativo concedido;
o 3 e seus anexos ser
o A identificação pública do mecenas não deve revestir a natureza de mensagem
publicitária.

ÃO

Caso contrário, uma vez que o espírito de liberalidade se encontra secundarizado, estarse-á perante um patrocínio, não contemplado no Estatuto do Mecenato.

o Circular n.º 13/2003, de 27.09, da DSIRC

resentada:Quando o sujeito passivo considerar o benefício fiscal na sua declaração de rendimentos
do exercício do donativo, sem para isso existir o despacho de reconhecimento (parte final
n.º 3 do artigo 1.º do Dec. Lei n.º 74/99, de 16.03, com a redação da Lei n.º 160/99, de
território do
português,
14.09),
deverá a respetiva liquidação do imposto ser corrigida, acrescida dos inerentes
gado familiar,
tenham
juros
compensatórios.
entação (cfr. n.º 1 do
Se o sujeito passivo não considerou tal benefício e se, posteriormente à entrega da
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declaração de rendimentos do exercício do donativo, for emitido o reconhecimento,
poderá o sujeito passivo em procedimento administrativo, com vista à usufruição plena
do benefício:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO
3 DOcaso
IRS
– Proceder à entrega de declaração
de substituição,
esteja no prazo legal para o
fazer (artigo 122.º do CIRC);

– Reclamar graciosamente do ato da liquidação.

A QUE
DESTINA
A DECLARAÇÃO
o FIM
Circular
n.º SE
9/2005,
de 11.08,
da DSIRC
Para usufruição do benefício fiscal as entidades mecenas deverão dispor de:
A
declaração
de rendimentos
modeloa 3
do IRS destina-se
à enquadrada
apresentaçãonoanual
dos
– Cópia
do despacho
que reconhece
qualidade
de entidade
Estatuto
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
do Mecenato;
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
– Recibo
ou documento
que
atribuição
do IRS.
donativo e, caso aplicável, com a
como
se encontra
previsto
nocomprove
artigo 57.ºado
Código do
menção a que fim, ação ou programa se destina o donativo;
– Documento constante do processo de documentação fiscal, onde se evidencie o cálculo
do benefício (montante e majoração), de modo a justificar os valores inscritos no Anexo
F da declaração anual;

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

– Declaração da entidade beneficiária de que o donativo foi concedido sem contrapartida,
nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Dec. Lei n.º 74/99, de 16.03, conforme interpretação
n.º 2/2004,
de 320.01,
da DSIRC.
1da- Circular
A declaração
modelo
e quaisquer
dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Esta circular deixa de produzir efeitos dada a redação do artigo 66.º do EBF.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
Novos
benefícios
aplicáveis
a partir do Tributária
período de
por
senhas
atribuídas
pela Autoridade
e 2021
Aduaneira.
No Quadro 04 do Anexo D foram inseridos 2 novos campos, relativos a benefícios
3
- Os modelos
aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
aprovados
em 2021.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
No campo
432mantêm-se
deve ser inscrita
a majoração
no artigo
397.º da
n.º 75-B/2020,
2001
a 2014,
em vigor,
devendoprevista
a declaração
modelo
3 eLei
seus
anexos ser
de 31 de dezembro,
relativa por
ao mecenato
cultural
extraordinário
obrigatoriamente
entregue
transmissão
eletrónica
de dados.para o período de 2021.
(artigo
2.º da433
Portaria
28/1)
No campo
deve n.º
ser34/2019,
inscrita de
a majoração
das despesas elegíveis incorridas nos
períodos de 2021 e 2022, no âmbito de participação conjunta em projetos de promoção
externa, suportadas por sujeitos passivos de IRC (Portaria n.º 114/2021, de 11 de março).

ESTÁ
APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
• QUEM
Campo
803 OBRIGADO
– Assimetrias A
híbridas
e assimetrias
de residência fiscal (artigos 68.º-B
n.º 1 e 68-º-D n.º 1)

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Face ao disposto no n.º 1 do artigo 68.º-B do Código do IRC, não concorrem para a
–determinação
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
português,
do lucro
tributável
os gastos
incorridos
ou suportados,
na medida
em que:
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
a)auferido
Correspondam
a pagamentos,
ainda
ficcionados,
despesas ou perdas
rendimentos
sujeitos a IRS
queque
obriguem
à sua apresentação
(cfr. n.º com
1 do
origem,
incorridas
ou
sofridas
em
outra
jurisdição,
relativos
a
uma
assimetria
híbrida que
artigo 57.º do CIRS).
dê origem a uma dupla dedução;
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b) Correspondam a pagamentos, ainda que ficcionados, despesas ou perdas com origem,
incorridas ou sofridas em território português, relativos a uma assimetria híbrida que dê
origem a uma dupla dedução, exceto quando essa dedução seja recusada na jurisdição
do investidor;
c) Correspondam a pagamentos, ainda que ficcionados, despesas ou perdas com origem,
incorridas ou sofridas em território português, relativos a uma assimetria híbrida que dê
origem a uma dedução sem inclusão que não corresponda a rendimentos tributáveis ao
abrigo da legislação da jurisdição do investidor;

d) Se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas dedutíveis que deem origem
a uma assimetria híbrida através de uma operação ou série de operações entre empresas
associadas ou realizadas como parte de um acordo estruturado, exceto na parte em
outra
jurisdição envolvida nas operações ou série de operações tenha efetuado um
esentaçãoque
anual
dos
formativosajustamento
relevantes equivalente relativo a essa assimetria híbrida.

essoas singulares,
Os gastostal
não dedutíveis nos termos da alínea a) ou b) do número anterior são considerados
na determinação do lucro tributável, do mesmo período de tributação ou de qualquer
período de tributação subsequente, até ao montante dos rendimentos de dupla inclusão.

Por outro lado, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º-D do Código do IRC, também não
concorrem para a determinação do lucro tributável os gastos ou perdas incorridos ou
suportados por um sujeito passivo com sede ou direção efetiva em território português,
ÃO
quando este seja considerado como residente para efeitos fiscais em outra jurisdição e
esses gastos sejam dedutíveis ao abrigo da legislação de ambas as jurisdições, na medida
ementregue
que, nos termos da legislação da outra jurisdição, essa dupla dedução possa ser
toriamente
compensada com rendimento que não seja rendimento de dupla inclusão.

Quando a outra jurisdição referida no número anterior for outro Estado-Membro, o
sivo e o disposto
contabilista
nesse número apenas é aplicável quando o sujeito passivo seja considerado
ada, são identiﬁ
comocados
residente para efeitos fiscais nesse outro Estado-Membro, nos termos de convenção
para evitar a dupla tributação em vigor.

outubro, bem como
mentos dos anos de
• Campo 779 – Encargos financeiros não dedutíveis (ex-artigo 32.º, n.º 2 do EBF)
o 3 e seus anexos ser
Este campo só pode ser utilizado para períodos de tributação anteriores a 2014, dado
que o n.º 2 do artigo 32.º do EBF foi revogado a partir de 1 de janeiro de 2014 pela Lei n.º
83.º-C/2013, de 31 de dezembro.

Acresce que, conforme previsto no n.º 6 da Circular n.º 7/2004, de 30.03, os encargos
financeiros suportados com a aquisição de participações que sejam suscetíveis de virem
ÃO
a beneficiar do regime previsto no n.º 2 do artigo 32.º do EBF, são de desconsiderar
como gasto fiscal (acréscimo no campo 779) no período em que são suportados,
resentada:independentemente de se encontrarem já reunidas todas as condições para a aplicação
daquele regime especial.

território Caso
português,
se conclua, no momento da alienação das participações que não se verificaram as
gado familiar,
tenham
condições para a aplicação daquele regime, proceder-se-á, nesse período, à consideração
entação (cfr.
n.ºgasto
1 do fiscal dos encargos financeiros que não foram como tal considerados em
como
períodos anteriores, mediante inclusão no campo 775.
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• Campo 797 – Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (artigo 135.º-J do
Código do IMI)

Este campo destina-se a inscrever o adicional ao imposto municipal sobre imóveis (AIMI)
nos termos do n.º 2 do artigo 135.º-J do respetivo Código, aditado pela Lei n.º 42/2016, de
28 de dezembro (OE para 2017), quando o sujeito passivo opte por deduzir à coleta do IRC
e até à sua concorrência, «o montante do adicional ao imposto municipal sobre imóveis
A QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
pagoFIM
durante
o exercício
a que respeita
o imposto, limitada à fração correspondente aos
rendimentos gerados por imóveis, a ele sujeitos, no âmbito de atividade de arrendamento
ou hospedagem».
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
Em alternativa,
o sujeito passivo
considerar
o AIMI
como gasto
fiscal.
rendimentos
respeitantes
ao ano pode
anterior
e de outros
elementos
informativos
relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

Exemplo 40:
Dados:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Tipo de sujeito passivo de IRC: não PME

Valor tributável do imóvel (n.º 1 do artigo 135.º-C do Código do IMI) - € 1.000.000,00
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
AIMItransmissão
(4% do valoreletrónica
tributávelde
– n.º
1 do artigo 135.º-F) - € 4.000,00
por
dados.
Rendimento do imóvel (arrendamento ou hospedagem) - € 10.000,00
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
1.º Passo: No campo 797 acresce o valor do AIMI: € 4.000,00
2.º- Passo:
Dedução
à coleta do
IRCPortaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
3
Os modelos
aprovados
pela
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
Cálculo do limite máximo de dedução à coleta do IRC: € 10.000,00 x 21% = € 2.100,00
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Hipótese 1: Coleta de € 2000,00
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.ºhipótese
da Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1)
⇒ Nesta
é deduzido
no campo
470 do Quadro 10 o montante de € 2.000,00
Hipótese 2: Coleta de € 3.000,00
⇒ Nesta hipótese é deduzido no campo 470 do Quadro 10 o montante de € 2.100,00.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

• Campo 752 – Outros acréscimos
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
• Campo 775 – Outras deduções
Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Estes
campos
encontram-se
reservados
inclusão
de valores
que
não sejam contemplados
auferido
rendimentos
sujeitos
a IRSàque
obriguem
à sua
apresentação
(cfr. n.º 1 do
nosartigo
demais
devendo, sempre que utilizados, ser de juntar uma nota explicativa
57.ºcampos,
do CIRS).

–

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

103
9

APECA

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

ao processo de documentação fiscal (artigo 130.º do CIRC), nomeadamente:

NTOS

a) Erros não fundamentais, como erros aritméticos, erros na aplicação de políticas
contabilísticas, interpretações erradas de factos, fraudes e negligências, desde
que qualquer das situações não seja materialmente relevante, movimentadas a
débito das contas 6881 e/ou 6888, que não sejam considerados comprovadamente
indispensáveis para a realização de rendimentos sujeitos a imposto ou para a
manutenção da fonte produtora (n.º 1 do artigo 23.º do CIRC), nomeadamente
(campo 752):
– Acertos de saldos devedores não justificados.
– Perdões particulares de dívidas.

b) Nodos
caso da conta 788 incluir ganhos relacionados com concordatas e perdões de
esentação anual
dívidas,
formativos relevantes sempre que estes tenham na sua base decisões no âmbito do Código da
Insolvência
e da Recuperação de Empresas não concorrem para a formação do
essoas singulares,
tal
lucro tributável do devedor (n.º 2 do artigo 268.º do CIRE), pelo que serão de incluir
no campo 775.
c) Contratos de locação financeira celebrados até 31.12.93 (Dec. Lei n.º 420/93, de 28.12),
com especial relevância na locação imobiliária, devendo ser dado cumprimento às
exigências fiscais decorrentes daquela legislação, cujo documento de suporte é o
mapa 40:

ÃO

– Acréscimo no campo 752 das depreciações contabilizadas (coluna 6 do mapa 40);
toriamente entregue
– Decréscimo no campo 775 das amortizações financeiras e/ou depreciações do
valor residual (colunas 7 e 8 do mapa 40).

d)	Valor do subsídio não destinado à exploração que nos termos do n.º 2 do artigo
sivo e o contabilista
22.º do CIRC deva ser incluído no lucro tributável (campo 752), na parte que
ada, são identiﬁcados
proporcionalmente corresponder à quota perdida, sempre que no período sejam
praticadas depreciações ou amortizações inferiores à quota mínima, uma vez que,
termos do SNC, a reposição contabilística deverá processar-se, de uma forma
outubro, bem nos
como
sistemática,
apenas na proporção das depreciações ou amortizações praticadas.
mentos dos anos
de
o 3 e seus anexos ser
e) Montante dos lucros distribuídos por parte das entidades abrangidas pelo artigo
6.º do CIRC (campo 775), sempre que incluídos no resultado (conta 792 do SNC),
desde que referidos a períodos de tributação em que tenha sido aplicável o regime
da transparência fiscal.
f) IVA contabilizado como custo quando suportado em operações efetuadas noutros
Estados Membros da União Europeia, cujo direito ao reembolso ao abrigo da 8.ª
Diretiva do Conselho (79/1072/CEE), de 06.12 não foi exercido e nos termos da
legislação de cada um daqueles Estados o poderia ter sido (Circular n.º 14/2008, de
11.07, da DSIRC).

ÃO

resentada:

g) Dedução (campo 775) resultante da atualização, pelos coeficientes de
desvalorização da moeda da parte dos encargos de explorações silvícolas plurianuais
território português,
correspondentes à percentagem que a extração efetuada no exercício represente
gado familiar, tenham
na produção total e ainda não considerada em período de tributação anterior (n.º 7
entação (cfr. n.ºdo
1 do
artigo 18.º do CIRC).
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

h) Encargos financeiros acrescidos em períodos anteriores (campo 779) que no
período devam ser de considerar gasto fiscal por deixarem de se verificar as
condições para a aplicação do regime especial previsto no n.º 2 do artigo 32.º do
EBF (campo 775).
i) As perdas por imparidade de créditos de cobrança duvidosa constituídas num
determinado período de tributação para além dos limites legais, como tal acrescidos
no campo 718 na parte excedente, deduzem nos períodos de tributação seguintes,
levando
emSE
consideração
o limite
anual acumulado, no campo 775.
FIM
A QUE
DESTINA A
DECLARAÇÃO

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos
Exemplo 41:respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Perda se
por
imparidade
de crédito
em
mora
há 8 meses,
como
encontra
previsto
no artigo
57.º
do Código
do IRS.no montante de €10.000,00,
contabilizada a 100% em 2020

Em 2020

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

⇒ Campo 718 – Acréscimo de 75% do crédito (€ 7.500,00)

Em 2021
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
⇒ Campo
775 – Dedução
dede
50%
do crédito (€ 5.000,00)
por
transmissão
eletrónica
dados.

Em 2022
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
⇒ Campo
Dedução
25%
do créditodeva
(€ 2.500,00)
certiﬁ
cado,775
nos– casos
em de
que
a declaração
por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
o Campo 754 – Despesas ou encargos de projeção económica plurianual
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
contabilizados como gasto na vigência do POC e ainda não aceites fiscalmente
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
[artigo 22.º, alínea f) do D.R. n.º 25/2009, de 14/09]
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
No Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de janeiro, revogado pelo artigo 23.º do Decreto
Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, exigia-se que os designados encargos de
projeção económica plurianual, previstos no n.º 4 do artigo 17.º desse diploma, fossem
QUEM ESTÁ
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
considerados
comoOBRIGADO
custos (gastos),
em partes iguais,
durante um período mínimo de
três anos.
Para
os sujeitos
que contabilizaram
esses
encargos integralmente
como custos
A
declaração
de passivos
rendimentos
modelo 3 do IRS
é obrigatório
ser apresentada:
(gastos), quando incorridos, e que vinham procedendo às necessárias correções fiscais
Quadro
07, devem
deduzir
neste campo
a quota-parte
dos custos
(gastos)português,
ainda não
–no Pelos
sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
aceites
fiscalmente.
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

105
9

APECA

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

NTOS Exemplo 42:
Em 2009, a Sociedade X, Lda. suportou encargos com uma campanha publicitária no
montante de € 9.000,00, tendo-os registado, na integra, como custos (gastos).
Em cumprimento do artigo 17.º, n.º 4, alínea d) do D.R. n.º 2/90, acresceu no Quadro 07
da Declaração Modelo 22 relativa a esse período de tributação o montante de € 6.000,00
(2/3 x 9.000,00).

Correção no Quadro 07: Em 2010 e 2011

esentação⇒anual
dos
Campo
754 – Dedução de 3.000,00 em cada ano (de acordo com a disposição transitória
formativosprevista
relevantes
no artigo 22.º, alínea f) do D.R. n.º 25/2009, de 14/09)
essoas singulares, tal

ÃO

Se o sujeito passivo tiver contabilizado estes encargos numa conta do ativo (por
exemplo, custos diferidos ou imobilizações incorpóreas), com o objetivo de os reconhecer
como custos (gastos) em três anos, teve, na data da transição para o SNC / IAS, que
desreconhecer esse ativo e considerar em capitais próprios o saldo remanescente.

Neste caso, o ajustamento contabilístico efetuado integra-se no regime transitório previsto
no artigo 5.o do Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13/07, que alterou e republicou o Código do
IRC,
sendo um ajustamento fiscalmente relevante e, portanto, dedutível em cinco anos.
toriamente
entregue

Esta dedução não deve ser inscrita no campo 754, mas sim num dos campos 703 ou 705,
dependendo da natureza do saldo global dos ajustamentos.
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

• Campo 755 – Prejuízo fiscal imputado por ACE ou AEIE (artigo 6.º)

outubro, Neste
bem como
campo devem figurar os prejuízos fiscais imputados aos respetivos membros por
mentos dos
anos
de (artigo 6.-º, n.º 2).
ACE ou AEIE
o 3 e seus anexos ser
Este campo não é preenchido pelas sociedades transparentes contempladas no artigo
6.º, n.º 1, porque os respetivos prejuízos são deduzidos unicamente aos lucros tributáveis
dessas mesmas sociedades (artigo 52.º, n.º 7).

ÃO

Exemplo 43:

A Sociedade Inglês, S.A. é membro de um ACE e recebeu uma comunicação informando-a
que, no período de tributação de 2021, o referido agrupamento, formado por 4 membros,
resentada:
apurou um prejuízo fiscal de € 20.000,00.

no Quadro 07:
território Correção
português,
gado familiar, tenham
⇒ Campo 755 – Dedução de € 5.000,00 (€ 20.000,00 / 4)
entação (cfr. n.º 1 do
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• Campo 756 – Correções relativas a períodos de tributação anteriores (artigo 18.º,
n.º 2)

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Ver instruções de preenchimento ao campo 710.

• Campo 757 – Vendas e prestações de serviços com pagamento diferido: rédito de
juros (artigo 18.º, n.º 5)

Ver instruções de preenchimento do campo 711.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

• Campo 791 – Gastos referentes a inventários e a fornecimentos e serviços externos
A declaração
de rendimentos
3 entre
do IRS
destina-se
à apresentação
anual dos
com pagamento
diferido:modelo
diferença
a quantia
nominal
da contraprestação
e
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
o justo valor (artigo 18.º, n.º 5)
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Ver instruções
de preenchimento
do 57.º
campo
782. do IRS.
como
se encontra
previsto no artigo
do Código
• Campo 758 – Anulação dos efeitos do método da equivalência patrimonial e do
método de consolidação proporcional no caso de empreendimentos conjuntos
que sejam
sujeitos
passivos
de IRC (artigo 18.º,
8)
MODO
COMO
DEVE
SER APRESENTADA
A n.º
DECLARAÇÃO

Ver instruções de preenchimento do campo 712.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
• Campo 759 – Ajustamentos não tributáveis decorrentes da aplicação do justo
valor (artigo 18.º, n.º 9)
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado, nosde
casos
em que a declaração
Ver instruções
preenchimento
do campodeva
713. por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 -•OsCampo
modelos
aprovados
pela Portaria
n.ºem
366/2015,
de 1618.º,
den.º
outubro,
bem como
760
– Pagamentos
com base
ações (artigo
11)
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
Ver instruções
de preenchimento
dodevendo
campo 714.
2001
a 2014, mantêm-se
em vigor,
a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
• Campo 761 – Pagamento ou colocação à disposição dos beneficiários de benefícios
de cessação de emprego, benefícios de reforma e outros benefícios pós emprego
ou a longo prazo dos empregados (artigo 18.º, n.º 12)
Ver instruções de preenchimento do campo 715.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

• Campo 762 – Reversão de perdas por imparidade tributadas (artigos 28.º, n.º 3 e
A declaração
de 3)
rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
28.º-A, n.º
Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando
estes,
os dependentes
que integram
o respetivo
agregadoparcial
familiar,ou
tenham
Neste campo
sãooudeduzidos
os rendimentos
resultantes
da reversão,
total,
auferido
rendimentos
sujeitos
a
IRS
que
obriguem
à
sua
apresentação
(cfr.
n.º
das perdas por imparidade em inventários e em dívidas a receber, nos casos em que1 do
as
artigo tenham
57.º do CIRS).
mesmas
sido tributadas aquando do seu reconhecimento.

–
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• Campo 763 – Depreciações e amortizações tributadas em períodos de tributação
anteriores (artigo 20.º do D.R. n.º 25/2009, de 14/9)

De acordo com o artigo 1.º, n.º 3 do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14/09, são
aceites para efeitos fiscais as depreciações e amortizações que tenham sido contabilizadas
como gastos no mesmo período de tributação ou em períodos de tributação anteriores.

Por sua vez, o artigo 20.º deste diploma estabelece que as depreciações e amortizações
que não tenham sido consideradas como gastos fiscais no período de tributação em
que foram contabilizadas por excederem as importâncias máximas admitidas são aceites
esentaçãocomo
anualgastos
dos fiscais nos períodos de tributação seguintes (sendo deduzidas neste campo
desde que não sejam excedidas as quotas máximas fixadas no diploma.
formativos763),
relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

Exemplo 44:
Em 2017, uma empresa adquiriu uma máquina de fotocopiar por € 5.000,00, que
reconheceu como ativo fixo tangível e atribuiu uma vida útil esperada de quatro anos.
O D.R. n.º 25/2009 prevê, para estas máquinas, uma vida útil de cinco anos.

toriamente
entregue
Assim:
Deprec. aceite

Correções no Q.07

sivo e o contabilista
2017
1.250,00
ada, são identiﬁcados
2018
1.250,00

1.000,00

+ 250,00

1.000,00

+ 250,00

2019
1.250,00
outubro, bem como
mentos dos2020
anos de 1.250,00
o 3 e seus anexos ser
2021
0,00

1.000,00

+ 250,00

1.000,00

+ 250,00

ÃO

Anos

Deprec. Contabilistica

1.000,00

-1.000,00 (campo 763)

Em 2021 a empresa já não reconhece contabilisticamente qualquer depreciação,
podendo, no entanto, deduzir neste campo o montante de € 1.000,00, que corresponde
às depreciações que foram tributadas nos períodos de tributação anteriores.
⇒ Campo 781 – Perdas por imparidade tributadas em períodos de tributação anteriores
(artigos 28.º, 28.º-A, n.º 1 e 31.º-B, n.º 7)

resentada:
São deduzidas neste campo as perdas por imparidade referidas nestes artigos, que
território tenham
português,
sido contabilizadas e tributadas em períodos de tributação anteriores, mas que
gado familiar,
tenham
respeitem
fiscalmente a este período de tributação.
entação (cfr. n.º 1 do
De acordo com o artigo 31.º-B, n.º 7, as perdas por imparidade de ativos depreciáveis ou
amortizáveis que não sejam aceites fiscalmente como desvalorizações excecionais são
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consideradas como gastos, em partes iguais, durante o período de vida útil restante
desse ativo ou, sem prejuízo do disposto no artigo 46.o, até ao período de tributação
anterior àquele em que se verificar o abate físico, o desmantelamento, o abandono, a
inutilização ou a transmissão do mesmo.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Exemplo 45:

FIM A QUE
SE DESTINA
DECLARAÇÃO
Admitamos
os seguintes
dados A
para
uma determinada máquina que sofreu uma perda
por imparidade:
o Custo de aquisição (em 2018): € 80.000,00
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos
ano anterior
e de com
outros
elementos
relevantes
o Períodorespeitantes
de vida útil:ao
5 anos
(coincidente
o previsto
no informativos
D.R. n.º 25/2009)
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
o Perda por imparidade (em 2019): € 9.000,00
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Em 2018 e 2019
Depreciação contabilística

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

80.000,00 x 20% = 16.000,00 (gasto fiscalmente aceite)

1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Em 2019
por
transmissão eletrónica de dados.
Perda por imparidade: € 9.000,00 (gasto não aceite fiscalmente)
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Em 2020
3
- Os modelos
aprovados
pela
Portaria
n.º 12,
366/2015,
de 16 de outubro, bem como
Cálculo
da quantia
escriturada
revista
(NCRF
§ 31):
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
80.000,00
(custo
de aquisição)
– 32.000,00
– 9.000,00
2001
a 2014,
mantêm-se
em vigor,
devendo(depreciações
a declaração acumuladas)
modelo 3 e seus
anexos ser
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
(perda por imparidade) = 39.000,00
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Depreciação contabilística:
39.000,00 / 3 (anos de vida útil restante) = 13.000,00 (gasto fiscalmente aceite)

QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
APRESENTAR
DECLARAÇÃO
Se não
tivesse
havido
uma perdaA
por
imparidade, a A
depreciação
anual fiscalmente aceite
seria de 16.000,00.
Logo,
para além
de se aceitar modelo
a depreciação
anual
contabilizada,
o sujeito passivo pode
A
declaração
de rendimentos
3 do IRS
é obrigatório
ser apresentada:
ainda deduzir neste campo a quantia de 3.000,00 (16.000,00 – 13.000,00).
–NoPelos
sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em aterritório
português,
final da
vida útil,
verifica-se
que foi
aceite fiscalmente
tanto
depreciação
que o
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
sujeito passivo reconheceu contabilisticamente (71.000,00) como a perda por imparidade
auferido rendimentos
sujeitos
a IRS
que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
reconhecida
em resultados
em 2019
(9.000,00).
artigo 57.º do CIRS).
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• Campo 764 – Reversão de provisões tributadas (artigos 19.º, n.º 4 e 39.º, n.º 4)
Inscreve-se neste campo o montante das reversões de provisões que por não serem
fiscalmente dedutíveis ou excederem os limites legais tiveram de ser corrigidas no
campo 721.

• Campo 765 – Restituição de impostos não dedutíveis e excesso da estimativa para
impostos

os impostos que não foram considerados gasto fiscal no período de tributação
esentaçãoEngloba
anual dos
que foram reconhecidos e, como tal, foram acrescidos no campo 724.
formativosem
relevantes
essoas singulares, tal
A restituição de impostos não dedutíveis e / ou o excesso de estimativa para impostos
afetam positivamente o resultado líquido do período, servindo, pois, este campo para
neutralizar esse efeito.

• Campo 766 - Impostos diferidos [artigo 23.º-A, n.º 1, al. a)]

ÃO

Ver instruções de preenchimento do campo 725.

toriamente entregue

• Campo 792 – Gasto fiscal relativo a ativos intangíveis, propriedades de investimento

e ativos biológicos não consumíveis (artigo 45.º-A)
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

Neste campo é de deduzir a parcela do custo de aquisição dos ativos intangíveis, das
propriedades de investimento e dos ativos biológicos não consumíveis apurada de acordo
outubro, bem como
com o artigo 45.º-A do CIRC.
mentos dos anos de
o 3 e seusRelativamente
anexos ser
aos ativos intangíveis veja-se, também, a parte final das instruções de
preenchimento do campo 719 referentes ao acréscimo de amortizações contabilísticas
não aceites fiscalmente.
De acordo com o artigo 45.º-A, temos:

ÃO

resentada:

j) Para os ativos intangíveis reconhecidos autonomamente, nos termos da normalização
contabilística, nas contas individuais do sujeito passivo deduz-se (em partes
iguais) 1/20 do custo de aquisição, após o reconhecimento inicial, de elementos
de propriedade industrial adquiridos a título oneroso que não tenham vigência
temporal limitada e do goodwill adquirido numa concentração de atividades
empresariais.

Para estes ativos o regime só se aplica desde que adquiridos em ou após 1 de janeiro de
território 2014
português,
(artigo 12.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro).
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
A sociedade X adquiriu em 2014, o direito à utilização de uma marca por tempo não
MODELO 3 DO IRS
determinado.
Exemplo 46:

O custo de aquisição foi de € 2.000.000,00.
Depreciação contabilística (2021) = 200.000 (2.000.000 x 10%)
Dedução fiscal = 100.000 (2.000.000 /20 anos) por aplicação do artigo 45.º-A do CIRC,
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
no campo 792
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para
a determinação
da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Exemplo
47:
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
A sociedade X adquiriu em 2011, um alvará cujo prazo de utilização não se encontra
determinado.
O custo de aquisição foi de € 500.000,00.
Anos
Depreciação
Depreciação
aceite Correção Q. 07
MODO COMO
DEVEContabilística
SER APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
2017

50.000,00

0,00

+ 50.000,00

50.000,00
+ 50.000,00
1 -2018
A declaração
modelo 30,00
e quaisquer dos seus
anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2019
50.000,00 0,00
+ 50.000,00
2 2020
- Para efeitos
do disposto
o sujeito passivo e o contabilista
50.000,00
0,00no número anterior,
+ 50.000,00
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
2021
50.000,00
+ 50.000,00
por
senhas atribuídas
pela 0,00
Autoridade Tributária
e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
Exemplo
48:mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
A sociedade
SA” adquiriu
em 2012, um ativo intangível com vigência temporal
(artigo
2.º da“Dominante,
Portaria n.º 34/2019,
de 28/1)
não determinada, cujo custo de aquisição foi 10.000.000 euros.
Nos termos do normativo contabilístico aplicável, este ativo tornou-se depreciável a partir
de 2016.
Assim,
a empresa
depreciações
de 1.000.000
euros (10% do custo de aquisição)
QUEM
ESTÁpraticou
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
nos períodos de 2016, 2017 e 2018.
Tais depreciações não foram dedutíveis para efeitos fiscais por força do artigo 16.º do DR
A
declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
25/2009.
também
não pôde
aplicar osingulares),
artigo 45.º-A
(ativo adquirido
antes deportuguês,
2014).
–A empresa
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
residentes
em território
ou os dependentes
integram
o respetivo
agregado
tenham
Emquando
2021 aestes,
“Dominante,
SA” decidiuque
vender
o ativo
intangível
a umafamiliar,
sua sociedade
auferido“Dominada,
rendimentos
sujeitos
a IRSdeque
obriguem
à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
associada
Lda”
pelo valor
7.000.000
euros.
artigo 57.º do CIRS).
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Esta aquisição permitia à associada utilizar o artigo 45.º-A, deduzindo assim 1/20 do custo
de aquisição do ativo intangível, ainda que a depreciação continuasse a não ser aceite
para efeitos fiscais.

•

Para as propriedades de investimento que sejam subsequentemente mensuradas
ao justo valor: deduz-se, em partes iguais, uma parcela do custo de aquisição, das
grandes reparações e beneficiações e das benfeitorias, durante o período de vida
útil que resulta da aplicação da quota mínima de depreciação que seria fiscalmente
aceite caso o ativo permanecesse reconhecido ao custo de aquisição.

Para os ativos biológicos não consumíveis que sejam subsequentemente mensurados
ao justo valor: deduz-se, em partes iguais, uma parcela do custo de aquisição durante
esentação anual
dos
o período
de vida útil que resulta da aplicação da quota mínima de depreciação
formativos relevantes
que seria fiscalmente aceite caso o ativo permanecesse reconhecido ao custo de
essoas singulares,
tal
aquisição.

ÃO

•

Exemplo 49:
A sociedade “Peku Área, Lda” adquiriu, no decurso de 2019, animais reprodutores que
foram reconhecidos contabilisticamente ao justo valor, por força da NCRF 17.

toriamente
entregue
O custo
de aquisição dos animais foi € 10.000,00.
A taxa de depreciação dos animais, prevista no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, é 20%.

sivo e o correções
contabilista
no Quadro 07:
ada, são identiﬁcados
Campo 792 → dedução de 1.000 (10.000 x 10%)

Note-se que não há depreciação contabilística
outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
• Campo 767 – Mais-valias contabilísticas

Ver instruções de preenchimento do campo 736.

• Campo 768 – 50% da menos-valia fiscal resultante de mudanças no modelo de

valorização [artigo 46.º, n.º 5, al. b) e ex-artigo 45.º, n.º 3, parte final] e 50% da
diferença negativa entre as mais e as menos-valias fiscais de partes de capital ou
outras componentes do capital próprio (ex-artigo 45.º, n.º 3, 1.ª parte)

ÃO

resentada:
Este campo só pode ser preenchido para períodos de tributação anteriores a 2014.
território português,
Neste campo deve ser inscrita a parcela dedutível (50%) da menos-valia fiscal apurada em
gado familiar, tenham
resultado da mudança no modelo de valorização relevante para efeitos fiscais nos termos
entação (cfr. n.º 1 do
do artigo 18.º, n.º 9, que decorra, designadamente, de reclassificação contabilística ou de
alteração nos pressupostos referidos na alínea a) do n.º 9 desse mesmo artigo.
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
a) A mesma não pode ser deduzida no Quadro 07, por força do disposto na parte
MODELO 3 DO IRS
final do artigo 23.º, n.º 5, quando a mudança no modelo de valorização relevante

Assim, se a mudança no modelo de valorização determinar uma menos-valia fiscal:

para efeitos fiscais tiver resultado de transmissão onerosa de partes de capital a
entidades com as quais existem relações especiais nos termos do artigo 63.º, n.º 4;
b) A menos-valia pode ser deduzida em 50%, nos restantes casos, desde que verificado
o requisito da indispensabilidade (artigo 45.º, n.º 3). Neste caso, o respetivo
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
montante é deduzido no campo 768.
Como já referimos, no âmbito da mudança do modelo de valorização, quer seja apurada
uma
mais-valiade
ourendimentos
uma menos-valia
fiscal,
mesma
não entra para
o cálculo daanual
diferença
A
declaração
modelo
3 ado
IRS destina-se
à apresentação
dos
positiva ou negativa
das mais-valias
e menos-valias
a que
se refere
o artigo 48.º
(regime
rendimentos
respeitantes
ao ano anterior
e de outros
elementos
informativos
relevantes
de reinvestimento).
para
a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
É, também, de inscrever neste campo 50% da diferença negativa entre as mais-valias e
as menos-valias fiscais relativas a partes de capital ou outras componentes do capital
próprio, conforme prescreve o ex-artigo 45.º, n.º 3, primeira parte.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
• Campo 769 – Diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias fiscais
(artigo 46.º)

1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Se forem apuradas, em simultâneo, mais-valias e menos-valias fiscais, é deduzida neste
campo
a eventual
diferença
umasoe sujeito
outras. passivo e o contabilista
2
- Para769
efeitos
do disposto
nonegativa
númeroentre
anterior,
certiﬁ
cado, nos casos
em que
a declaração
deva poraseste
ser assinada,
são identiﬁcados
Em contrapartida,
como
se disse
anteriormente,
menos-valias
contabilísticas
são
por
senhas
atribuídas
pela
Autoridade
Tributária
e
Aduaneira.
acrescidas no campo 736 e as mais-valias contabilísticas são deduzidas no campo 767.
Se-aOs
diferença
negativa
entrepela
as mais-valias
e as
menos-valias
estiver influenciada
3
modelos
aprovados
Portaria n.º
366/2015,
de 16fiscais
de outubro,
bem como
porrespetivas
uma menos-valia
relativa
viaturas ligeiras de
passageiros
ou mistas, quedos
nãoanos
estejam
as
instruções
de apreenchimento,
para
declarar rendimentos
de
afetas
à
exploração
de
serviço
publico
de
transportes
nem
se
destinem
a
ser
alugadas
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
no exercício da atividade
normal
do sujeito passivo,
vejam-se
as instruções aos Campos
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
eletrónica
de dados.
739
e
740.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Nos termos da primeira parte do artigo 23.º-A, n.º 1, alínea l), as menos-valias realizadas
relativas a barcos de recreio e aviões de turismo, que não estejam afetos à exploração de
serviço público de transportes nem se destinem a ser alugados no exercício da atividade
normal do sujeito passivo não são dedutíveis, pelo que não devem ser consideradas no
QUEM
ESTÁ OBRIGADO
A positiva)
APRESENTAR
A mais-valias
DECLARAÇÃO
cálculo
da diferença
negativa (ou
entre as
e as menos-valias, não
sendo deduzidas neste campo.
Não são de considerar na diferença negativa a inscrever neste campo as menos-valias
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
relativas a instrumentos de capital próprio, na parte do valor que corresponda aos lucros
ou reservas distribuídos ou às mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
sociais da mesma entidade que tenha beneficiado, no próprio período de tributação ou
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
nos quatro períodos anteriores, da dedução prevista no artigo 51.º, do crédito por dupla
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
tributação internacional previsto no artigo 91.º-A ou da dedução prevista no artigo 51.º-C
artigo 57.º do CIRS).
(artigo 23.º-A, n.º 2).
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• Campo 770 – Correções relativas a instrumentos financeiros derivados (artigo 49.º)

NTOS Ver instruções de preenchimento do campo 743.

• Campo 793 – 50% dos rendimentos de patentes e outros direitos de propriedade
industrial (artigo 50.º-A)

O presente regime só se aplica às patentes e aos desenhos ou modelos industriais
registados em ou após 1 de janeiro de 2014 (cf. artigo 12.º, n.º 2 da Lei n.º 2/2014, de 16 de
janeiro).

Os rendimentos provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização
temporária de direitos de patentes e desenhos ou modelos industriais, incluindo os
decorrentes da violação desses direitos, concorrem em metade do seu valor para a
esentaçãodeterminação
anual dos do lucro tributável, desde que se verifiquem cumulativamente as condições
do artigo 50.º-A.
formativosreferidas
relevantes
essoas singulares, tal
Assim, dado que a totalidade desses rendimentos esta incluída no campo 701 (Resultado
líquido do período), tem de se deduzir metade do seu valor neste campo 793, em
conformidade com o disposto no artigo 50.º-A do CIRC.

ÃO

Com a aprovação da lei do Orçamento do Estado para 2020, o benefício foi ampliado aos
direitos de autor sobre programas de computador.

toriamente entregue

Exemplo 50:

A empresa “Inventora, SA” celebrou um contrato de cedência temporária de um direito
sivo e o de
contabilista
produção sobre um modelo industrial por si produzido, com a empresa “Indústrias
ada, são identiﬁ
cados Lda”, pelo período de 5 anos.
Inovadoras,
No período de 2021, recebeu rendimentos provenientes desta cedência, num total de
euros.
outubro, 30.000
bem como

mentos dos
anos
de
Valor
a deduzir
no campo 793 do Quadro 07: 15.000 euros
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Informação vinculativa da AT
Assunto: Direitos de autor sobre programas de computador – Obrigatoriedade de registo
Processo: 2020 0004330, sancionado por despacho de 2020-11-25, da Subdiretora-Geral
do IR – PIV
18520

Conteúdo: Uma empresa, no âmbito da sua atividade, procede à celebração de contratos
resentada:que têm por objeto a cessão ou utilização temporária de direitos de autor sobre programas
de computador, pelo que pretende beneficiar do regime do artigo 50.º-A do Código do
território IRC
português,
(CIRC).
gado familiar, tenham
Pretende-se
entação (cfr.
n.º 1 do saber se os direitos de autor sobre programas de computador devem ser
objeto de registo e, em caso afirmativo, qual é a entidade responsável pelo registo e se os
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réditos e os respetivos gastos associados ao licenciamento de programas de computador,
para efeitos de apuramento do montante previsto no n.º 6 do artigo 50.º-A do CIRC,
deverão ser considerados apenas a partir da data do registo ou, em alternativa, deverão
ser considerados para todo o período fiscal em que ocorra o registo.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Juridicamente, houve a preocupação de se condensarem, no DL n.º 252/94, de 20 de
outubro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 91/250/CEE, do Conselho,
de 14 de maio, relativa à proteção jurídica dos programas de computador, na sua versão
mais recente, todas as normas específicas de proteção dos programas de computador, ao
invés de se proceder a alterações no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

De acordo com o artigo 1.º: «(…) 2 - Aos programas de computador que tiverem carácter
criativo é atribuída proteção análoga à conferida às obras literárias. 3 - Para efeitos de
proteção,
equipara-se
ao programa
de 3computador
o material
de conceção preliminar
A
declaração
de rendimentos
modelo
do IRS destina-se
à apresentação
anual dos
daquele
programa».
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para
a determinação
da situação
dos sujeitos
passivos,
pessoas singulares,
tal
Nos termos
do n.º 1 do
artigo 3.º:tributária
«Aplicam-se
ao programa
de computador
as regras
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
sobre autoria e titularidade vigentes para o direito de autor».
Assim sendo, o software desfruta do mesmo tipo de proteção que é conferida às obras
literárias e aplicam-se-lhe as regras de autoria de titularidade vigentes para os direitos
de autor.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

E, nos termos do artigo 9.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, o
direito de autor abrange direitos de caráter patrimonial e direitos de natureza pessoal,
denominados direitos morais. No exercício dos direitos de caráter patrimonial, o autor
1tem
- Aodeclaração
modelo
e quaisquer
entregue
direito exclusivo
de3dispor
da sua dos
obraseus
e deanexos
fruí-la é
e obrigatoriamente
utilizá-la, ou autorizar
a sua
por
transmissão
eletrónica
de dados.
fruição
ou utilização
por terceiro,
total ou parcialmente.
Por
seu lado,
de do
acordo
com no
o disposto
DL n.º o
143/2014,
de 26 dee setembro,
que
2
- Para
efeitos
disposto
número no
anterior,
sujeito passivo
o contabilista
aprova
o Regulamento
Registo
de Obras
e Artísticas
pelo
certiﬁ
cado,
nos casos emde
que
a declaração
devaLiterárias
por este ser
assinada, no
sãorespeito
identiﬁcados
Código
do Direito
de pela
AutorAutoridade
e dos Direitos
Conexos,
mais concretamente no seu artigo
por
senhas
atribuídas
Tributária
e Aduaneira.
4.º, são passíveis de registo as criações intelectuais dos domínios literário, científico e
artístico
protegidas
nos termos
daPortaria
legislação
designadamente:
«n) Programas
de
3
- Os modelos
aprovados
pela
n.ºvigente,
366/2015,
de 16 de outubro,
bem como
computador
tenham carácter
criativo, nospara
termos
do Decreto-Lei
n.º 252/94,
de 20
as
respetivasque
instruções
de preenchimento,
declarar
rendimentos
dos anos
de
de outubro,
transpõe a
Diretiva
91/250/CEE,
do Conselho,
de 314ede
maio
de 1991».
2001
a 2014,que
mantêm-se
em
vigor, n.º
devendo
a declaração
modelo
seus
anexos
ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Assim sendo, são passíveis de registo os programas de computador que tenham caráter
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
criativo, podendo o registo ser efetuado quer através da Associação Portuguesa de
Software (ASSOFT) quer da Inspeção Geral de Atividades Culturais (IGAC).
Fiscalmente, cabem no n.º 1 do artigo 50.º-A do CIRC, na sua redação atual, os rendimentos
provenientes de contratos que tenham por objeto a cessão ou a utilização temporária dos
direitos
de autor
programas
de computador.AEste
regime é aplicável, apenas, aos
QUEM
ESTÁsobre
OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
rendimentos provenientes de direitos de propriedade industrial e direitos de autor sobre
programas de computador, desde que registados.
A
declaração
de rendimentos
do IRS
é obrigatório
ser apresentada:
Antes,
o regime
aplicava-se, modelo
apenas,3 aos
direitos
de propriedade
industrial sujeitos
a registo. Assim sendo, no que respeita à primeira questão colocada, para efeitos de
–aplicação
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
português,
do regime
do artigo
50.º-A do
CIRC, os direitos
de autor
sobre programas
de
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
computador devem ser objeto de registo.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
Quanto
segunda
questão, para efeitos de apuramento do montante previsto no n.º 6
artigoà57.º
do CIRS).
do artigo 50.º-A do CIRC, o apuramento do montante de rendimento que beneficiará do
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regime calcula-se do seguinte modo: aos rendimentos e aos ganhos auferidos no período
de tributação que esteja em causa, subtraem-se os gastos ou as perdas incorridos ou
suportados, nesse mesmo período de tributação, pelo sujeito passivo para a realização de
atividades de investigação e desenvolvimento.

A este resultado, será subtraído o saldo negativo acumulado entre os rendimentos e
ganhos relativos a cada direito de PI, e os gastos e perdas incorridos com a realização
de atividades de I&D para o respetivo desenvolvimento, registados nos períodos de
tributação anteriores (Vide n.º 7 do artigo 50.º-A). Quer isto dizer que, ao rendimento
tributável serão deduzidos, para além dos gastos e perdas sofridos reportáveis a cada
ano fiscal, individualmente considerados, os gastos e perdas suportados pelo sujeito
passivo no decorrer do período de criação do ativo, em atividades de investigação e
desenvolvimento, período durante o qual os rendimentos obtidos são praticamente
esentaçãoinexistentes.
anual dos O investimento efetuado antes da criação do próprio ativo, e da realização
formativosdo
relevantes
contrato de cessão, será, deste modo, tido aqui em conta.
essoas singulares, tal
O lucro tributável traduzir-se-á, portanto, no valor resultante da subtração, aos rendimentos
e ganhos, dos gastos e perdas incorridos no período em causa, resultado ao qual será
subtraído o saldo negativo acumulado no decorrer das atividades de I&D, efetuadas para
desenvolver o ativo de propriedade industrial (PI), registadas nos períodos anteriores.

O n.º 8 veio estabelecer uma limitação à dedução de metade dos rendimentos
supramencionados, estipulando que a mesma não pode exceder o montante resultante
da aplicação de uma fórmula em conformidade com o estabelecido no Relatório Final da
Ação 5 do BEPS (Combater de modo mais eficaz as práticas fiscais prejudiciais, tendo em
toriamente
entregue
conta
a transparência e a substância).

ÃO

Por seu lado, o n.º 9 veio determinar, na sua alínea a), que, para efeitos da fórmula prevista
n.º 8, apenas são considerados os gastos ou perdas incorridos ou suportados que
sivo e o no
contabilista
estejam
diretamente relacionados com as atividades de I&D, excluindo, nomeadamente,
ada, são identiﬁcados
os gastos e perdas de natureza financeira tais como juros, bem como os relativos à
aquisição, construção ou depreciação de imóveis. E a alínea b) concede uma majoração
30%
ao montante total das despesas qualificáveis incorridas para desenvolver o ativo
outubro, de
bem
como
protegido,
mentos dos anos detendo como limite o montante das despesas totais incorridas para desenvolver
ativo protegido.
o 3 e seusoanexos
ser
Assim, para efeitos de apuramento do montante previsto no n.º 6 do artigo 50.º-A do CIRC,
deverão ser considerados todos os rendimentos e os gastos considerados durante todo
o período fiscal em que ocorra o registo, bem como os gastos e perdas suportados pelo
sujeito passivo, no decorrer do período de criação do ativo, em atividades de investigação
e desenvolvimento, período durante o qual os rendimentos obtidos são praticamente
inexistentes

ÃO
• Campo 771 – Eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas
distribuídos (artigos 51.º e 51.º-D )

resentada:

Estes artigos têm por objetivo eliminar a dupla tributação económica de lucros e reservas
território português,
distribuídos.
gado familiar, tenham
entação (cfr.
1 do do n.º 1 do artigo 51.º do CIRC, os lucros e reservas distribuídos a sujeitos
Nos n.º
termos
passivos de IRC com sede ou direção efetiva em território português não concorrem
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para a determinação do lucro tributável, desde que se verifiquem cumulativamente os
requisitos previstos nas suas alíneas a) a e), sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 10, e
seja efetuada a prova a que se refere o artigo 51.º-B.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO
3 DOàs situações
IRS contempladas nos n.ºs
O disposto no n.º 1 do artigo
51.º e também aplicável
3 a 7, nos termos aí estabelecidos.
Nas situações anteriormente indicadas, deduz-se neste campo 771 a totalidade dos
lucros e reservas distribuídos que tenham sido incluídos na base tributável.

FIM A QUEao
SEregime
DESTINA
A DECLARAÇÃO
Em alternativa
previsto
no artigo 51.º, o sujeito passivo pode optar pelo
crédito de imposto por dupla tributação económica internacional previsto no artigo 91.ºA, podendo ainda, se tiver suportado imposto no Estado da fonte, utilizar o crédito de
A
declaração
de rendimentos
modelointernacional
3 do IRS destina-se
à artigo
apresentação
anual dos
imposto
por dupla
tributação jurídica
previsto no
91.º.
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
O
regime
previsto no da
artigo
51.º é,tributária
também,dos
aplicável
aos
lucros epessoas
reservassingulares,
distribuídos
para
a determinação
situação
sujeitos
passivos,
tal
que
sejam
imputáveis
a
um
estabelecimento
estável
situado
em
território
português:
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
o De uma entidade residente num Estado membro da União Europeia desde
que preencha os requisitos e condições estabelecidos no artigo 2.º da Diretiva
n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro;

DEVE
SER APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
o MODO
De umaCOMO
entidade
residente
num Estado membro
do Espaço Económico Europeu
sujeita a obrigações de cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
equivalentes às estabelecidas no âmbito da União Europeia, desde que preencha
1 - A os
declaração
3 e quaisquer
dos seus
anexos é obrigatoriamente
requisitosmodelo
e condições
equiparáveis
aos estabelecidos
no artigo 2.º daentregue
Diretiva
por transmissão
eletrónica
de dados.
n.º 2011/96/UE,
do Conselho,
de 30 de novembro;
De uma
entidade
residente
Estado
que nãooconste
da passivo
lista de países,
territórios
2 -oPara
efeitos
do disposto
nonum
número
anterior,
sujeito
e o contabilista
ou regiões
sujeitos
um aregime
fiscal deva
claramente
mais
o qual tenha
certiﬁcado,
nos casos
emaque
declaração
por este
serfavorável,
assinada,com
são identiﬁ
cados
sido
celebrada
e
se
encontre
em
vigor
convenção
para
evitar
a
dupla
tributação,
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
que preveja cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à
no âmbitopela
da UE
e que nesse
Estado esteja
e não isenta
um
3 - Osestabelecida
modelos aprovados
Portaria
n.º 366/2015,
de 16sujeita
de outubro,
bemde
como
imposto instruções
de naturezade
idêntica
ou similar ao
IRC.
as respetivas
preenchimento,
para
declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
Notas:2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
1. A atenuação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos, consagrada
no n.º 8 do artigo 51.º do CIRC deixou de ser aplicável aos períodos de tributação
iniciados em ou após 01.01.2011, dada a revogação daquele normativo pelo artigo
100.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31.12.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

2. As SGPS’s, as SCR’s e os ICR’s passaram a estar abrangidas, nesta matéria, pelo
regime geral para os períodos de tributação iniciados em ou após 01.01.2011, dada
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do
obrigatório
ser da
apresentada:
a revogação
do n.º 1 do artigo
32.º
do IRS
EBFépelo
artigo 121.º
Lei n.º 55-A/2010, de
31.12.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
3. Tratando-se
lucros distribuídos,
encontram-se
quando
estes, oude
os rendimentos
dependentes de
quecapitais,
integramos
o respetivo
agregado familiar,
tenham
sujeitos
a
retenção
na
fonte
à
taxa
de
21,5%
(25%
a
partir
de
01.01.2012)
sobre
o
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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valor ilíquido, tendo a natureza de imposto por conta do imposto a pagar a final,
sem prejuízo de (Circular n.º 4/2002, de 08.03, da AT):

NTOS

– Dispensa de retenção nos casos de eliminação da dupla tributação, desde que a
participação se tenha mantido, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data
da colocação à disposição dos lucros [artigo 97.º, n.º 1, c) do CIRC];
– Mesmo no caso de se encontrarem reunidas as condições para a eliminação da
dupla tributação, haverá sempre lugar a retenção na fonte se à data do pagamento
ou colocação à disposição ainda não tiver decorrido um ano (artigo 97.º, n.º 1, c) do
CIRC);

– Não retenção, no todo ou em parte, sempre que os sujeitos passivos beneficiem
de isenção total ou parcial, feita que seja prova da isenção que aproveitam (n.º 2 do
esentação anual
dos 97.º do CIRC);
artigo
formativos relevantes
4. Sendo
essoas singulares,
tal não residente o titular dos lucros, a retenção na fonte será à taxa de 21,5%
[alínea c) do n.º 2 do artigo 87.º do CIRC, revogada pelo n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30.12, passando a taxa a ser de 25% a partir de 01.01.2012], tendo
natureza definitiva, sem prejuízo da isenção prevista nos n.º 3 a 11 do artigo 14.º do
CIRC, do consagrado nas Convenções para evitar a dupla tributação e nos artigos
95.º, 96.º e 98.º do CIRC.

ÃO

• Campo 794 – Lucros de estabelecimentos estáveis situados fora do território
português (artigo 54.º-A)
toriamente entregue
Ver instruções de preenchimento do campo 787.

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

• Campo 772 – Correção pelo adquirente do imóvel quando adota o valor patrimonial

tributário definitivo para a determinação do resultado tributável na respetiva
(artigo 64.º, n.º 3, al. b)]
outubro, bem transmissão
como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
Contrariamente ao que acontecia no âmbito da redação do ex-artigo 58.º-A, o adquirente
dos direitos reais sobre bens imóveis já não pode contabilizar os imóveis pelo valor
patrimonial tributário definitivo (VPT) quando superior ao valor de aquisição, tendo de
respeitar o conceito de custo de aquisição referido nos normativos contabilísticos e no D.
R. n.º 25/2009, de 14 de setembro.

ÃO

Portanto, como o imóvel já não pode ser contabilizado pelo VPT, já não pode ser aceite o
acréscimo de depreciações que resultava dessa contabilização.

No entanto, para efeitos fiscais, esse valor (VPT) é tomado em consideração na
determinação de qualquer resultado tributável em IRC que venha a ser apurado
resentada:
relativamente ao imóvel.

território Consequentemente,
português,
quando o sujeito passivo transmitir o imóvel, o resultado fiscal é
gado familiar,
tenham
apurado
considerando como valor de aquisição o VPT e não o custo de aquisição que
entação (cfr.
n.º 1 do no seu ativo, quando aquele valor for superior ao custo de aquisição.
reconheceu
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Exemplo 51:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
O valor de aquisição foi € 200.000,00 e nesse ano o VPT do imóvel era € 230.000,00

Admita-se um imóvel adquirido por uma dada empresa em 2013 para as suas próprias
instalações (ativo tangível)

Entretanto, o imóvel foi vendido em 2019, pelo valor de € 240.000,00.
O VPT no ano da venda é 250.000,00
Foram praticadas depreciações no valor de € 15.000,00 (200.000 x 0,75 x 2% x 5 anos)

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Nota: admita-se que o coeficiente de desvalorização da moeda a utilizar é 1,07
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos
respeitantes
ao–ano
anterior
e de outros elementos informativos relevantes
MVF = 250.000
– (230.000
15.000)
x 1,07
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
MVF =se
250.000
– 230.050
como
encontra
previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
MVF = 19.950
O valor de realização e o valor de aquisição a considerar no cálculo deve ser o que resulta
da aplicação do artigo 64.º do CIRC

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
• Campo 795 – Reporte dos gastos de financiamento líquidos de períodos de
67.º) dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
1 - A tributação
declaraçãoanteriores
modelo 3 (artigo
e quaisquer
por transmissão eletrónica de dados.
Este campo destina-se a inscrever o montante dos gastos de financiamento líquidos que
não puderam ser deduzidos no(s) período(s) de tributação anterior(es) por excederem
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
o maior dos limites a que se refere o n.º 1 do artigo 67.º do CIRC.
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por
senhasporém,
atribuídas
Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
De notar,
quepela
a soma
do montante
inscrito
neste campo com os gastos de
financiamento líquidos do período não pode exceder o maior daqueles limites.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Para efeitos desta dedução, consideram-se em primeiro lugar os gastos de financiamento
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
líquidos não dedutíveis que tenham sido apurados há mais tempo.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
deedados.
Vejam-se as instruções
de preenchimento
doeletrónica
campo 748
a Circular n.º 7/2013, de 19 de
(artigo
2.º
da
Portaria
n.º
34/2019,
de
28/1)
agosto.

•

Campo 773 – Correções resultantes da opção pelo regime especial aplicável às

fusões, cisões, entradas de ativos e permuta de partes sociais (artigos 74.º, 76.º e 77.º)

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Ver instruções de preenchimento do campo 750.

• Campo 796 - Transferência de residência, afetação de elementos patrimoniais a

estabelecimento
estávelmodelo
situado 3
fora
português,
cessação da atividade
A declaração
de rendimentos
dodo
IRSterritório
é obrigatório
ser apresentada:
ou transferência de elementos patrimoniais de estabelecimento estável situado
em sujeitos
territóriopassivos
português:
saldo singulares),
negativo referente
aos em
elementos
– Pelos
(pessoas
residentes
territóriopatrimoniais
português,
transferidos
para
fora do território
afetos aagregado
estabelecimento
estável
quando
estes, ou
os dependentes
que português
integram oou
respetivo
familiar, tenham
aí situado
(artigos 83.º,
84.º ae IRS
54.º-A,
11)
auferido
rendimentos
sujeitos
quen.º
obriguem
à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
Ver instruções de preenchimento dos campos 789 e 790.
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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• Campo 774 – Benefícios fiscais

NTOS
Os benefícios fiscais a incluir neste campo são os que operam por dedução ao rendimento,
ou seja, ao resultado líquido do período. O montante a inscrever neste campo é o que
consta do Quadro 04 - total das deduções do Anexo D à Declaração modelo 22.
Apresentamos, a título exemplificativo, alguns destes benefícios fiscais:
1. Majoração dos donativos previstos nos artigos 62.º, 62.º-A e 62.º -B do EBF. (Tema
já tratado no campo 751).
2. Criação de emprego (artigo 19.º do EBF – atualmente revogado)

esentaçãoEste
anual
dospermite que sejam considerados, para efeitos fiscais, em valor correspondente
artigo
formativosa relevantes
150%, os encargos contabilizados e correspondentes à criação líquida de postos de
essoas singulares,
tal jovens e para desempregados de longa duração, admitidos por contrato de
trabalho para
trabalho por tempo indeterminado.

ÃO

O montante máximo da majoração anual, por posto de trabalho, é o correspondente a
14 vezes a retribuição mínima mensal garantida.
A majoração de 50% a que se refere o n.º 1 do artigo 19.º do EBF aplica-se ao longo de
cinco anos a contar do início da vigência do contrato de trabalho (artigo 19.º, n.º 5 do
EBF).

Sempre
que o início do contrato de trabalho não coincida com o início do período de
toriamente
entregue
tributação, o prazo de 5 anos a que se refere aquele preceito pode refletir-se em 6
períodos de tributação.

sivo e o Foi
contabilista
publicada a 9 de agosto de 2018, a Lei n.º 43/2018, a qual procedeu à prorrogação
ada, são identiﬁ
cados de determinados benefícios fiscais, alterando igualmente o Estatuto dos
da vigência
Benefícios Fiscais.

entre
as alterações aprovadas merece particular destaque a revogação do artigo 19.º
outubro, De
bem
como
do Estatuto
mentos dos
anos de dos Benefícios Fiscais, disposição que vigorou durante muitos anos na nossa
nomenclatura
o 3 e seus anexos ser jurídica e que permitia a obtenção de alguns incentivos em sede de IRC,
para as empresas que criassem postos de trabalho nas condições exigidas pela norma
legal.

ÃO

Esta revogação produz efeitos a 1 de julho de 2018.
Quanto aos efeitos da revogação do artigo 19.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e data
de produção de efeitos da mesma, há que atender às disposições próprias deste diploma
legal.

Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Estatuto, são mantidos os benefícios fiscais cujo
direito tenha sido adquirido durante a vigência das normas que os consagram, sem
resentada:prejuízo de disposição legal em contrário.

outro lado, determina o n.º 1 do artigo 11.º do mesmo diploma legal que as normas
território Por
português,
que tenham
alterem benefícios fiscais convencionais, condicionados ou temporários, não são
gado familiar,
aplicáveis
aos contribuintes que já aproveitem do direito ao benefício fiscal respetivo, em
entação (cfr. n.º 1 do
tudo que os prejudique, salvo quando a lei dispuser em contrário.
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Em consequência, todos os trabalhadores admitidos até 30 de junho de 2018 e cuja
contratação respeite as condições impostas pelo artigo agora revogado, são ainda
elegíveis para efeitos do incentivo fiscal, conforme informação vinculativa n.º 5004/2018,
com despacho da Subdiretora-Geral do IR, de 2019-02-11.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

De igual forma, mantêm-se todos os benefícios fiscais criados em períodos anteriores
até que se extinga o prazo de 5 anos consagrado no n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais.
Conforme já referido, o montante máximo da majoração anual, por posto de trabalho, é
o correspondente
a 14
vezes a retribuição
mínima mensal garantida.
FIM A QUE SE
DESTINA
A DECLARAÇÃO
Assim, para o período de tributação de 2019, o valor máximo do benefício a considerar,
por trabalhador, é: (€ 635 x 14) = € 8.890,00
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
3. Majoração dos gastos relativos a creches, lactários e jardins de infância em benefício
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
do pessoal da empresa, seus familiares ou outros (artigo 43.º, n.º 9)
Os gastos relativos à manutenção facultativa de creches, lactários e jardins de infância,
em benefício do pessoal da empresa, seus familiares ou outros, são considerados, para
efeitos da determinação do lucro tributável, em valor correspondente a 140%. Isso
significa
que COMO
pode ser
deduzido
neste campo 774AoDECLARAÇÃO
montante correspondente a 40%
MODO
DEVE
SER APRESENTADA
dos encargos que a empresa efetivamente suporta.
Os encargos suportados pelas entidades empregadoras no âmbito do Decreto – Lei n.º
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
26/99, de 28 de janeiro (vales sociais) beneficiam do regime previsto no n.º 9 do artigo 43.º.
por transmissão eletrónica de dados.
4. Majoração de quotizações para associações empresariais (artigo 44.º):
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
São consideradas gasto fiscal, em valor correspondente a 150% do seu total, as quotizações
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
pagas, com o limite de 2/1000 do volume de negócios.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
Exemplo
52:mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Volume2.º
deda
negócios
1.000.000
(artigo
Portaria€n.º
34/2019, de 28/1)
Quotizações
a) € 5.000
b) € 1.000

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

c) € 1.800

Limite: 2‰ x € 1.000.000 = € 2.000
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
a) Nada a acrescer no campo 752 e nada a deduzir no campo 774, ambos do Q.07, uma
que osujeitos
valor efetivamente
pago pelas
empresasresidentes
em quotasem
a favor
das associações
–vezPelos
passivos (pessoas
singulares),
território
português,
empresariais
é sempre
aceite, pela totalidade,
por o
serespetivo
considerar
um gasto
indispensável
quando estes,
ou os dependentes
que integram
agregado
familiar,
tenham
para
a
obtenção
de
proveitos,
face
ao
disposto
no
artigo
23.º
do
Código
do
IRC.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 De
do
facto,
tratando-se
o disposto no artigo 44.º do CIRC de um incentivo fiscal, não deverá
artigo
57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

121
9

NTOS

APECA

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

prejudicar de forma alguma o regime geral previsto no mencionado artigo 23.º do Código
do IRC. Deste modo, o citado limite não pode pôr em causa a aceitação integral do custo,
mas apenas a respetiva majoração (Saída Geral n.º 32764, de 03.06.98, da DSIRC).
b) Deduz € 500 no campo 774 do Q. 07, devendo os mesmos constar do campo 407 do
Q. 04 do Anexo D.
c) Deduz € 200 no campo 774 do Q. 07, devendo os mesmos constar do campo 407 do
Q. 04 do Anexo D.

5. Remuneração Convencional do Capital Social (artigo 41.º- A do EBF)

Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma
esentação anual dos
comercial, cooperativas, empresas públicas, e demais pessoas coletivas de direito público
formativos relevantes
ou privado com sede ou direção efetiva em território português, pode ser deduzida uma
essoas singulares, tal
importância correspondente à remuneração convencional do capital social, calculada
mediante a aplicação, limitada a cada exercício, da taxa de 7 % ao montante das entradas
realizadas até 2.000.000 de euros, por entregas em dinheiro ou através da conversão
de suprimentos ou de empréstimos de sócios, no âmbito da constituição de sociedade
ou do aumento do capital social.

ÃO

A dedução ao lucro tributável do IRC:

a) Aplica-se exclusivamente às entradas, no âmbito da constituição de sociedades ou do
aumento do capital social da sociedade beneficiária;
toriamente entregue
b) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período de tributação em
que ocorram as mencionadas entradas e nos cinco períodos de tributação seguintes.
sivo e o contabilista
Com acados
aprovação da lei do Orçamento do Estado para 2018 efetuou-se o alargamento
ada, são identiﬁ
do âmbito de aplicação do regime da remuneração convencional do capital social às
conversões de créditos de qualquer natureza em capital.

outubro, Passa
bem como
também a estar contemplado o aumento de capital com recurso aos lucros gerados
mentos dos
anos deexercício, desde que o registo do aumento de capital se realize até à entrega
no próprio
o 3 e seusda
anexos
ser de rendimentos relativa ao exercício em causa.
declaração
Apenas se consideram as entradas em espécie correspondentes à conversão de créditos
de terceiros realizadas a partir de 1 de janeiro de 2018 ou a partir do primeiro dia do período
de tributação que se inicie após essa data, quando este não coincida com o ano civil.

ÃO
Exemplo 53:

resentada:A sociedade “Bons Aumentos, Lda” apresenta um resultado líquido no período de 2021,
de € 230.000,00.

território Na
português,
Assembleia Geral de aprovação de contas do período de 2021, efetuada em 20 de
gado familiar,
tenham
março
de 2022, foi aprovado um aumento de capital no valor de € 100.000,00, sendo este
entação (cfr.
1 do
valorn.º
efetuado
a título de aplicação dos resultados de 2021.
Foi efetuado o registo comercial deste aumento em 30 de abril de 2022.
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A empresa em causa pode deduzir ao lucro tributável do IRC um valor de € 7.000,00
durante 6 anos consecutivos. A dedução é efetuada no campo 774 do Quadro 07 da
declaração de rendimentos modelo 22 de IRC do período de 2021, sendo ainda o mesmo
valor indicado no campo 409 do Anexo D.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

6. Benefícios Fiscais transitórios
Estes benefícios operam por dedução ao rendimento (majorações de gastos) sendo por
isso mencionados no campo 774 do Quadro 07 e nos novos campos do Quadro 04 do
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Anexo D.
Artigo 404.º da lei do OE 2021 - Apoio extraordinário à implementação do ficheiro
SAF-T
(PT) e código
QR
A declaração
de rendimentos
modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
• Novo benefício fiscal:
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como
se encontra
previsto
no artigodo
57.º
do Código
dodos
IRS.sujeitos passivos de IRC e dos
• Para
efeitos de
determinação
lucro
tributável
sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, podem ser consideradas
as despesas com a aquisição de bens e serviços diretamente necessários para a
implementação do SAF -T (PT) relativo à contabilidade, do código QR e do ATCUD
nas seguintes condições:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

a) Em 120% dos gastos contabilizados no período referente a despesas de
implementação do SAF -T relativo à contabilidade, na condição de a implementação
estar concluída até final do período de tributação de 2021;
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por• transmissão
de dados.
Para efeitoseletrónica
de determinação
do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC e dos
sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, podem ser consideradas
2 - Para
efeitos docom
disposto
no número
o sujeito
passivo
e o contabilista
as despesas
a aquisição
de bensanterior,
e serviços
diretamente
necessários
para a
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
implementação do SAF -T (PT) relativo à contabilidade, do código QR e do ATCUD
por senhas
atribuídas
pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
nas seguintes
condições:
•

Em 120%
dos gastos
do período
a despesas
de
3 -•Osb)modelos
aprovados
pela contabilizados
Portaria n.º 366/2015,
de 16referente
de outubro,
bem como
implementação
do
Código
QR
e
do
ATCUD,
na
condição
de
constarem
em
todas
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
suas faturas
e outros
documentos
fiscalmente
relevantes
a partir
de 1anexos
de janeiro
2001 aas2014,
mantêm-se
em vigor,
devendo
a declaração
modelo
3 e seus
ser
de
2022.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.º da
Portaria
n.ºas
34/2019,
de sejam
28/1) relativas a bens sujeitos a deperecimento, os
• Nos
casos
em que
despesas
benefícios fiscais são aplicáveis aos gastos contabilizados relativos a amortizações
e depreciações durante a vida útil do ativo.
•

As majorações referidas são aplicáveis às despesas incorridas a partir de 1 de
janeiro de 2020 até ao final de cada um dos períodos aí previstos.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Incentivo fiscal temporário às ações de eficiência coletiva na promoção externa –
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
artigo 400.º da lei do OE 2021
–

Pelos
sujeitossuportados,
passivos (pessoas
em
território
• Os gastos
em 2021 esingulares),
2022, com aresidentes
participação
conjunta
em português,
processos
quando
estes, ou os
dependentes
que integram
respetivo agregado
familiar, tenham
de promoção
externa,
de sujeitos
passivoso residentes
ou não residentes
com
auferido
rendimentos
sujeitos
IRS queque
obriguem
à diretamente
sua apresentação
(cfr.
n.º 1 do
estabelecimento
estável
em a
Portugal,
exerçam,
e a título
principal,
artigo
do CIRS).
uma57.º
atividade
económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que sejam
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qualificadas como micro, pequena ou média empresa, são dedutíveis para efeitos
de apuramento do lucro tributável, em 110% do respetivo valor.

NTOS

•

A Portaria n.º 114/2021, de 11 de março, regulamentou o regime, definindo os
procedimentos a observar, referente ao incentivo fiscal temporário às ações de
eficiência coletiva na promoção externa, previsto no artigo 400.º da Lei n.º 75B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o OE 2021.

•

O benefício é obtido mediante a apresentação de candidatura online, disponível no
website dom AICEP, a partir de 1 de janeiro até final de fevereiro, dos anos 2022 e
2023, ou até final do 2º mês do respetivo período de tributação, quando este não
corresponda ao ano civil.

• Este incentivo fiscal consiste na majoração em 10% das despesas elegíveis no âmbito
esentação anual
dados
participação conjunta em projetos de promoção externa, para efeitos de IRC.
formativos relevantes
essoas singulares, tal
Lei n.º 84/2021, de 6 de dezembro – Prorrogação dos benefícios fiscais do artigo 70.º
do EBF
Medidas de apoio ao transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias
•

ÃO

A vigência do artigo 70.º do EBF foi prorrogada até 31 de dezembro de 2026.

•

Recordamos que este benefício permite que os gastos suportados com a aquisição,
em território português, de combustíveis para abastecimento de veículos são
toriamente entregue
dedutíveis, em valor correspondente a 120% do respetivo montante, para efeitos
da determinação do lucro tributável do IRC.

• Os veículos abrangidos são:
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁ
cados
•	Veículos
afetos ao transporte público de passageiros e estejam registados como
elementos do ativo fixo tangível de sujeitos passivos de IRC que estejam licenciados
pelo IMT;
outubro, bem como
afetos ao transporte rodoviário de mercadorias público ou por conta de
mentos dos •	Veículos
anos de
outrem,
com
peso bruto igual ou superior a 3,5 t, registados como elementos do
o 3 e seus anexos ser
ativo fixo tangível de sujeitos passivos IRC ou alugados sem condutor por estes e
que estejam licenciados pelo IMT;
•	Veículos afetos ao transporte em táxi, registados como elementos do ativo fixo
tangível dos sujeitos passivos de IRS ou de IRC, com contabilidade organizada e
que estejam devidamente licenciados.
•

ÃO

Note-se que o benefício fiscal não é aplicável aos gastos suportados com a aquisição
de combustíveis que tenham beneficiado do regime de reembolso parcial para
gasóleo profissional.

resentada:

território português,
gado familiar,• tenham
Campo 799 – Gastos e perdas relativos às atividades de transporte marítimo às
entação (cfr. n.ºquais
1 do é aplicável o regime especial de determinação da matéria coletável (art.º 6.º
do Anexo ao Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro)
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Campo 800 – Réditos e rendimentos relativos às atividades de transporte

marítimo às quais é aplicável o regime especial de determinação da matéria coletável
(art.º 6.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro)

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

O Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro veio definir um novo enquadramento
jurídico para a marinha mercante, instituindo um regime especial de determinação da
matéria coletável com base na tonelagem de navios (tonnage tax) e um regime fiscal
e contributivo específico para a atividade marítima, bem como um registo de navios e
embarcações
simplificado.
FIM A QUE
SE DESTINA A DECLARAÇÃO
O n.º 1 do artigo 6.º do Anexo a este diploma legal, determina que quando seja aplicável
este regime especial, os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo
A
declaração denorendimentos
modelo
3 do previstas
IRS destina-se
apresentação
anual dos
exclusivamente
exercício das
atividades
no n.º à1 do
artigo 3.º através
de
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
navios ou embarcações elegíveis nos termos do n.º 1 do artigo 4.º não são dedutíveis
para
determinação
da situação
tributária
dos sujeitos
passivos,
pessoas
singulares,
tal
para a
efeitos
de determinação
do lucro
tributável,
devendo,
por isso,
ser acrescidos
neste
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
campo, procedendo-se em sentido quanto aos réditos e rendimentos.
Estas entidades têm de proceder à entrega do Anexo G da declaração modelo 22.

• Campo 801 – Aumento das depreciações ou amortizações resultantes das
reavaliações efetuadas nos termos do Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro
(art.º 8.º do Decreto-Lei)

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Este diploma estabeleceu um regime facultativo de reavaliação do ativo fixo tangível e
por transmissão eletrónica de dados.
propriedades de investimento, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo
141.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
• Campo 798 – Perdas por imparidade em créditos e benefícios pós-emprego ou a
prazoaprovados
de empregados
(artigo 4.º
Lei n.º 61/2014,
de 26
de agosto)
3 - Oslongo
modelos
pela Portaria
n.º da
366/2015,
de 16 de
outubro,
bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Este campo só deve
ser preenchido
pelas pessoas
coletivas
referidas no n.º 1 do artigo
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
eletrónica
de dados.
2.º
do
Regime
Especial
aplicável
aos
Ativos
por
Impostos
Diferidos
(REAID) que constitui
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, que tenham aderido a este regime, nas condições
e limites previstos no artigo 4.º do referido regime.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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3. Do lucro tributável à matéria coletável – o Quadro 09 da declaração modelo 22

NTOS

Este quadro é de preenchimento obrigatório para os campos relativos ao lucro tributável
e prejuízo fiscal, mesmo nos casos em que o valor apurado não dê origem ao pagamento
do imposto.

esentação anual dos
Estes valores são preenchidos automaticamente pela aplicação nos casos de sujeitos
formativos relevantes
passivos obrigados ao preenchimento do quadro 07 e quando lhes seja aplicável apenas
essoas singulares, tal
um regime de tributação.

ÃO

As entidades que assinalaram o campo 1 do quadro 03-B Organismos de Investimento
Coletivo (OIC) não devem preencher este quadro, sendo a sua matéria coletável
apurada no Anexo F.

Osentregue
valores da matéria coletável relativa aos campos 311, 322, 333 ou 409 (este último
toriamente
para períodos anteriores a 2011), consoante o caso, são sempre preenchidos.

sivo e o contabilista
Conforme
ada, são identiﬁ
cadosInf. vinculativa n.º 1675/03, com despacho do Diretor Geral de 18.11.2004, os
sujeitos passivos de IRC que desenvolvam atividades sujeitas a diferentes regimes de
tributação, quer estejam ou não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 85/98, de 16 de dezembro
Fiscal Cooperativo), devem organizar a sua contabilidade de modo a que os
outubro, (Estatuto
bem como
resultados
mentos dos
anos dedas operações e variações patrimoniais sujeitas ao regime geral
o 3 e seus anexos ser
possam claramente distinguir-se dos das restantes.

ÃO

Assim, uma contabilidade devidamente organizada deve permitir segmentar os proveitos
gerados pelas diferentes atividades bem como os respetivos custos específicos, por
forma a salvaguardar que se verifiquem desvios de resultados entre os diversos regimes
de tributação.

O recurso a coeficientes para operar a repartição de custos só será admissível para uma
resentada:franja de custos comuns, de peso materialmente reduzido e desde que seja demonstrado
que foi selecionado um critério racional e adequado para o respetivo cálculo.
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.º 1 dodas deduções, a efetuar pela ordem indicada, devem ser inscritos somente até
Os valores
à concorrência do lucro tributável.
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o Apuramento da matéria coletável relativa aos rendimentos auferidos pelas
entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira

Quando a matéria coletável relativa aos rendimentos auferidos pelas entidades licenciadas
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
na Zona Franca da Madeira, ultrapassem os plafonds máximos previstos nas alíneas a) a
f) do n.º 3 do artigo 36.º e no n.º 4 do artigo 36.º-A, ambos do EBF, é inscrito no campo
322 o montante correspondente ao limite da matéria coletável à qual se aplica a taxa
FIM A
QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
reduzida,
e no
campo
336 o excedente
a esse limite.
do artigo 36.º-A, ambos do EBF, é inscrito no campo 322 o montante correspondente ao limite da matéria
coletável à qual se aplica a taxa reduzida, e no campo 336 o excedente a esse limite.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
o
especial
de
tributação
de de
grupos
de sociedades
para
determinação
da
situação
dos sujeitos
passivos, pessoas singulares, tal
o aRegime
Regime
especial
de
tributação
detributária
grupos
sociedades
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Quando
se efeitos
tratar de do
declaração
do grupo
(sinalização
do campoo 1sujeito
do Q.04.2),
o lucroetributável/prejuízo
2 - Para
disposto
no número
anterior,
passivo
o contabilista
Quando se tratar de declaração do grupo (sinalização do campo 1 do Q.04.2), o lucro
fiscal
é inscrito
no campo
certiﬁ
cado, nos
casos380.
em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
tributável/prejuízo fiscal é inscrito no campo 380.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
No campo 381 só deve ser mencionada a parte dos lucros distribuídos entre as sociedades do grupo que se
3 - Os modelos
pela individuais.
Portaria n.º
de 16
outubro,
como
encontre
incluída nasaprovados
bases tributáveis
Este366/2015,
campo só pode
serde
utilizado
parabem
períodos
de
No campo 381 só deve ser mencionada a parte dos lucros distribuídos entre as sociedades
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
tributação
2011, dadoincluída
que o n.º 2nas
do artigo
do Código do
IRC foi revogado
Lei n.º 55do grupoanteriores
que se aencontre
bases70.º
tributáveis
individuais.
Estepela
campo
só
2001
a
2014,
mantêm-se
em
vigor,
devendo
a
declaração
modelo
3
e
seus
anexos
ser
A/2010,
de
31
de
dezembro
(Orçamento
do
Estado
para
2011).
pode ser utilizado para períodos de tributação anteriores a 2011, dado que o n.º 2 do
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
artigo 70.º do Código do IRC foi revogado pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
O(Orçamento
campo 395 do
deve
ser preenchido
pela sociedade dominante que tenha optado, para efeitos de
Estado
para 2011).
determinação do lucro tributável do grupo, pela aplicação do n.º 5 do artigo 67.º do CIRC aos gastos de
financiamento líquidos do grupo, quando estes excedam os limites previstos no referido artigo. Esta opção
campo 395
serdopreenchido
pela sociedade
que
tenha
optado,
para
éOcomunicada
à ATdeve
através
envio de declaração
de alteraçõesdominante
até ao fim do
terceiro
mês
do período
de
efeitos
de
determinação
do
lucro
tributável
do
grupo,
pela
aplicação
do
n.º
5
do
artigo
tributação em que se pretende iniciar a respetiva aplicação.
QUEM
OBRIGADO
A APRESENTAR
67.º do
CIRCESTÁ
aos gastos
de financiamento
líquidos A
doDECLARAÇÃO
grupo, quando estes excedam os
limites previstos no referido artigo. Esta opção é comunicada à AT através do envio de
O campo 500 deve ser preenchido pela sociedade dominante, para efeitos de apuramento do resultado
declaração de alterações até ao fim do terceiro mês do período de tributação em que se
fiscal
do grupo,
quando
a deduçãoaplicação.
dos
gastos e3das
patrimoniaisser
negativas
a que se refere o n.º 1
A
declaração
de arendimentos
modelo
dovariações
IRS é obrigatório
apresentada:
pretende
iniciar
respetiva
do artigo 4.º do Anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, exceder o menor dos montantes referidos nas
– Pelos
sujeitos
alíneas
a) e b)
do n.º 1 passivos
do artigo 5.º(pessoas
do Anexo àsingulares),
referida Lei. residentes em território português,
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integramdominante,
o respetivopara
agregado
tenham
O campo 500 deve ser preenchido pela sociedade
efeitosfamiliar,
de apuramento
auferido
rendimentos
sujeitos
a IRS
que obriguem
à sua
apresentação
(cfr. n.º 1 do
resultado
fiscalser
dopreenchido
grupo,
quando
a dedução
dos gastos
e das
variações
Odocampo
376 deve
pela sociedade
dominante,
o qual
deve
incluir o patrimoniais
montante dos
artigo
57.º
do
CIRS).
negativas
a
que
se
refere
o
n.º
1
do
artigo
4.º
do
Anexo
à
Lei
n.º
61/2014,
de
26
depelo
agosto,
resultados internos que tenham sido eliminados ao abrigo do anterior regime de tributação
lucro
consolidado (RTLC), em vigor até à alteração promovida pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, e que
se
considerem
período, nos
termos
do regime
Abílio
Sousa |realizados
Joaquim no
Alexandre
O. Silva
| Mariana
Sá transitório previsto no n.º 2) da alínea a) do127
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exceder o menor dos montantes referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 5.º do
Anexo à referida Lei.

O campo 376 deve ser preenchido pela sociedade dominante, o qual deve incluir o
montante dos resultados internos que tenham sido eliminados ao abrigo do anterior
regime de tributação pelo lucro consolidado (RTLC), em vigor até à alteração promovida
pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, e que se considerem realizados no período,
nos termos do regime transitório previsto no n.º 2) da alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º da
referida Lei.

O montante a inscrever no campo 382 corresponde à soma algébrica dos campos 380,
esentação anual dos
381, 376 e 395.
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

O campo 396 é utilizado nas situações previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º do
CIRC, ou seja, os prejuízos verificados em períodos anteriores ao do início de aplicação
do regime só podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite do lucro
tributável da sociedade a que respeitam. Nestas situações deve ser indicado neste campo
o(s) NIF da(s) entidade(s), no campo 396-B e o montante dos prejuízos utilizado no
período a que respeita a declaração no campo 396-A.

toriamente entregue
Nos termos do artigo 71.º do Código do IRC, quando seja aplicável o RETGS, na dedução
de prejuízos fiscais prevista no artigo 52º do CIRC, observa-se ainda o seguinte: os
prejuízos das sociedades do grupo verificados em exercícios anteriores ao do início de
sivo e o contabilista
aplicação do regime só podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite
ada, são identiﬁcados
do lucro tributável da sociedade a que respeitam.

outubro, bem como
Os prejuízos fiscais do grupo apurados em cada período de tributação em que seja
mentos dos anos de
aplicado o regime só podem ser deduzidos aos lucros tributáveis do grupo, nos termos e
o 3 e seus anexos ser
condições previstos no n.º 2 do artigo 52.º.

ÃO

O campo 398 preenchido sempre que a sociedade dominante de um grupo de sociedades
adquira o domínio da sociedade dominante de um outro grupo de sociedades, devendo
nele inscrever-se as quotas-partes dos prejuízos do grupo imputáveis às sociedades, nos
termos dos números 4 ou 5 do artigo 71.º do CIRC, as quais são dedutíveis como prejuízos
fiscais individuais, nos termos do número 1 da mesma disposição.

resentada:A matéria coletável apurada no campo 346, obtém-se pela dedução ao resultado fiscal
do grupo inscrito no campo 382 dos montantes constantes dos campos 309 e 310.
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.ºas
1 do
Todas
deduções relativas ao regime especial de tributação de grupos de sociedades
são efetuadas na coluna do regime geral.
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Todas as deduções relativas ao regime especial de tributação de grupos de sociedades são efetuadas na
coluna do regime geral.

o Dedução de prejuízos
o Dedução de prejuízos

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

Abílio
Sousa Joaquim
Mariana
Sá corresponder aos prejuízos fiscais verificados
março 2022 em
Os
prejuízos
fiscaisAlexandre
dedutíveis
devem
cada um dos períodos, líquidos do montante eventualmente já deduzido, nos termos do 115
artigoMODO
52.º doCOMO
CIRC. DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

1Os
- prejuízos
A declaração
modelo
3 e em
quaisquer
dos
anexosque
é obrigatoriamente
entregue
fiscais
apurados
períodos
deseus
tributação
se iniciem em ou após
1 de
por
transmissão
eletrónica
de dados.
janeiro
de 2016, são
deduzidos
aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos
cinco períodos de tributação posteriores, à exceção dos sujeitos passivos que exerçam,
2
- Para efeitos
do disposto
anterior,
o sujeito
passivo
e o contabilista
diretamente
e a título
principal, no
umanúmero
atividade
económica
de natureza
agrícola,
comercial
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
ou industrial e que estejam abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro,
por
senhas
atribuídas
pela
Aduaneira.
os quais
podem
fazê-lo
emAutoridade
um ou maisTributária
dos dozeeperíodos
de tributação posteriores.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
De notar que relativamente aos prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
de 2010 e 2011, o período de reporte é de quatro anos, nos períodos de tributação
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
de 2012 e 2013, o período de reporte é de cinco anos e nos períodos de 2014 a 2016 o
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
período de reporte é de 12 anos.

O Orçamento de Estado Suplementar para 2020, introduziu um regime especial à
dedução de prejuízos fiscais, quanto aos apurados em 2020 e 2021.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Resulta, assim, do artigo 11.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, que os prejuízos
A
declaração
de rendimentos
3 do IRSdeé 2020
obrigatório
apresentada:
fiscais
apurados
nos períodosmodelo
de tributação
e 2021ser
por
sujeitos passivos que
exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola,
–comercial
Pelos sujeitos
passivos
singulares),
ou industrial,
são(pessoas
deduzidos
aos lucros residentes
tributáveis, em
nos território
termos e português,
condições
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
tenham
estabelecidos no artigo 52.º do CIRC, de um ou mais dos 12 períodosfamiliar,
de tributação
auferido rendimentos
sujeitos de
a IRS
que obriguem
sua apresentação
(cfr.en.º
1 do
posteriores,
independentemente
os sujeitos
passivosà serem
micro, pequena
média
artigo
57.º
do
CIRS).
empresas (PME).
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exceção dos sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade econ
natureza agrícola, comercial ou industrial e que estejam abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 372/2007
O Orçamento de Estado Suplementar para 2020, introduziu um regime especial à dedução de prejuízos
novembro, os quais podem fazê-lo em um ou mais dos doze períodos de tributação posteriores.
fiscais, quanto aos apurados em 2020 e 2021.
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e

do IRC
do período aos
de tributação
2021apurados nos períodos de tributação de 2010
Decálculo
notar que
relativamente
prejuízosde
fiscais
APECA
Resulta, assim, do artigo 11.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, que os prejuízos fiscais apurados nos
período de reporte é de quatro anos, nos períodos de tributação de 2012 e 2013, o período de rep
períodos de tributação de 2020 e 2021 por sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal,
cinco anos e nos períodos de 2014 a 2016 o período de reporte é de 12 anos.
uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, são deduzidos aos lucros tributáveis,
nos termos e condições estabelecidos no artigo 52.º do CIRC, de um ou mais dos 12 períodos de tributação
O Orçamento de Estado Suplementar para 2020, introduziu um regime especial à dedução de
posteriores, independentemente de os sujeitos passivos serem micro, pequena e média empresas (PME).
Por outro lado, a contagem
prazo
reporte
de prejuízos
fiscais, do
quanto
aos de
apurados
em 2020
e 2021. fiscais, previsto no n.º 1 do
artigo 52.º do CIRC, aplicável aos prejuízos fiscais vigentes no primeiro dia do período de
Por outro lado, a contagem do prazo de reporte de prejuízos fiscais, previsto no n.º 1 do artigo 52.º do
tributação de 2020, fica
suspensa
período
tributação
o seguinte.
Resulta,
assim,durante
do artigoesse
11.º da
Lei n.º de
27-A/2020,
de 24e de
julho, que os prejuízos fiscais apur
CIRC, aplicável aos prejuízos fiscais vigentes no primeiro dia do período de tributação de 2020, fica
períodos de tributação de 2020 e 2021 por sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título
suspensa durante esse período de tributação e o seguinte.
uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, são deduzidos aos lucros tr
nos termos e condições estabelecidos no artigo 52.º do CIRC, de um ou mais dos 12 períodos de t
posteriores, independentemente de os sujeitos passivos serem micro, pequena e média empresas (P

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

Por outro lado, a contagem do prazo de reporte de prejuízos fiscais, previsto no n.º 1 do artigo
CIRC, aplicável aos prejuízos fiscais vigentes no primeiro dia do período de tributação de 2
suspensa durante esse período de tributação e o seguinte.

O limite de 70% para dedução ao lucro tributável é elevado para 80% do lucro tributável, sempre que essa
diferença resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021;

ÃO

O limite de 70% para dedução ao lucro tributável é elevado para 80% do lucro tributável,
sempre que essa diferença resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos
de tributação de 2020 e 2021;
toriamente entregue
O limite de 70% para dedução ao lucro tributável é elevado para 80% do lucro tributável, sempre
diferença resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 20

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá

março 2022
116

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá

março 202

A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação, a inscrever no campo 309,
não pode exceder o montante correspondente a 70% do respetivo lucro tributável ou
80% quando derivado de prejuízos apurados em 2020 e 2021, (75% para as deduções
aos lucros tributáveis relativos aos períodos de tributação de 2012 e 2013) e aplica-se aos
prejuízos fiscais apurados em períodos de tributação anteriores.

resentada:
A parte não deduzida pode sê-lo, nas mesmas condições, até ao final do período de
território dedução
português,
(n.º 2 do artigo 52.º do CIRC).
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e

IRC do período
de tributação
de 2021
deduçãoMaODELO
efetuar
um dosdoperíodos
de tributação,
a inscrever
no campo 309, não pode
exceder
APECA
DAECLARAÇÃO
3 em cadacálculo
o montante correspondente a 70% do respetivo lucro tributável ou 80% quando derivado de prejuízos
apurados em 2020 e 2021, (75% para as deduções aos lucros tributáveis relativos aos períodos de
tributação de 2012 e 2013) e aplica-se aos prejuízos fiscais apurados em períodos de tributação anteriores.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
52.º doX,
CIRC).
Aartigo
empresa
Lda, apurou prejuízos fiscais em 2019, no valor de 9.000 e em 2020, no
MODELO 3 DO IRS
valor de 4.000.

Exemplo
A parte não54:
deduzida pode sê-lo, nas mesmas condições, até ao final do período de dedução (n.º 2 do

Em 2021, apresenta um lucro tributável de 10.000.
Exemplo 54:
A empresa X, Lda, apurou prejuízos fiscais em 2019, no valor de 9.000 e em 2020, no valor de 4.000.
Em 2021,
apresenta
um lucro tributável
de 10.000.
Qual
o valor
dos prejuízos
dedutíveis?

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

OQual
prejuízo
é dedutível
até 70% do LT de 2021, mas o de 2020 é dedutível até 80%
o valorde
dos2019
prejuízos
dedutíveis?
desse
mesmo
LT.
O prejuízo de 2019 é dedutível até 70% do LT de 2021, mas o de 2020 é dedutível até 80% desse mesmo LT.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Solução:
para
a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Solução:
Deduz se
7.000
de 2019 previsto
+ 1.000 deno
2020
= 8.000
e reporta
o excesso
dois anos
como
encontra
artigo
57.º
do Código
do dos
IRS.
Deduz 7.000 de 2019 + 1.000 de 2020 = 8.000 e reporta o excesso dos dois anos

Os
campos
Quadro
da declaração
modelo
22são
a utilizar
são os seguintes:
Os campos
dodo
Quadro
10 da10declaração
modelo 22
a utilizar
os seguintes:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
mantêm-se
em vigor,
devendo a dos
declaração
modelo
3 e seus
anexos
ser
A partir
de 2018,
passou a solicitar-se
a discriminação
prejuízos fiscais
deduzidos,
sendo
necessário
A partir de 2018, passou
a solicitar-se
a discriminação
dos
prejuízos fiscais deduzidos,
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
indicar o período a que os mesmos respeitam e o montante.
sendo necessário
indicar
o períodode
a que
(artigo
2.º da Portaria
n.º 34/2019,
28/1)os mesmos respeitam e o montante.
Esta alteração está relacionada com a revogação do n.º 15 do artigo 52.º do CIRC, ocorrida com a
aprovação do OE 2017, conforme já referido.
Esta alteração está relacionada com a revogação do n.º 15 do artigo 52.º do CIRC, ocorrida
com a aprovação do OE 2017, conforme já referido.
O sujeito passivo pode escolher o período que entenda desde que o prejuízo fiscal em causa esteja dentro
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
do prazo de dedução.

O sujeito passivo pode escolher o período que entenda desde que o prejuízo fiscal em
causa
esteja dentro
do prazo de
dedução.
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá

março 2022

– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
117
Quando
o contribuinte
de isenção
parcialoerespetivo
ou de redução
de IRC,
os prejuízos
quando
estes, ou os beneficiar
dependentes
que integram
agregado
familiar,
tenham
fiscais
sofridos
nas respetivas
explorações
atividades
não apresentação
podem ser deduzidos,
auferido
rendimentos
sujeitos
a IRS queou
obriguem
à sua
(cfr. n.º 1em
do
cada
período
de CIRS).
tributação, dos lucros tributáveis das restantes, conforme n.º 5 do artigo
artigo
57.º do
52.º do CIRC. Porém, terminada a aplicação do regime de isenção parcial ou de redução
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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de taxa considera-se que o remanescente de um prejuízo sofrido numa atividade isenta
ou com redução de taxa, que não foi possível reportar aos lucros tributáveis sujeitos a
idêntico regime de tributação, pode vir a ser reportado, desde que observados os limites
temporais gerais que permitem o reporte, nos lucros tributáveis da mesma empresa
respeitantes ao conjunto das suas atividades.

Nos termos do n.º 1 do artigo 75.º do CIRC, os prejuízos fiscais das sociedades fundidas
podem ser deduzidos dos lucros tributáveis da nova sociedade ou da sociedade
incorporante, nos termos e condições estabelecidos no artigo 52.° e até ao fim do prazo
referido no n.° 1 do mesmo artigo, contado do período de tributação a que os mesmos se
reportam. Podem também ser deduzidos os prejuízos fiscais transmitidos no âmbito das
esentaçãooperações
anual dosreferidas no n.º 3 do mesmo artigo.

formativos relevantes
essoas singulares, tal
A dedução deve observar a limitação prevista no n.º 4 do artigo 75.º do CIRC. Todavia, o n.º
1 do art.º 14.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, prevê que, relativamente às operações
de fusão a que seja aplicável o regime especial de neutralidade fiscal, realizadas durante
o ano de 2020, não seja aplicável esta limitação durante os primeiros três períodos de
tributação, desde que verificadas as condições aí previstas

ÃO

Caso a fusão ou as operações referidas nos n.ºs 1 e 3 do artigo 75.º do CIRC, na redação
anterior à dada pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, tenham ocorrido em data anterior a
01 de janeiro de 2014, a dedução só é possível depois de autorizada a sua transmissão.
toriamente entregue

Do mesmo modo, quando se verifique a cessação da atividade de um sujeito passivo
sivo e o contabilista
em virtude da transferência da sede ou direção efetiva para fora do território português,
ada, são identiﬁcados
mas aqui seja mantido um estabelecimento estável, este pode aproveitar dos prejuízos
anteriores àquela cessação, na proporção do valor de mercado dos elementos patrimoniais
afetos ao estabelecimento estável nos termos do n.º 1) da alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º
outubro, bem como
do CIRC. Neste caso deve ser indicado no campo 384, 387, 390 ou 393, conforme o
mentos dos anos de
regime aplicável, apenas o valor a utilizar no período a que respeita a declaração.
o 3 e seus anexos ser
Caso a cessação da atividade tenha ocorrido em data anterior a 1 de janeiro de 2014, nos
termos do n.º 1) da alínea c) do n.º 1 do artigo 15.º do CIRC, na redação anterior à dada
pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, a dedução só é possível depois de autorizada a sua
transmissão, por parte do Diretor-Geral da Autoridade Tributária.

ÃO

Nas situações referidas, ou seja, quando se verifique a existência de prejuízos fiscais
transmitidos, deve ser indicado, no campo 397, o montante total dos prejuízos utilizado
resentada:no período a que respeita a declaração.

território português,
gado familiar, tenham
Esta informação deve ser autonomizada, consoante a situação, indicando-se no campo
entação (cfr. n.º 1 do
397-A ou/e 397-B o valor que lhe corresponda. Deve(m) também ser indicado(s) o(s)
NIF(s) da(s) entidade(s) envolvida(s).
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Nos termos do n.º 8 do artigo 52.º do CIRC, os prejuízos fiscais não são ded
Nos termos do
n.º 8do
dotermo
artigo 52.º
CIRC,
os
fiscais
nãoque
são é
dedutíveis
data
do do
período
deprejuízos
tributação
em
efetuadaquando
a dedução, q
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
se verificar, à data do termo do período de tributação em que é efetuada a dedução, que,
respeitam os prejuízos,
se verificou
a alteração
da titularidade
de mais de
em relação àquele a que respeitam
os prejuízos,
se verificou
da titularidade
MODELO
3 DO
IRSa alteração
de mais de 50%
do capital
social oude
davoto.
maioria dos direitos de voto.
maioria
dos direitos

Esta
limitação
também
se aplica,
relativamente
situações
ocorridas ant
Esta limitação
também
se aplica,
relativamente
às situações
ocorridasàs
antes
de 1 de janeiro
de 2014, quando,
nos termos
do n.º do
8 do
artigo
do CIRC,
à dada
quando,
nos termos
n.º
8 do52.º
artigo
52.º na
do redação
CIRC, naanterior
redação
anterior à da
FIM A QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, tenha sido modificado o objeto social da entidade
deoujaneiro,
sidosubstancial,
modificado
o objeto
social daanteriormente
entidade a que res
a que respeita
alterada,tenha
de forma
a natureza
da atividade
exercida.
substancial, a natureza da atividade anteriormente exercida.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
O Ministro das
casos
especiaisem
de reconhecido
interesse
O Finanças
Ministro pode
das autorizar,
Finanças em
pode
autorizar,
casos especiais
de reconhe
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
económico e mediante requerimento a apresentar à Autoridade Tributária e Aduaneira
mediante requerimento a apresentar à Autoridade Tributária e Aduaneira que
que não seja aplicável a limitação aí prevista, conforme referido no n.º 12 do artigo 52.º
do CIRC (vd.,aítodavia
os n.ºs
9 e 10 desta
disposição).
prevista,
conforme
referido
no n.º 12 do artigo 52.º do CIRC (vd., todavia os
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Caso
ocorra
a situação
no52.º
n.ºdo
8 do
artigo
CIRC
e não seja feit
Caso ocorra a
situação
prevista
no n.º prevista
8 do artigo
CIRC
e não52.º
sejado
feito
o pedido
referido no n.º
do mesmo
artigoou
ounão
não tenha
a dedução
dos prejuízos,
do12mesmo
artigo
tenhasido
sidoautorizada
autorizada
a dedução
dos prejuízos, sã
são indicados nos campos 385, 388, 391 e 394, conforme o regime de tributação do sujeito
1 - A declaração
3 e quaisquer
dos
anexos
é obrigatoriamente
entregue
388, modelo
391fiscais
e 394,
conforme
o seus
regime
de tributação
sujeito
passivo, os pr
passivo, os prejuízos
não
dedutíveis.
Estes campos
só devemdoser
preenchidos
por transmissão eletrónica de dados.
no período de
tributação
emsó
quedevem
ocorreuser
a alteração
da titularidade
de mais
50%
Estes
campos
preenchidos
no período
de de
tributação
em
do capital social ou da maioria dos direitos de voto e o montante a declarar deve
2 - Para efeitos
do disposto mais
no número
anterior,
o sujeito passivo
e o contabilista
do capital
ou da
direitos de
correspondertitularidade
à totalidadede
do saldo de
dos50%
prejuízos
fiscaissocial
dedutíveis
nomaioria
final do dos
período
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
de tributaçãodeve
anterior.
corresponder
à totalidade
saldo dos prejuízos fiscais dedutíveis no f
por senhas atribuídas
pela Autoridade
Tributária do
e Aduaneira.
anterior.

3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Nãorespetivas
se verificando
nenhuma
exceções previstas
n.º 9, estes
prejuízosdos
são abatidos
as
instruções
de das
preenchimento,
para no
declarar
rendimentos
anos de
no
campo
385.
2001 a 2014,Não
mantêm-se
em vigor,
devendodas
a declaração
modelo 3 no
e seus
anexos
se verificando
nenhuma
exceções previstas
n.º 9,
estes ser
prejuízos sã
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
Adesignação:
DECLARAÇÃO
O campo
385
do Quadro
09 passou
a ter a seguinte
“Alteração daOtitularidade
mais
de 50%
capitalasocial
da maioria
dos direitos de
campo 385dedo
Quadro
09do
passou
ter a ou
seguinte
designação:
voto - Prejuízos fiscais não dedutíveis (artigo 52.º, n.º 8)”.
A declaração“Alteração
de rendimentos
modelo 3 dode
IRSmais
é obrigatório
da titularidade
de 50% ser
do apresentada:
capital social ou da maioria

do

fiscais não dedutíveis (artigo 52.º, n.º 8)”.

– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
A designação
anterior
campo era:
quando estes,
ou os deste
dependentes
que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferidofiscais
rendimentos
sujeitos(artigo
a IRS que
obriguem
“Prejuízos
não dedutíveis
52.º,campo
n.º 8)” era:à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
A designação
anterior
deste
artigo 57.º do CIRS).

“Prejuízos fiscais não dedutíveis (artigo 52.º, n.º 8)”
Alguns comentários:
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Alguns comentários:

NTOS
O n.º 8 do artigo 52.º do Código do IRC deve ser interpretado no sentido de que a limitação
do direito de dedução de prejuízos decorrente da alteração da titularidade de, pelo
menos, 50% do capital social ou da maioria dos direitos de voto não será aplicável nas
situações em que se verifique que os novos titulares do capital já anteriormente detinham
indiretamente a maioria do capital e a alteração da titularidade decorra de uma operação
de reestruturação efetuada ao abrigo do regime especial de neutralidade estatuído
nos artigos 73.º e seguintes do Código do IRC (Proc. n.º 104/2006, com despacho de
04.01.2008 do SEAF).

esentação anual dos
no que se refere à alteração da titularidade do capital social de indireta para direta
formativosAinda
relevantes
ou
vice-versa,
essoas singulares, tal será
de transcrever a orientação administrativa constante do Proc. n.º 2370/2006 e do Proc.
n.º 2539/2008, com
despacho do Subdiretor Geral do IR, respetivamente de 29.10.2008 e de 27.10.2008:

ÃO

“A limitação de reporte dos prejuízos fiscais, estabelecida no n.º 8 do artigo 52.º do
CIRC, tem subjacente a vontade do legislador em evitar a prática de compra e venda de
sociedades
toriamente
entreguecom prejuízos fiscais em reporte,com a finalidade de aproveitamento desses
prejuízos por parte dos novos detentores da maioria do capital.”

Numa situação em que não há qualquer transmissão de domínio para outro grupo
sivo e o económico,
contabilista verificando-se apenas uma alteração de uma posição de domínio indireto
ada, são identiﬁ
cados
para uma
posição de domínio direto, a norma prevista no n.º 8 do artigo 52.º do CIRC não
é aplicável.”

outubro, bem como
mentos dos
anoscaso,
de pode-se afastar à priori que a operação tenha tido como um dos seus
“Neste
o 3 e seusobjetivos
anexos ser
o aproveitamento dos prejuízos fiscais, uma vez que o capital da sociedade a
que respeitam os prejuízos já era detido, ainda que, indiretamente, pelos novos titulares.
E o mesmo acontece nas situações em que há uma alteração da titularidade do capital
social de direta para indireta.”

“Ainda de acordo com a doutrina administrativa, a limitação imposta pelo n.º 8 do artigo
52.º do CIRC, visando eliminar práticas abusivas de natureza fiscal, nomeadamente nos
ÃO
casos em que a alteração da titularidade é realizada com o único ou principal objetivo de
beneficiar do reporte dos prejuízos fiscais, não abrange a alteração da titularidade por
resentada:óbito de um dos sócios.”

território português,
Quando,
durante a aplicação do regime especial de tributação dos grupos de sociedades
gado familiar,
tenham
(RETGS),
haja lugar a fusões entre sociedades do grupo ou uma sociedade incorpore
entação (cfr. n.º 1 do
uma ou mais sociedades não pertencentes ao grupo, os prejuízos fiscais das sociedades
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fundidas verificados em períodos anteriores ao do início do regime só podem ser
deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite do lucro tributável da nova sociedade ou
da sociedade incorporante, desde que seja obtida a autorização prevista no artigo 75.º do CIRC.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Assim, a nova redação do n.º 8 do artigo 52.º do CIRC, dada pela Lei n.º 39-A/2005, de
29.07, só poderá impor limitações na dedução dos prejuízos fiscais gerados antes da
aplicação do RETGS e não aos obtidos durante a aplicação desse regime, visto que se
tratam de prejuízos fiscais do grupo e não da sociedade que os gerou e apenas nos casos
em que
alteração
titularidade
do capital tenha ocorrido após a entrada em vigor da
FIMaA
QUE SEda
DESTINA
A DECLARAÇÃO
referida lei (Proc. n.º 3089/2005, Despacho de 31.03.2006, do Subdiretor Geral, como
substituto
do do
Diretor
Geral dos
Impostos).
Apuramento
lucro tributável,
matéria
coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Quanto
ao prazo de entrega
do requerimento
n.º 9 do
artigo singulares,
52.º do CIRC,
para
a determinação
da situação
tributária dosprevisto
sujeitos no
passivos,
pessoas
tal
transcreve-se
a
orientação
administrativa
constante
do
Proc.
n.º
2980/2007,
conforme
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
Quanto ao prazo de entrega do requerimento previsto no n.º 9 do artigo 52.º do CIRC, transcreve-se a
despacho n.º 68/2009-XVII do SEAF, de 14.01.2009:
orientação administrativa constante do Proc. n.º 2980/2007, conforme despacho n.º 68/2009-XVII do SEAF,
“Os
requerimentos a solicitar a autorização para dedução de prejuízos, ao abrigo do n.º
de
14.01.2009:
9
do
artigo 52.º ado
CIRC,aentregues
que foi
modificado
objeto
“Os requerimentos
solicitar
autorização no
paramesmo
deduçãodia
de em
prejuízos,
ao abrigo
do n.º 9odo
artigo social
52.º do
ou alterada, de forma substancial, a natureza da atividade anteriormente exercida ou
MODO COMO
APRESENTADA
DECLARAÇÃO
CIRC, entregues
no mesmoDEVE
dia emSER
que foi
modificado o objetoAsocial
ou alterada, de forma substancial, a
que se verificou a alteração da titularidade de, pelo menos, 50% do capital social ou da
natureza
ou que se
verificou a alteração
da conta
titularidade
de, pelo
maioria da
dosatividade
direitosanteriormente
de voto, sãoexercida
considerados
tempestivos,
tendo em
o princípio
menos,
50% do capital social
da maioria a
dosque
direitos
são considerados
tempestivos,
tendo de
em
da proporcionalidade
e ou
atendendo
nãodeé voto,
possível
comprovar
a hora exata
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
entrega
dos mesmos
nos Serviços.”
conta
o princípio
da proporcionalidade
e atendendo a que não é possível comprovar a hora exata de
por transmissão eletrónica de dados.
entrega dos mesmos nos Serviços.”
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Regime especial da dedução de prejuízos fiscais aplicável aos adquirentes de entidades
certiﬁcado,
nosdacasos
emde
que
a declaração
deva por
ser assinada,
são identiﬁ
cados
Regime
especial
dedução
prejuízos
fiscais aplicável
aoseste
adquirentes
de entidades
consideradas
consideradas empresas em dificuldade
por senhas
atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
empresas
em dificuldade
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
O regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais aplicável aos adquirentes, até 31 de dezembro
O regime
transmissibilidade
dedificuldade
prejuízosencontra-se
fiscais aplicável
adquirentes,
até
de
2020, de especial
entidades de
consideradas
empresas em
previstoaos
no art.º
15.º e no anexo
31 de dezembro de 2020, de entidades consideradas empresas em dificuldade encontraIV à Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho.
se previsto no art.º 15.º e no anexo IV à Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho.
Este regime
especial
deOBRIGADO
transmissão de prejuízos
fiscais aplica-se
aos sujeitos passivos que adquiram até 31
QUEM
ESTÁ
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
de
dezembro
2020 participações
sociais de
empresas
dificuldade.
Este
regimede
especial
de transmissão
desociedades
prejuízosconsideradas
fiscais aplica-se
aosem
sujeitos
passivos que
adquiram até 31 de dezembro de 2020 participações sociais de sociedades consideradas
A
declaração
rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
empresas
em de
dificuldade.
Em
que consiste:
• Os prejuízos fiscais vigentes da entidade adquirida à data da aquisição da participação social
Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
podem
ser transmitidos
e deduzidos
lucro tributável
do sujeito
passivo
adquirente,
na
estes,
ou os dependentes
queao
integram
o respetivo
agregado
familiar,
tenham
Emquando
que consiste:
proporção
da sua participação
noacapital
social,obriguem
desde que não
ultrapasse
o período (cfr.
referido
n.º
auferido
rendimentos
sujeitos
IRS que
à sua
apresentação
n.ºno
1 do
• Os 57.º
prejuízos
fiscais vigentes da entidade adquirida à data da aquisição da
artigo
do
CIRS).
1 do artigo 52.º do CIRC, contado a partir do período a que os mesmos se reportam na sociedade
participação social podem ser transmitidos e deduzidos ao lucro tributável do
adquirente.

–
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sujeito passivo adquirente, na proporção da sua participação no capital social,
desde que não ultrapasse o período referido no n.º 1 do artigo 52.º do CIRC, contado
a partir do período a que os mesmos se reportam na sociedade adquirente.

NTOS

Os sujeitos passivos que estejam em condições de beneficiar da dedução de prejuízos
fiscais no âmbito deste regime devem discriminar, por período de apuramento, os
montantes deduzidos nos novos campos 309.3 e 309.4, respetivamente, e identificar
no campo 501 o NIF da sociedade considerada empresa em dificuldade. Estes sujeitos
passivos devem preencher o quadro 12.1 do anexo D. Por outro lado, a dedução só
pode ocorrer se for obtido o respetivo consentimento da transmissão de prejuízos pela
sociedade considerada empresa em dificuldade, o qual deve ser declarado por esta no
quadro 12.2 do anexo D da respetiva declaração de rendimentos.
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal
• Campos 309, 320, 331 e 407 – Prejuízos fiscais deduzidos

ÃO

Nestes campos serão de incluir os valores dos prejuízos fiscais a deduzir, a efetuar pela
ordem indicada e até à concorrência do lucro tributável, com as seguintes particularidades:
o O reporte dos prejuízos fiscais verificados num determinado período será de efetuar
aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos doze períodos posteriores,
no caso de PME, sendo o prazo de 5 anos nos restantes casos.

o Havendo prejuízos de vários períodos a reportar, a dedução faz-se começando pelos
prejuízos verificados há mais tempo, transferindo-se para os períodos imediatos,
toriamente entregue
por ordem cronológica de ocorrência, os prejuízos que não for possível deduzir por
insuficiência do lucro tributável, dentro do limite dos seis/sete períodos seguintes
ao da ocorrência do prejuízo (ver Acórdão do STA, P. 059/10, de 30.06).
sivo e o contabilista
Em conformidade com o previsto no Ofício-Circulado n.º 9/97, de 12.11, da DSIRC,
ada, são identiﬁcados
é entendimento administrativo que, “acerca da ordem de prioridade de dedução
ao lucro tributável dos prejuízos fiscais, da conjugação do disposto no artigo 52.º
outubro, bem com
comoo artigo 15.º do CIRC, referente ao cálculo da matéria coletável, resulta que
primeiramente
devem ser expurgados do lucro tributável os prejuízos fiscais até
mentos dos anos
de
à sua
o 3 e seus anexos
ser concorrência, deduzindo-se, caso ainda exista um valor remanescente, os
benefícios fiscais porventura existentes”.
Mais foi entendido que “os contribuintes não podem escolher o período de dedução
dos prejuízos, por forma a não inviabilizarem a dedução dos benefícios, devendo
essa dedução operar-se, dentro do prazo legal, o mais depressa possível”.
Neste sentido ainda, o entendimento administrativo constante do Proc. n.º 962/2008,
com despacho de 09.07.2009, do Subdiretor Geral do IR:

ÃO

“A prioridade do reporte de prejuízos até à concorrência do lucro tributável aplicase sempre e não apenas quando existem benefícios fiscais por deduzir. A sua
dedução deverá concretizar-se logo no primeiro período em que seja apurado lucro
resentada:
tributável, por ordem cronológica de antiguidade e respeitando o limite temporal
definido legalmente.”
território português,

gado familiar,otenham
No caso de existirem rendimentos que beneficiem de redução de taxa ou de isenção,
entação (cfr. n.ºos1 prejuízos
do
fiscais verificados nas respetivas atividades não podem ser deduzidos,
em cada período, dos lucros tributáveis das restantes (n.º 5 do artigo 52.º do CIRC).
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Não obstante, terminada a aplicação do regime de isenção ou redução de taxa,
considera-se que o remanescente de um prejuízo sofrido numa atividade isenta
ou com redução de taxa, que não foi possível reportar aos lucros tributáveis, pode
vir a ser reportado, desde que verificados os limites temporais que permitem o
reporte, nos lucros tributáveis da mesma empresa respeitantes ao conjunto das suas
atividades (Proc. n.º 1664/06, com despacho do Subdiretor Geral do IR, 21.11.2006);

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

o Nos períodos em que tiver lugar o apuramento do lucro tributável com base em
métodos indiretos, os prejuízos fiscais não são dedutíveis, ainda que se encontrem
dentro do período de reporte, não ficando, porém, prejudicada a dedução, dentro
daquele
período,
dos prejuízos
ainda não deduzidos anteriormente (n.º 2 do artigo
FIM
A QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
52.º do CIRC).
o No que se refere à possibilidade de dedução num determinado período em que o
A declaração
de rendimentos
docontabilidade
IRS destina-se
apresentação
anual dos
lucro tributável
é apuradomodelo
a partir3 da
doàsujeito
passivo (avaliação
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
direta), o n.º 2 do artigo 52.º do CIRC não proíbe que sejam deduzidos prejuízos
para afiscais
determinação
da situação
tributária
dos sujeitos passivos,
pessoas
singulares,
tal
de anos anteriores,
ainda
que determinados
por métodos
indiretos
(Acórdão
como do
se encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
STA de 10.01.2007 no Processo n.º 0589/06).
Não obstante, o entendimento da Administração Tributária tem sido no sentido
de que os prejuízos fiscais a deduzir têm que ser determinados com base na
contabilidade e não com base em métodos indiretos (Inf. n.º 677/99, com despacho
do Diretor
GeralDEVE
dos Impostos
de 07.07.99). A DECLARAÇÃO
MODO
COMO
SER APRESENTADA
o Tem sido ainda entendimento da Administração Fiscal que o direito a verificar a
exatidão de um prejuízo fiscal não é prejudicado pelo prazo de caducidade, sendo
corrigir
um prejuízo
fiscal suportado
há maiséde
4 anos de modo entregue
a corrigir
1 - A possível
declaração
modelo
3 e quaisquer
dos seus anexos
obrigatoriamente
a dedução eletrónica
do mesmode
emdados.
lucros tributáveis posteriores em relação aos quais não
por transmissão
tenha decorrido o prazo de caducidade (Despacho de 09.04.2001 do Diretor Geral
dosefeitos
Impostos).
2 - Para
do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
o A exigência de certificação legal das contas por ROC num determinado período,
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
desde que a sociedade tenha já deduzido prejuízos fiscais nos 2 períodos anteriores
(n.º 11 do artigo 52.º do CIRC) deixou de produzir efeitos, desde a data da sua
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
entrada em vigor (períodos de tributação iniciados em ou após 01.01.2011), dada a
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
revogação daquela norma pelo n.º 2 do artigo 114.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30.12.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Para completar esta informação foram inseridos dois novos campos:
o Período

397 - C;

o Período

397 - D.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Nos campos 397-C e 397-D passa a ser indicado o período de tributação em que os
mesmos foram apurados.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
o Coletividades Desportivas
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Noauferido
campo 399,
podem sersujeitos
deduzidas
as importâncias
investidas
pelos clubes(cfr.
desportivos
rendimentos
a IRS
que obriguem
à sua apresentação
n.º 1 do
emartigo
novas57.º
infraestruturas,
não provenientes de subsídios, até 50% da matéria coletável
do CIRS).
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inscrita no campo 311 e transportada do campo D243 do quadro 07 do anexo D da IES
(artigo 54.º, n.º 2 do EBF).

O valor a inscrever neste campo corresponde ao valor da dedução do período apurada
no campo 1113 do quadro 11 do anexo D à declaração modelo 22.

o Regime simplificado de determinação da matéria coletável

esentação anual dos
O campo 346 é de preenchimento automático exceto no caso de aplicação do regime
formativos relevantes
simplificado de determinação da matéria coletável. Neste último caso, deve ser inscrito
essoas singulares, tal
o valor da matéria coletável apurada no campo 42 do anexo E à declaração modelo 22.

ÃO

toriamente entregue

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Cálculo dodo
imposto
– o quadro
10 da declaração
modelo 22 modelo 22
4. 4. Cálculo
imposto
– o quadro
10 da declaração

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
Estesenhas
quadroatribuídas
destina-sepela
ao cálculo
do imposto.
por
Autoridade
Tributária e Aduaneira.
Este quadro
destina-se ao cálculo
do imposto.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
No regime de transparência fiscal e por força do disposto no artigo 12.º do CIRC, não há lugar ao
No respetivas
regime de transparência
e por força do
disposto
norendimentos
artigo 12.º do dos
CIRC,
não de
há
as
instruções de fiscal
preenchimento,
para
declarar
anos
preenchimento deste quadro, com exceção do campo 365 relativo às tributações autónomas. No caso de
lugar ao
preenchimento
quadro,
com exceção
do campo
365 relativo
às tributações
2001
a 2014,
mantêm-sedeste
em vigor,
devendo
a declaração
modelo
3 e seus
anexos ser
existirem benefícios
fiscais
que
por dedução
à coleta
e/ou
retenções
na fonte, àdevem
estes
autónomas.
No caso
de existirem
benefícios
fiscais
quede
operem
por dedução
coleta
e/ ser
obrigatoriamente
entregue
poroperem
transmissão
eletrónica
dados.
indicados
noPortaria
Anexo
G da
IES.
ou retenções
na
fonte,
devem
estes
indicados no Anexo G da IES.
(artigo
2.º da
n.º
34/2019,
deser
28/1)

Quando for aplicável o RETGS e por força do disposto no n.º 6 do artigo 120.º do CIRC:
o A sociedade dominante, na declaração relativa ao lucro tributável do grupo, deve apurar neste
Quando for aplicável o RETGS e por força do disposto no n.º 6 do artigo 120.º do CIRC:
quadro
o imposto
a pagar ou
recuperar relativo ao
QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
AaAPRESENTAR
A grupo;
DECLARAÇÃO
o Ao sociedade
declaração
relativa
ao lucro
tributável
do grupo,
Por sua vez,dominante,
cada uma dasnasociedades
do grupo,
incluindo
a sociedade
dominante,
deve,deve
também,
apurar
neste
quadro
o
imposto
a
pagar
ou
a
recuperar
relativo
ao
grupo;
na sua declaração individual, proceder ao preenchimento deste quadro, determinando o imposto
A declaração
de
modelo
3 do IRS
obrigatório
ser apresentada:
como
serendimentos
ocada
regimeuma
não lhe
fosse
aplicável.
o Por sua
vez,
das
sociedades
doégrupo,
incluindo
a sociedade dominante,

–

deve, também, na sua declaração individual, proceder ao preenchimento deste
Pelos
sujeitos
passivos (pessoas
residentes
emfosse
território
português,
quadro,
determinando
o impostosingulares),
como se o regime
não lhe
aplicável.
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo
57.º do
CIRS).
Abílio Sousa
Joaquim
Alexandre Mariana Sá
março 2022
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Campos 347-A e 347-B – Imposto à taxa normal (taxas gerais)

o Campos 347-A e 347-B – Imposto à taxa normal (taxas gerais)

NTOS

O campo
campo 347-A só pode ser preenchido
preenchido pelos sujeitos passivos
passivos que assinalaram oo campo
campo 1 do quadro 3
1 do quadro 3-A da declaração, ou seja, pelos sujeitos passivos que exerçam, diretamente
da declaração, ou seja, pelos sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividad
e a título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial
económica
de natureza agrícola,
comercial
industrial
que(PME),
sejam nos
qualificados
como pequena ou méd
que
sejam qualificados
como pequena
ou ou
média
empresa
termos previstos
no
anexo ao
Decreto-Lei
n.°372/2007,
de novembro
- ver instruções
ao quadro
empresa
(PME),
nos termos
previstosdeno6 anexo
ao Decreto-Lei
n.°372/2007,
de 63-A
de novembro - v
da
declaração.
instruções ao quadro 3-A da declaração.
esentação anual dos
formativos relevantes
Nestes casos,
emem
ouou
após
2020-01-01,
a taxa
de IRC aplicável a
essoas singulares,
tal ee para
Nestes
casos,
para os
osperíodos
períodosde
detributação
tributaçãoiniciados
iniciados
após
2020-01-01,
a taxa
de
IRC aplicável
aos primeiros
€ 25.000,00
coletável
é de 17
% (campo 347-A),
primeiros
€ 25.000,00
de matéria
coletável édedematéria
17 % (campo
347-A),
aplicando-se
a taxa de 21% à matér
aplicando-se a taxa de 21% à matéria coletável excedente (campo 347-B).

ÃO

coletável excedente (campo 347-B).

Exemplo 55:
Uma PME 55:
apresenta em 2021, uma matéria coletável de € 27.000.
Exemplo

Uma PME apresenta em 2021, uma matéria coletável de € 27.000.
toriamente
entregue
Cálculo
do imposto:
Cálculo do imposto:

25.000 XX17%
X 21%
= 420
(campo
347-B)
17% =
= 4.250,00
4.250,00(campo
(campo347-A)
347-A)+ +2.000
2.000
X 21%
= 420
(campo
347-B)
sivo e o 25.000
contabilista
ada, são identiﬁcados
Coleta total = 4.670,00
Coleta total = 4.670,00

outubro, bem como
A aplicação
mentos dos
anos de da taxa de 17% está sujeita às regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios de minim
o 3 e seus pelo
anexos
queser
os sujeitos passivos que beneficiem deste escalão de taxa devem preencher o quadro 09 d
A aplicação da taxa de 17% está sujeita às regras europeias aplicáveis em matéria de
anexo D.de minimis, pelo que os sujeitos passivos que beneficiem deste escalão de taxa
auxílios
devem preencher o quadro 09 do anexo D.

ÃO

Os sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de nature
agrícola, comercial ou industrial e que não sejam qualificados como PME devem, para os períodos
Os sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica
tributação
ou apósou2015-01-01,
cálculo
do impostocomo
apenas
de
naturezainiciados
agrícola,em
comercial
industrial e efetuar
que nãoosejam
qualificados
PMEno campo 347devem,
para
os períodos
tributação
iniciados
em ou após 2015-01-01, efetuar o cálculo
aplicando
a taxa
de 21% ade
toda
a matéria
coletável.
do imposto apenas no campo 347-B, aplicando a taxa de 21% a toda a matéria coletável.

resentada:Atenção ao preenchimento do Quadro 3-A

Obriga-se
aqui
ao detalhe dado
qualificação
da empresa como PME (micro, pequena ou média) ou não PME.
ao
preenchimento
Quadro 3-A
território Atenção
português,
As empresas
que
tenham
solicitado a certificação
IAPMEI,
a qual
constitui
gado familiar,
tenhamaqui
Obriga-se
aonão
detalhe
da qualificação
da empresa junto
comodo
PME
(micro,
pequena
ou prova bastan
entação (cfr.
n.ºqualificação,
1ou
donão PME.
dessa
devem
estar em condições
comprovar
a mesma.
média)
As empresas
que não de
tenham
solicitado
a certificação junto do
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tributação iniciados em ou após 2015-01-01, efetuar o cálculo do imposto apenas no campo
aplicando a taxa de 21% a toda a matéria coletável.
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021
D
ECLARAÇÃOao
MODELO
3
Atenção
preenchimento
do Quadro 3-A

APECA

Obriga-se aqui ao detalhe da qualificação da empresa como PME (micro, pequena ou média) ou não
As empresas que não tenham solicitado a certificação junto do IAPMEI, a qual constitui prova b
IAPMEI, a qual constitui prova bastante dessa qualificação, devem estar em condições
dessa
qualificação, devem estar em condições de comprovar a mesma.
de comprovar a mesma.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021

Nos termos
artigo
2.º do anexo
Decreto-Lei
n.° 372/2007, de 6 de novembro:
Abílio
Sousa do
Joaquim
Alexandre
Mariana
Sá
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

março 2022

A categoria de média empresa é constituída por empresas que empregam menos de
250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo
balanço
anual
excede
43 milhões
de IRS
euros.
Nos
termostotal
do artigo
2.ºnão
do anexo
Decreto-Lei
n.°
de 6 de novembro:
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 372/2007,
do
destina-se
à apresentação anual dos
A
categoria
de
média
empresa
é
constituída
por
empresas
que
empregam
menos
de 250 pessoas
e cujo
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
A categoria de pequena empresa é constituída por empresas que
empregam
menos
de
para
a de
determinação
danão
situação
tributária
dos
sujeitos
passivos,
pessoas
singulares,
tal
volume
negócios
anual
excede
50
milhões
de
euros
ou cujo
balanço
total anual
não excede
43
50 pessoas
e cujo
volume
de negócios
anual
não
excede
10 milhões
de euros
ou cujo
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
milhões
detotal
euros.anual não excede 10 milhões de euros.
balanço
A categoria de pequena empresa é constituída por empresas que empregam menos de 50 pessoas e cujo
A categoria de micro empresa é constituída por empresas que empregam menos de 10
volume
deenegócios
anual não
excede 10 anual
milhões
de excede
euros ou2cujo
balanço
anual
não excede
10
pessoas
cujo volume
de negócios
não
milhões
de total
euros
ou cujo
balanço
milhões
de euros.
total anual
não excede 2 milhões de euros.
A categoria de micro empresa é constituída por empresas que empregam menos de 10 pessoas e cujo
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
volume de negócios anual não excede 2 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 2 milhões
Aseuros.
entidades residentes que não exercem a título principal uma atividade de natureza
de
comercial, industrial ou agrícola e as não residentes sem estabelecimento estável em
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
território
português,
embora
enquadradas
no regime
geral, uma
vez que
se encontram
As
entidades
residentes
que
não exercem
a título principal
uma atividade
de natureza
comercial,
industrial
por
transmissão
eletrónica
de dados.
sujeitas
a
taxas
diferenciadas,
a
respetiva
coleta
é
calculada
no
campo
349,
com
indicação
ou agrícola e as não residentes sem estabelecimento estável em território português, embora enquadradas
da taxa respetiva no campo 348.
2 -regime
Para geral,
efeitos
disposto
no número
o sujeitoa respetiva
passivo coleta
e o écontabilista
no
umado
vez que
se encontram
sujeitas aanterior,
taxas diferenciadas,
calculada no
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
campo 349, com indicação da taxa respetiva no campo 348.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 -oOsCampos
modelos348
aprovados
pela Portaria
n.ºtaxas
366/2015,
de
16 de outubro,
bem como
e 349
– Imposto
a outras
(taxas
especiais
e taxas reduzidas)
o Campos 348
e 349
– Imposto
a outras
taxas (taxas
especiais
e taxas
reduzidas)
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Os campos 348 e 349 destinam-se à aplicação das taxas especiais previstas nos n.ºs 4 e 5 do artigo 87.º do
CIRC
e das taxas
reduzidas
no quadro
08.1, bem como
da taxaespeciais
especial prevista
no ex-n.º
desta
Os campos
348
e 349referidas
destinam-se
à aplicação
das taxas
previstas
nos 3n.ºs
4
e 5 do artigo
dosimplificado,
CIRC e das
taxas
reduzidas
referidas
disposição
(antigo87.º
regime
para
períodos
anteriores
a 2011). no quadro 08.1, bem como
da taxa especial prevista no ex-n.º 3 desta disposição (antigo regime simplificado, para
anteriores
a 2011). que A
ESTÁ
DECLARAÇÃO
Aperíodos
taxaQUEM
do IRC
para as OBRIGADO
entidades
nãoAPRESENTAR
exercem a título A
principal
atividades de natureza comercial,
industrial ou agrícola, aplicável ao período de tributação de 2021 é de 21%.

A declaração
taxa do IRCde
para as entidades
que não
exercem
a título principal
atividades de natureza
A
3 do
IRS éa obrigatório
Quanto
a empresas rendimentos
localizadas no modelo
interior, aplicar-se-á
taxa reduzidaser
de apresentada:
12,5% sobre os primeiros €
comercial, industrial ou agrícola, aplicável ao período de tributação de 2021 é de 21%.
25.000,00 da matéria coletável, quando cumpridas as condições do artigo 41.º-B do EBF.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
E,
nos casos,
em que olocalizadas
sujeito passivo
localizeaplicar-se-á
no interior eaaplique
o regimede
simplificado,
deverá
Quanto
a empresas
noase
interior,
12,5%
auferido
rendimentos sujeitos
IRS que
obriguem àtaxa
sua reduzida
apresentação
(cfr.sobre
n.º 1 os
do
preencher
348 comda
a taxa
aplicável
relativa quando
aos primeiros
€ 25.000,00
da matéria coletável.
primeiros
€campo
25.000,00
matéria
coletável,
cumpridas
as condições
do artigoA
artigo o57.º
do CIRS).
41.º-B do
EBF.
restante
coleta
deve ser declarada no campo 347-B.
Note-seSousa
que sempre
que sejam
aplicadas
taxas|reduzidas,
que não as previstas no CIRC, deve ser assinalado
Abílio
| Joaquim
Alexandre
O. Silva
Mariana Sá
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nos casos, em que o sujeito passivo se localize no interior e aplique o regime simplificado,
NTOS E,
deverá preencher o campo 348 com a taxa aplicável relativa aos primeiros € 25.000,00
da matéria coletável. A restante coleta deve ser declarada no campo 347-B.

Note-se que sempre que sejam aplicadas taxas reduzidas, que não as previstas no CIRC,
deve ser assinalado o campo respetivo no quadro 08.1 - regimes de redução de taxa.

No campo 348 indica-se a taxa correspondente e no campo 349 apura-se a respetiva
coleta.
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021

Exemplo 56:

Exemplo 56:
Um sujeito passivo do regime geral do IRC, com sede em Vila Real (região do interior),
ÃO
apresenta um lucro tributável de € 20.000,00 no período de 2021.
Um sujeito passivo do regime geral do IRC, com sede em Vila Real (região do interior), apresenta um lucro
tributável de € 20.000,00 no período de 2021.
toriamente
entregue
Cálculo do IRC:

Cálculo do IRC:
20.000 X 12,5% = 2.500,00 euros (admitindo que estão cumpridas as condições do artigo
20.000
X 12,5% = 2.500,00 euros (admitindo que estão cumpridas as condições do artigo 41.º-B do EBF)
do EBF)
sivo e o 41.º-B
contabilista
ada, são identiﬁcados

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
o Campo 350 – Imposto imputável à Região Autónoma dos Açores

campo
é preenchido
que existam
rendimentos
imputáveis
à Região Autónoma dos Açores, nos
o Este
Campo
350
– Impostosempre
imputável
à Região
Autónoma
dos Açores
termos do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 2/2014/A, de 29 de janeiro e como tal suscetíveis de beneficiarem da taxa regional
Este campo
é preenchido
sempre
que existam
aí prevista,
sendo o cálculo
da coleta
efetuadorendimentos
no anexo C. imputáveis à Região Autónoma
ÃO
dos Açores, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A de 20 de janeiro, com
a redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2014/A, de 29 de janeiro e como
o Campo 370 - Imposto imputável à Região Autónoma da Madeira
tal suscetíveis de beneficiarem da taxa regional aí prevista, sendo o cálculo da coleta
resentada:efetuado no anexo C.
O campo 370 é utilizado sempre que existam rendimentos imputáveis à Região Autónoma da Madeira, nos
termos do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de fevereiro, com a redação dada pelo Decreto
território português,
gado familiar, tenham
Legislativo Regional n.º 18/2014//M, de 31 de dezembro, sendo o cálculo da coleta igualmente efetuado no
entação (cfr. n.ºanexo
1 doC.
o
142
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A derrama estadual prevista no artigo 87.º-A do CIRC incide sobre a parte do lucro tributável superior a €
1.500.000,00, sujeito e não isento de IRC, apurado por sujeitos passivos residentes em território português

DECLARAÇÃO MODELO 3

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

APECA

o Campo 370 - Imposto imputável à Região Autónoma da Madeira

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
O campo 370 é utilizado sempre que existam rendimentos imputáveis à Região Autónoma
MODELO 3 DO IRS
da Madeira, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de fevereiro,
com a redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2014//M, de 31 de dezembro,
sendo o cálculo da coleta igualmente efetuado no anexo C.

A QUE
DESTINA
A DECLARAÇÃO
o FIM
Campo
373SE
- Derrama
estadual
A
de rendimentos
modelo
do IRS
à apresentação
dos
A declaração
derrama estadual
prevista no
artigo 387.º-A
dodestina-se
CIRC incide
sobre a parteanual
do lucro
rendimentos
respeitantes
ao ano anterior
e dee outros
elementos
informativos
relevantes
tributável superior
a € 1.500.000,00,
sujeito
não isento
de IRC,
apurado por
sujeitos
para
a determinação
daterritório
situaçãoportuguês
tributária que
dos exerçam,
sujeitos passivos,
pessoasuma
singulares,
tal
passivos
residentes em
a título principal,
atividade
como
se encontra
previsto
no artigo
57.º do Código
do IRS.
de natureza
comercial,
industrial
ou agrícola
e por não
residentes com estabelecimento
estável em território português, sendo determinada pela aplicação das seguintes taxas:

Lucro Tributável (em euros)

Taxas

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA (em
A DECLARAÇÃO
percentagens)
De maismodelo
1.500.000
7.500.000
1 - A declaração
3 e até
quaisquer
dos seus anexos é3obrigatoriamente entregue
por transmissão
eletrónica
de até
dados.
De mais
7.500.000
35.000.000
5
Superior
35.000.000
9 passivo e o contabilista
2 - Para efeitos
do adisposto
no número anterior, o sujeito
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
A derrama regional a vigorar na Região Autónoma dos Açores foi aprovada pelo Decreto
Legislativo
Regional
n.º 21/2016/A,
de 17 de n.º
outubro,
sendo
de cada
escalão
3
- Os modelos
aprovados
pela Portaria
366/2015,
deque
16 as
detaxas
outubro,
bem
como
correspondem
a 80% das de
taxas
nacionais indicadas
anteriormente.
as
respetivas instruções
preenchimento,
para declarar
rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
da aplicável
Portaria n.º
34/2019,
de 28/1)
Quando2.ºseja
o regime
especial
de tributação dos grupos de sociedades, a(s)
taxa(s) incide(m) sobre o lucro tributável apurado na declaração periódica individual de
cada uma das sociedades do grupo, incluindo a da sociedade dominante.
A sociedade dominante inscreve na declaração do grupo, neste campo, o somatório das
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
derramas estaduais individualmente calculadas, incumbindo-lhe o respetivo pagamento.
A
de rendimentos
modelo
3 do
é obrigatório
seraplique
apresentada:
Asdeclaração
entidades licenciadas
na Zona
Franca
da IRS
Madeira,
às quais se
o regime previsto
no artigo 36.º-A do EBF, ficam sujeitas à limitação de 80% da derrama regional.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
rendimentos
a IRSde
que
obriguemdos
à sua
apresentação
(cfr. n.º 1 do
As auferido
entidades
abrangidas sujeitos
pelo regime
tributação
Organismos
de Investimento
artigo 57.º
doestabelecido
CIRS).
Coletivo
(OIC)
no artigo 22.º do EBF estão isentas da derrama estadual
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conforme previsto no n.º 6 do referido artigo, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 7/2015, de 13 de janeiro.

o Campo 353 – Dupla tributação jurídica internacional
o Campo 375 – Dupla tributação económica internacional
o Campo 355 - Benefícios fiscais,
o Campo 470 – Adicional ao IMI
o Campo 356 - Pagamento especial por conta

esentaçãoAsanual
dos a inscrever nestes campos são as referidas nas alíneas a) a d) do n.º 2 do
deduções
formativosartigo
relevantes
90.º do CIRC e devem ser efetuadas pela ordem indicada no referido normativo
essoas singulares,
tal
legal.

ÃO

Como, por força do n.º 9 do referido preceito, o total do IRC liquidado (campo 358) tem
de ser positivo ou nulo, o total das deduções inscrito no campo 357 (total das deduções)
não pode ser superior ao montante constante do campo 378 - coleta total.

Assim, só pode ser inscrito (pela ordem indicada) nos campos 353, 375, 355, 470 e 356, o
toriamente entregue
montante das deduções até ao valor da coleta total, a qual é composta pelo somatório
do IRC propriamente dito e da derrama estadual.

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
O valor a inscrever no campo 353 deve corresponder ao “Total geral” apurado na coluna
7 do quadro 14 da declaração (valor da dedução efetuada no período relativa a países
com Convenção e sem Convenção), com o limite do montante inscrito no campo 378.
outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
A dedução relativa á dupla tributação jurídica internacional é apenas aplicável quando
na matéria coletável tenham sido incluídos rendimentos obtidos no estrangeiro e
corresponde à menor das seguintes importâncias:
a) Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;
b) Fração do IRC, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que
no país em causa possam ser tributados, acrescidos da correção prevista no n.º 1
do artigo 68.º, líquidos dos gastos direta ou indiretamente suportados para a sua
obtenção.

ÃO

resentada:

Quando existir convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal, a
território português,
dedução não pode ultrapassar o imposto pago no estrangeiro nos termos previstos pela
gado familiar, tenham
convenção.
entação (cfr. n.º 1 do
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a) Imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro;
b) Fração do IRC, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que no país em causa
possam ser tributados,
acrescidos
da correção prevista no n.º 1 do artigo 68.º, líquidos dos gastos
Apuramento
do lucro tributável, matéria coletável e
ou indiretamente
para a sua
obtenção.de 2021
cálculosuportados
do IRC do período
de tributação
APECA
DECLARAÇÃO Mdireta
ODELO 3
Quando existir convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal, a dedução não pode
ultrapassar o imposto pago no estrangeiro nos termos previstos pela convenção.
Nota: a dupla tributação jurídica internacional é igualmente dedutível à derrama estadual
a dupla
tributação
jurídica internacional
é igualmente
dedutível
à derrama
como à
bemNota:
como
à derrama
municipal,
quando o valor
do crédito
de imposto
for estadual
superiorbem
ao da
derrama
municipal,
quando
o que
valor os
do rendimentos
crédito de imposto
for superior
dapaíses
coleta do
IRC,os
nosquais
casos em
coleta
do IRC,
nos casos
em
foram
obtidosao
em
com
que oscelebrou
rendimentos
foram obtidos
países
com ostributação.
quais Portugal celebrou Convenção para evitar a
Portugal
Convenção
paraem
evitar
a dupla
dupla tributação.
Neste caso é ainda necessário preencher o campo 379 do Quadro 10.
Neste caso é ainda necessário preencher o campo 379 do Quadro 10.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

Exemplo 57:
Uma sociedade auferiu e contabilizou, no período de 2021, rendimentos provenientes de
um Exemplo
país estrangeiro
com o qual Portugal não celebrou CDT, no valor de € 3.500,00 (valor
57:
MODO
COMOsuportado).
DEVE SERPara
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
líquido
do imposto
obtenção desses
proveitos, suportou custos diretos
Uma sociedade auferiu e contabilizou, no período de 2021, rendimentos provenientes de um país
e indiretos no valor de € 650,00. Os referidos rendimentos foram tributados no Estado
estrangeiro com o qual Portugal não celebrou CDT, no valor de € 3.500,00 (valor líquido do imposto
da fonte à taxa de 30%.
suportado).
Para modelo
obtenção 3desses
proveitos,dos
suportou
diretos
e indiretos no valor de
€ 650,00. Os
1 - A
declaração
e quaisquer
seuscustos
anexos
é obrigatoriamente
entregue
rendimentos
foram tributados
no Estado da fonte à taxa de 30%.
por referidos
transmissão
eletrónica
de dados.
Rendimento ilíquido = rendimento líquido: (1 – taxa)
2 - Para
efeitos
do =disposto
número
anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Rendimento
ilíquido
rendimentono
líquido:
(1 – taxa)
3.500,00:
(1
–
30%)
=
5.000,00
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva por este ser assinada, são identiﬁcados
3.500,00: (1 – 30%) = 5.000,00
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Tributação ocorrida no estrangeiro: 5.000,00 x 30% = 1.500,00
Tributação
ocorrida
no estrangeiro:
5.000,00
30% = 1.500,00
3
- Os modelos
aprovados
pela Portaria
n.º x366/2015,
de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
IRC pago em Portugal correspondente aos rendimentos líquidos dos custos suportados: (5.000,00 – 650,00)
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
x 21%Apuramento
= 913,50 < 1.500,00
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
eletrónica delíquidos
dados. dos custos suportados:
IRC pago em Portugal
correspondente
aos rendimentos
(artigo
2.º da
Portariaxn.º
34/2019,
(5.000,00
– 650,00)
21%
= 913,50de< 28/1)
1.500,00
A acrescer no campo 749 do Q. 07 da declaração modelo 22 (aplicação do artigo 68.º do CIRC): 1.500,00
Abílio Sousa
Joaquim Alexandre
março68.º
2022 do
A acrescer
no campo
749 do Q.Mariana
07 daSádeclaração modelo 22 (aplicação do artigo
(somente no caso de o valor recebido ter sido contabilizado pelo líquido)
CIRC): 1.500,00 (somente no caso de o valor recebido ter sido contabilizado pelo líquido) 129

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
A deduzir
nono
campo
Q.10
10da
da
declaração
modelo
22: 913,50
A deduzir
campo 353
353 Q.
declaração
modelo
22: 913,50
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
É igualmente necessário preencher o Quadro 14, com estes elementos.
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A deduzir no campo 353
Q. 10 da declaração
modelo 22:
913,50
Apuramento
do lucro tributável
, matéria
coletável e

APECA

cálculo do

IRC do período de tributação de 2021

É igualmente
necessário preencher
preencher o Quadro
14, com
estes elementos.
É igualmente
necessário
o Quadro
14, com
estes elementos.

esentação anual dos
O valor a inscrever no campo 375 refere-se à dedução por dupla tributação económica internacional,
formativos relevantes
aplicável, por opção do sujeito passivo, quando na matéria coletável deste tenham sido incluídos lucros e
essoas singulares,
O valor atal
inscrever no campo 375 refere-se à dedução por dupla tributação económica
reservas, distribuídos por entidade residente fora do território português, que preencham os requisitos
internacional, aplicável, por opção do sujeito passivo, quando na matéria coletável deste
previstos no artigo 91.º-A do CIRC e aos quais não seja aplicável o disposto no artigo 51.°.
tenham sido incluídos lucros e reservas, distribuídos por entidade residente fora do
território português, que preencham os requisitos previstos no artigo 91.º-A do CIRC e
As deduções
relativas
a benefícios
fiscais
operam
aos quais
não seja
aplicável
o disposto
noque
artigo
51.°.por dedução à coleta (campo 355) devem ser
discriminadas no quadro 07 do anexo D.

ÃO

As deduções relativas a benefícios fiscais que operam por dedução à coleta (campo 355)
o discriminadas
Adicional ao IMI –no
artigo
135.º-J
CIMI
– dedução
devem ser
quadro
07dodo
anexo
D. em sede de IRC
toriamente entregue

Os sujeitos passivos podem optar por deduzir à coleta apurada nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo
o 90.º
Adicional
aodoIMI
135.º-J
do CIMIo–montante
dedução
sede ao
deIMI
IRC
do Código
IRC,– eartigo
até à sua
concorrência,
doem
adicional
pago durante o exercício a
sivo e o contabilista
respeita o imposto, limitada à fração correspondente aos rendimentos gerados por imóveis, a ele
ada, são identiﬁque
cados
sujeitos, no âmbito de atividade de arrendamento ou hospedagem.
Os sujeitos passivos podem optar por deduzir à coleta apurada nos termos da alínea
doA como
n.º
1 dopela
artigo
90.º do
Código
do IRC,
e até 470,
à suaprejudica
concorrência,
o montante
do na
outubro, a)
bem
opção
dedução
referida,
através
do campo
a dedução
deste adicional
adicional
ao
IMI
pago
durante
o
exercício
a
que
respeita
o
imposto,
limitada
à
fração
mentos dos
anos
de
determinação do lucro tributável em sede de IRC.
aos rendimentos gerados por imóveis, a ele sujeitos, no âmbito de
o 3 e seuscorrespondente
anexos ser
atividade de arrendamento ou hospedagem.

A opção
pela dedução
referida,
através
do campo 470, prejudica a dedução
deste
Abílio Sousa
Joaquim Alexandre
Mariana
Sá
março 2022
adicional na determinação do lucro tributável em sede de IRC.

ÃO

A dedução prevista no n.º 1 é feita nos mesmos termos da dedução prevista na alínea c)
do n.º 2 do artigo 90.º do Código do IRC.
resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Exemplo 58:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

A dedução prevista no n.º 1 é feita nos mesmos termos da dedução prevista na alínea c) do n.º 2 do arti
90.º do Código do IRC.
O sujeito passivo “Arrendamentos e Alugueres, Lda” detém dois imóveis de habitação,
os quais se encontram arrendados e sobre os quais incidiu AIMI, no valor de 3.500 euros.
Exemplo 58:

No períodoOde
2021,passivo
o sujeito
passivo apresenta
um total
de rendimentos
sujeito
“Arrendamentos
e Alugueres,
Lda” detém
dois imóveisde
de 300.000
habitação, os quais
euros,
dos
quais
30.000
representam
rendimentos
prediais.
FIM A encontram
QUE SE arrendados
DESTINAe A
DECLARAÇÃO
sobre os quais incidiu AIMI, no valor de 3.500 euros.
A coleta do IRC do período é 6.000 euros.
No período de 2021, o sujeito passivo apresenta um total de rendimentos de 300.000 euros, dos qua
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
30.000 representam rendimentos prediais.
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Qual a parte
do AIMI
quedoéperíodo
dedutível
à coleta
do IRC do período de 2021?
A coleta
do IRC
6.000
euros.
para a determinação
da situação étributária
dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Qual a parte do AIMI que é dedutível à coleta do IRC do período de 2021?
Cálculo do peso dos rendimentos prediais no total de rendimentos do sujeito passivo:
Cálculo do
peso dos rendimentos prediais no total de rendimentos do sujeito passivo:
30.000/300.000
= 10%
30.000/300.000 = 10%

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Limite do AIMI
dedutível
à coleta
do IRC
6.000
Limite
do AIMI dedutível
à coleta
do =IRC
= 6.000XX10%
10%== 600
600
Este valor é deduzido no campo 470 do Quadro 10.
é deduzido
no campo
470 do Quadro
10.anexos é obrigatoriamente entregue
1Este
- Avalor
declaração
modelo
3 e quaisquer
dos seus
E deve ser igualmente acrescido no Quadro 07.
por transmissão eletrónica de dados.
E deve ser igualmente acrescido no Quadro 07.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Sobre esta matéria veja-se a informação vinculativa n.º 1288/2019, sancionada por despacho da Direto
3 - Os modelos
aprovados
Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
de Serviços
do IRC, depela
2019-05-31.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
2014,matéria
mantêm-se
em avigor,
devendovinculativa
a declaração
3 e sancionada
seus anexospor
ser
Sobrea esta
veja-se
informação
n.º modelo
1288/2019,
o Pagamentos
especiais
por conta
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
despacho da Diretora de Serviços do IRC, de 2019-05-31.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
São dedutíveis ao período de 2021, os pagamentos especiais por conta efetuados em 2015, 2016, 201
2018, 2019, 2020 e 2021 que ainda não tenham sido deduzidos às coletas de anos anteriores.
o Pagamentos especiais por conta

Com a aprovação da reforma do IRC, o período de dedução dos pagamentos especiais por conta
até
ao sexto período
de tributação seguinte
àquele a que respeita.
QUEMalargado
ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
A especiais
DECLARAÇÃO
São dedutíveis
ao período
de 2021,
os pagamentos
por conta efetuados em
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 que ainda não tenham sido deduzidos às coletas
Quando não seja possível a dedução integral dos PEC até ao final dos 6 anos, passa a ser possível solicitar
de anos anteriores.
seude
reembolso,
sem dependência
da realização
de ação deser
inspeção,
mediante requerimento do sujei
A declaração
rendimentos
modelo 3 do
IRS é obrigatório
apresentada:
passivo, dirigido ao chefe do serviço de finanças da área da sede, direção efetiva ou estabelecimen
–Com
Pelos
sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
empagamentos
território
estável em
estiver
centralizada
a contabilidade,
apresentado
no
prazo de português,
90especiais
dias a contar do term
a aprovação
da que
reforma
do
IRC, o
período
deresidentes
dedução
dos
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
daquele
período.
por conta foi
alargado
até ao sexto período de tributação seguinte àquele a que respeita.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá
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Quando não seja possível a dedução integral dos PEC até ao final dos 6 anos, passa a ser
possível solicitar o seu reembolso, sem dependência da realização de ação de inspeção,
mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido ao chefe do serviço de finanças da
Apuramento
doestabelecimento
lucro tributável, matéria
coletável
cálculo
do IRCcentralizada
do período de atributação de 2021
área da sede, direção
efetiva ou
estável
em eque
estiver
contabilidade, apresentado no prazo de 90 dias a contar do termo daquele período.

Trata-se
de uma
norma sem
aplicação
imediata,
dado
o novotemporal
espaço temporal
da dedução.
Trata-se de uma norma
sem
aplicação
imediata,
dado
o novo
espaço
da dedução.

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

o Campo 371 – Resultado
o Campo da
371liquidação
– Resultado da liquidação

toriamente entregue
Este campo destina-se à inscrição do montante correspondente à diferença positiva apurada nos termos
Este campo destina-se
do 92.º
montante
disposto àdoinscrição
n.º 1 do artigo
do CIRC. correspondente à diferença positiva
apurada nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 92.º do CIRC.
sivo e o contabilista
Para as entidades que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial
ada, são identiﬁcados
agrícola, bem como as não residentes com estabelecimento estável em território português, o impo
Para as entidades que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial,
liquidado
noscomo
termos as
do n.º
artigo 90.ºcom
(coleta),
líquido das deduções
previstas
industrial ou agrícola,
bem
não1 do
residentes
estabelecimento
estável
em nas alíneas a) a c)
n.º
2
do
mesmo
artigo,
não
pode
ser
inferior
a
90
%
do
montante
que
seria
apurado
português, o imposto liquidado nos termos do n.º 1 do artigo 90.º (coleta), se o sujeito pass
outubro, território
bem como
não usufruísse de benefícios fiscais e do regime previsto no n.º 13 do artigo 43.º.
líquido
mentos dos
anosdas
de deduções previstas nas alíneas a) a c) do n.º 2 do mesmo artigo, não pode
inferior
o 3 e seusser
anexos
sera 90 % do montante que seria apurado se o sujeito passivo não usufruísse de
termos
práticos,
os benefícios
benefícios fiscais Em
e do
regime
previsto
no n.º 13abrangidos
do artigo pela
43.º.limitação não podem exceder 10% do IRC liquida
contudo, há que ter em atenção que esta norma não se aplica a todos os benefícios fiscais.

Benefícios
fiscais a que
não se aplica
a limitação:
Em termos práticos,
os benefícios
abrangidos
pela
limitação não podem exceder 10% do
IRC liquidado, contudo,
que revistam
ter em atenção
que esta onorma
aplica
a todos
os do Código Fiscal
a) há
Os que
carácter contratual,
SIFIDE não
II, o se
RFAI,
e a DLRR,
todos
benefícios fiscais.
Investimento;
b) Os benefícios fiscais às zonas francas previstos nos artigos 33.º e seguintes do EBF e os que oper
ÃO
por redução de taxa;
Benefícios fiscais a que
não
se aplica
a limitação:
c) O benefício
previsto
no artigo 19.º do EBF (criação de emprego);
d)
O
regime
de
remuneração
convencional
do capital
social previsto
no artigo
41.º-A do EBF.
a) Os que revistam carácter contratual, o SIFIDE
II, o RFAI,
e a DLRR,
todos do
Código
resentada:
Fiscal do Investimento;

b) Os benefícios fiscais às zonas francas previstos nos artigos 33.º e seguintes do EBF
território português,
Exemplo
59:redução de taxa;
e os que operem
por
gado familiar, tenham
Um sujeito passivo de IRC (não PME) enquadrado no regime geral, apresenta, no período de 2021, u
entação (cfr.c)n.ºO1benefício
do
previsto
no artigo
19.º do EBF
emprego);
matéria
coletável
de € 100.000,00
e os(criação
seguintesde
benefícios
fiscais:
a) RFAI, reporte
de € 13.000,00
a deduzir
à coleta,
por investimentos
efetuados
em 2019;
convencional
do capital
social
previsto
no artigo 41.º-A
do EBF.
d) O regime de remuneração
b) donativo de € 10.000,00 concedido a uma IPSS, com majoração de 30%
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Exemplo 59:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Um sujeito passivo de IRC (não PME) enquadrado no regime geral, apresenta, no período
de 2021, uma matéria coletável de € 100.000,00 e os seguintes benefícios fiscais:
a) RFAI, reporte de € 13.000,00 a deduzir à coleta, por investimentos efetuados em
2019;
b) donativo de € 10.000,00 concedido a uma IPSS, com majoração de 30%

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Benefício abrangido pelo artigo 92.º do CIRC: donativo e respetiva majoração.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como
se encontra
no artigo
57.º do Código do IRS.
o Campo
359 previsto
– Retenções
na fonte

Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema em função dos valores
constantes das declarações modelo 10. O sujeito passivo pode proceder à alteração do
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
valor exibido nos casos em que considere que o mesmo não está correto.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
o Campo 360 – Pagamentos por conta e Pagamento por conta autónomo
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Este campo
é preenchido
automaticamente
pelopor
sistema
e inclui
quersão
os identiﬁ
pagamentos
certiﬁ
cado, nos
casos em que
a declaração deva
este ser
assinada,
cados
por
conta
efetuados
ao
abrigo
ao
artigo
105.º
do
CIRC,
quer
o
pagamento
por
conta
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
autónomo efetuado nos termos do artigo 234.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
Tratando-se
declaraçãoem
devigor,
substituição,
todo
o quadro 10
deve ser
preenchido
como
2001
a 2014,de
mantêm-se
devendo
a declaração
modelo
3 e
seus anexos
ser
se se tratasse de entregue
uma primeira
declaração, eletrónica
não devendo
ser inscrito no campo 360 o
obrigatoriamente
por transmissão
de dados.
valor do
relativamente
autoliquidação
anteriormente efetuada.
(artigo
2.ºIRC
da pago
Portaria
n.º 34/2019,à de
28/1)

As empresas abrangidas pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades
(RETGS) devem, nas respetivas declarações individuais, inscrever os valores dos
pagamentos
por conta
que seriam
devidos caso fossem
tributadas individualmente, ou
QUEM ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
seja, caso não estivessem no âmbito daquele regime.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
A limitação dos pagamentos por conta é apenas possível relativamente à terceira entrega
conta.sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
–porPelos
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
Sobre
a aplicação
desta limitação ver a informação vinculativa n.º 2580/2019, sancionada
artigo
57.º do CIRS).
por despacho da Diretora de Serviços do IRC.
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Neste particular, deixamos uma chamada de atenção para o Acórdão n.º 0877/06, do STA,
de 07.03.2007 que contraria, em parte, tal obrigatoriedade, bem como para a informação
n.º 704/89, da DGCI que prevê a possibilidade de tornar extensiva ao 1.º pagamento
por conta a suspensão/limitação prevista no citado artigo, em determinadas situações,
nomeadamente:
•

Cessação de atividade até ao termo do prazo para ser efetuado o 1.º pagamento
por conta;

•

Haja passagem a um regime de isenção;

•

Se verifique um decréscimo significativo da atividade desenvolvida em relação ao
período anterior;

• Sedos
verifiquem no exercício anterior operações de natureza extraordinária, como o
esentação anual
recebimento de um subsídio à exploração.
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

Em conformidade com o despacho concordante do Diretor Geral de Impostos, de 200404-23, no Processo n.º 806/2003, nos casos em que o período de tributação é inferior
a um ano, independentemente de estarmos a transitar de um período de tributação
coincidente com o ano civil para um período especial de tributação ou vice-versa, só
haverá obrigação de efetuar pagamentos por conta nos casos em que essa obrigação se
verifique dentro desse mesmo período, isto é, nos casos em que exista 7.º e/ou 9.º mês do
respetivo período de transição.

toriamente entregue

Os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado nos termos do
n.º 1 do artigo 90.º relativamente ao período de tributação imediatamente anterior àquele
sivo e o contabilista
em que se devam efetuar esses pagamentos, líquidos da dedução a que se refere a alínea
ada, são identiﬁcados
e) do n.º 2 desse artigo.

outubro, bem como
Os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de negócios do período de
mentos dos anos de
tributação imediatamente anterior àquele em que se devam efetuar esses pagamentos
o 3 e seus anexos ser
seja igual ou inferior a 500.000 euros correspondem a 80 % do montante do imposto
referido no número anterior, repartido por três montantes iguais, arredondados, por
excesso, para euros.

ÃO

3 - Os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de negócios do período
de tributação imediatamente anterior àquele em que se devam efetuar esses pagamentos
seja superior a 500.000 euros correspondem a 95 % do montante do imposto referido no
n.º 1, repartido por três montantes iguais, arredondados, por excesso, para euros.

resentada:

o Campo 374 – Pagamentos adicionais por conta
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.º 1 do dos pagamentos adicionais por conta da derrama estadual, a que se refere o
O montante
artigo 105.º-A do CIRC, indicado neste campo, é preenchido automaticamente pelo sistema.
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o Campo 363 – IRC de períodos anteriores

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Este campo destina-se, nomeadamente, à indicação do IRC que deixou de ser liquidado
MODELO 3 DO IRS
nos termos do n.º 5 do artigo 23.º-A do CIRC.
o Campo 372 – Reposição de benefícios fiscais

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Este campo destina-se à reposição de benefícios fiscais ainda que os mesmos possam
respeitar a períodos anteriores.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para
a determinação
da situação
tributária dos
sujeitoscomo
passivos,
tal
É também
utilizado quando
são excedidos
os limites,
por pessoas
exemplosingulares,
no caso dos
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
incentivos fiscais sujeitos à regra de minimis (campo 906 do quadro 09 do anexo D).
É ainda utilizado quando seja incumprido o disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 27.º
do Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de
setembro e revogado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, e na alínea c) do
n.º 2 MODO
do artigo
22.º do
novoSER
Código
Fiscal do Investimento
aprovado por este último
COMO
DEVE
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
decreto-lei.
O valor constante deste campo nunca pode ser inferior ao somatório dos montantes
1apurados
- A declaração
modelo
3e
quaisquer
doscampo
seus anexos
obrigatoriamente
entregue
no campo
618 do
quadro
061, no
906 doé quadro
09 e no campo
1016
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
do quadro 10, ambos do anexo D.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
nos
casos
em quemunicipal
a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
o cado,
Campo
364
– Derrama
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a derrama
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
municipal incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC (com o limite máximo
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
de 1,5%) que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
município por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes
com estabelecimento estável neste território.

Assim, as entidades residentes que não exerçam, a título principal, uma atividade
QUEM ESTÁ
OBRIGADO
A APRESENTAR
de natureza
comercial,
industrial
ou agrícola e AasDECLARAÇÃO
entidades não residentes sem
estabelecimento estável, não devem inscrever qualquer valor neste campo.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
De acordo com o previsto no n.º 4 do mesmo artigo, os municípios podem deliberar o
–lançamento
Pelos sujeitos
passivos
(pessoasdesingulares),
residentes
empassivos
territóriocujo
português,
de uma
taxa reduzida
derrama para
os sujeitos
volume
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
de negócios no ano anterior não ultrapasse os € 150.000,00. Neste caso, coexistirão
auferido
rendimentos
sujeitos a a
IRS
que
obriguem
à suaà apresentação
(cfr. sujeitos
n.º 1 do
duas
taxas no
respetivo município:
taxa
normal,
aplicável
generalidade dos
artigo
57.º
do
CIRS).
passivos e uma reduzida, aplicável apenas àquele universo.
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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que o sujeito passivo tenha estabelecimentos estáveis ou representações locais
NTOS Sempre
em mais de um município e a matéria coletável seja superior a € 50.000,00, a derrama é
apurada no anexo A desta declaração (n.º 2 do 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).

No caso de declarações do grupo, no regime especial de tributação dos grupos de
sociedades, o cálculo da derrama é efetuado de acordo com o regime previsto no n.º 8
do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Assim, quando seja aplicado este regime de tributação, a derrama é calculada e indicada
esentação anual dos
individualmente por cada uma das sociedades na sua declaração, sendo preenchido,
formativos relevantes
também individualmente, o anexo A, se for caso disso. O somatório das derramas assim
essoas singulares, tal
calculadas é indicado no campo 364 do quadro 10 da correspondente declaração do
grupo, competindo o respetivo pagamento à sociedade dominante.

ÃO

As entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, às quais se aplique o regime previsto
no artigo 36.º-A do EBF, ficam sujeitas à limitação de 80% da derrama municipal.

Asentregue
entidades abrangidas pelo regime de tributação dos Organismos de Investimento
toriamente
Coletivo (OIC) estabelecido no artigo 22.º do EBF estão isentas da derrama municipal,
conforme previsto no n.º 6 do referido artigo, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
de 13 de janeiro.
sivo e o 7/2015,
contabilista

ada, são identiﬁcados

As taxas de derrama municipal podem ser consultadas no Portal das Finanças em: Início
Empresas
outubro, ⇒
bem
como ⇒ Consultar Derrama IRC Municípios.
mentos dos anos de
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
o 3 e seus anexos ser
As taxas da derrama municipal foram divulgadas pelo ofício-circulado n.º 20237, de
2022/01/27.
Convém
verificar
o município
taxas reduzidas
Convém verificar
se ose
município
lançou lançou
taxas reduzidas
ou isenções:ou isenções:

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
A taxa normal da derrama municipal é aplicada quando o sujeito passivo não reúna os requisitos para
aproveitar de alguma taxa reduzida ou isenções lançadas pelo Município;
152
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A taxa normal da derrama municipal é aplicada quando o sujeito passivo não reúna os
requisitos para aproveitar de alguma taxa reduzida ou isenções lançadas pelo Município;

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Só podem beneficiar das taxas reduzidas da derrama municipal os sujeitos passivos
que reúnam os requisitos específicos definidos pelo município, evidenciados na coluna
“Âmbito” e o sujeito passivo não reúna os requisitos para aproveitar de alguma das
isenções lançadas pelo Município;
Só podem beneficiar das isenções de derrama municipal os sujeitos passivos que reúnam
os requisitos específicos de cada isenção definidos pelo município, evidenciados na
coluna
“Âmbito”.
FIM
A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
o Campo 379 – Dupla tributação jurídica internacional – Países com CDT
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
Quando o sujeito passivo tenha obtido rendimentos em país com o qual tenha sido
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
celebrada Convenção para evitar a dupla tributação (CDT) e que sejam tributados nos
dois Estados, a dedução do crédito de imposto por dupla tributação jurídica internacional
pode ser efetuada até à concorrência do somatório da coleta total (campo 378) e da
derrama municipal (campo 364).

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Este campo só deve ser preenchido quando o crédito de imposto relativo à dupla
tributação jurídica internacional não pôde ser integralmente deduzido no campo 353,
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por ser superior à coleta total (campo 378).
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
O valor excedente, se respeitar a países com CDT, pode ser deduzido neste campo até à
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
concorrência do valor da derrama municipal inscrito no campo 364.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 -oOsCampo
modelos
pelaautónomas
Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
365aprovados
– Tributações
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
eletrónicadas
de taxas
dados.de tributação autónoma
O campo 365 destina-se,
nomeadamente,
à aplicação
(artigo
2.ºno
daartigo
Portaria
34/2019,
de alínea
28/1) b) do n.º 2 do artigo 18.º do EBF.
referidas
88.ºn.ºdo
CIRC e na

Existindo despesas não documentadas e pagamentos a entidades não residentes sujeitas
a um regime fiscal privilegiado, para além da tributação autónoma, devem as mesmas ser
acrescidas
campos
716 e 746,Arespetivamente,
quadro 07. Quando tais despesas/
QUEMnos
ESTÁ
OBRIGADO
APRESENTAR do
A DECLARAÇÃO
pagamentos sejam efetuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou que
não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, e
ainda
por sujeitos
passivos que
aufiram
rendimentos
do exercício
de atividades sujeitas
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 do
IRS é obrigatório
ser apresentada:
a imposto especial do jogo, são aplicadas as taxas agravadas referidas nos n.ºs 2 e 8 do
88.ºsujeitos
do CIRC.
–artigo
Pelos
passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
A não
tributação
em IRC das entidades abrangidas pelo regime de transparência fiscal,
artigo
57.º do CIRS).
nos termos do artigo 6.º do CIRC não as desobriga da apresentação da declaração
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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periódica de rendimentos. Existindo despesas e encargos sujeitos a tributação autónoma
nos termos do artigo 88.º, devem as mesmas ser quantificadas no campo 365, competindo
o correspondente pagamento à entidade sujeita ao regime de transparência fiscal.

Caso seja aplicável o RETGS e para efeitos da aplicação do n.º 14 do artigo 88.º do CIRC,
o que releva é o resultado fiscal do grupo. Assim, havendo prejuízo fiscal do grupo, o
montante das tributações autónomas que a sociedade dominante inscreve neste campo
já deve ser calculado utilizando as taxas elevadas, sendo desconsiderado o aumento das
taxas que cada uma das sociedades do grupo aplicou por ter apurado prejuízo fiscal.

Por sua vez, cada uma das sociedades do grupo, incluindo a sociedade dominante,
esentação anual dos
determina o montante das respetivas tributações autónomas utilizando, sendo caso
formativos relevantes
disso, as taxas elevadas, e inscreve-o neste campo, na sua declaração individual.
essoas singulares, tal

ÃO

Os Organismos de Investimento Coletivo (OIC) abrangidos pelo regime estabelecido no
artigo 22.º do EBF, estão sujeitos, com as necessárias adaptações, às taxas de tributação
autónoma previstas no artigo 88.º do CIRC, nos termos gerais aí previstos, conforme n.º 8
daquele dispositivo, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro.

As entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira abrangidas pelo regime previsto
toriamente entregue
no artigo 36.º-A do EBF, que realizem despesas e encargos imputáveis a atividades
exercidas na Zona Franca da Madeira, declaram tais despesas e encargos no quadro 13-A
da declaração, e determinam o montante das tributações autónomas na proporção da
sivo e o contabilista
taxa do IRC aplicável, exceto quanto às tributações autónomas previstas nos n.ºs 1 e 8 do
ada, são identiﬁcados
artigo 88.º do CIRC.

outubro, bem como
o Campo 366 – Juros compensatórios
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

O campo 366 destina-se à inscrição de juros compensatórios, designadamente, os
referidos no n.º 5 do artigo 23.º-A do CIRC. Caso seja preenchido é solicitada informação
adicional relevante, para efeitos de cobrança, nos campos 366-A e 366-B do quadro 10-A.

o Campo 367 – Total a pagar

Existindo total a pagar, apurado no campo 367, o pagamento da autoliquidação, pode ser
resentada:efetuado utilizando a respetiva referência gerada pela aplicação ou através de uma guia
P1, no prazo estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 104.º, ou no n.º 1 do artigo 108.º,
território ambos
português,
do CIRC, consoante o caso.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
Sempre que o pagamento seja efetuado fora do prazo legal, há lugar a juros de mora,
conforme dispõe o artigo 109.º do CIRC.
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DECLARAÇÃO MODELO 3

5.
Tributações autónomas – o quadro 13 da declaração Modelo 22
5. Tributações autónomas – o quadro 13 da declaração Modelo 22

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Nos impressos em vigor em 2021, foram alteradas as descrições dos campos 426, 427,432,433, 435, 436,
446, 447, 449, 450, 452, 453, uma vez que a tributação autónoma sobre viaturas, à taxa de 10%, passou a
Nos
impressos
em de
vigor
em de
2021,
foram alteradas as descrições dos campos 426,
ter como
limite o custo
aquisição
€ 27.500,00.
427,432,433, 435, 436, 446, 447, 449, 450, 452, 453, uma vez que a tributação autónoma
sobreQUEM
viaturas, à taxa
de 10%, passou
a ter como limiteAoDECLARAÇÃO
custo de aquisição de € 27.500,00.
A APRESENTAR
Até 31-12-2019,ESTÁ
o limiteOBRIGADO
do primeiro “escalão”
era de 25.000,00.
Relembra-se, ainda, que deixam de beneficiar de redução das taxas de tributação autónoma as viaturas
Até
31-12-2019,
limite do primeiro
“escalão”
de 25.000,00.
A
declaração
deorendimentos
modelo
3 do IRSera
é obrigatório
ser apresentada:
ligeiras de passageiros movidas a gás de petróleo liquefeito (GPL).

– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
Relembra-se,
ainda,
que
deixam deque
beneficiar
redução agregado
das taxasfamiliar,
de tributação
quando estes,
ou os
dependentes
integramde
o respetivo
tenham
autónoma
viaturas ligeiras
de passageiros
movidas a àgás
deapresentação
petróleo liquefeito
(GPL).
auferidoasrendimentos
sujeitos
a IRS que obriguem
sua
(cfr. n.º
1 do
artigo 57.º do CIRS).
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá
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Nos impressos em vigor em 2020, foram acrescentados títulos às colunas do respetivo quadro:
•

DESCRIÇÃO

•

BASE TRIBUTÁVEL

Neste quadro foi alterada a designação do campo 438:
“Despesas não documentadas [artigo 88.º, n.ºs 1 e 2] (residentes que não exercem a
título principal atividade comercial, industrial ou agrícola, regime simplificado ou OIC
abrangidos pelo artigo 22.º, n.º 8 do EBF)”

A designação anterior era a seguinte:
esentação anual dos
“Despesas não documentadas [artigo 88.º, n.º 1] (Regime Simplificado ou OIC abrangidos
formativos relevantes
pelo artigo 22.º, n.º 8 do EBF)”
essoas singulares, tal

ÃO

Neste quadro foi também alterada a designação do campo 439:
“Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal
privilegiado [artigo 88.º, n.ºs 1 e 8] (residentes que não exercem a título principal, atividade
comercial, industrial ou agrícola, regime simplificado ou OIC abrangidos pelo artigo 22.º,
n.º 8 do EBF)”

toriamente entregue
A designação anterior era a seguinte:

pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal
sivo e o “Importâncias
contabilista
privilegiado
ada, são identiﬁ
cados [artigo 88.º, n.ºs 1 e 8] (Regime Simplificado ou OIC abrangidos pelo artigo
22.º, n.º 8 do EBF)”

outubro, bem como
mentos dos
de 414, 415, 417, 420, 421, 422, 424 a 428 e 432 a 439, devem ser indicados os
Nosanos
campos
o 3 e seusvalores
anexosque
ser serviram de base ao cálculo das tributações autónomas referidas do artigo
88.º do CIRC, conforme os casos.

Relativamente a sujeitos passivos que tenham optado pelo regime simplificado de
determinação da matéria coletável, devem ser apenas indicados os valores respeitantes
às tributações autónomas referidas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 88.º.

ÃO

As entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira abrangidas pelo regime previsto no
resentada:artigo 36.º-A do EBF, que realizem despesas e encargos afetos a atividades exercidas na
Zona Franca da Madeira, declaram tais despesas e encargos no quadro 13-A da declaração,
quanto às tributações autónomas previstas nos n.ºs 1 e 8 do artigo 88.º do CIRC.
território exceto
português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
Em conformidade com o previsto no n.º 5 da Circular n.º 14/2002, de 09.05.2002, da
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DSIRC, a redução das taxas nacionais de IRC tem aplicação generalizada, incluindo as
taxas de retenção na fonte, quer tenham a natureza liberatória quer tenham a natureza
de imposto por conta do imposto devido a final, o mesmo sendo de referir em relação
às tributações autónomas.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

As taxas de tributação autónoma são elevadas em 10 pontos percentuais quanto aos
sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no período de tributação a que respeita
quaisquer dos factos tributários referidos no artigo 88.º. Este agravamento não se aplica
aos sujeitos
passivos
tributadosApelo
regime simplificado de determinação da matéria
FIM A QUE
SE DESTINA
DECLARAÇÃO
coletável, nem aos encargos previstos na parte final do n.º 9 desta disposição, os quais
devem ser inscritos no campo 425.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
Contudo,
foi introduzido
pelo Orçamento
2020, pessoas
um novosingulares,
n.º 15 neste
para
a determinação
da situação
tributária do
dosEstado
sujeitospara
passivos,
tal
artigo,
o
qual
passa
a
dispor
que
o
agravamento
previsto
no
número
anterior
não é
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
aplicável no período de tributação de início de atividade e no seguinte.

Desta forma, a penalização de 10 pontos percentuais nas taxas de tributação autónoma,
quando
sejamCOMO
apurados
prejuízos
fiscais, nos termosAdo
n.º 14 do artigo 88.º do CIRC, não
MODO
DEVE
SER APRESENTADA
DECLARAÇÃO
se aplicará no primeiro e segundo período de atividade da empresa.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
Medida
transitória
– artigo 375.º
da lei do OE 2021
por
transmissão
eletrónica
de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Em 2020
2021,
o agravamento
em 10 pontos
percentuais
das taxas
tributação
certiﬁ
cado,enos
casos
em que a declaração
deva por
este ser assinada,
sãode
identiﬁ
cados
autónomas
previsto no
n.º Autoridade
14 do artigo
88.º do e
CIRC,
não é aplicável às Cooperativas
por
senhas atribuídas
pela
Tributária
Aduaneira.
nem às PME quando:
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
• O sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
tributação anteriores e as obrigações declarativas previstas nos artigos 120.º e 121.º
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
do mesmo Código, relativas aos dois períodos de tributação anteriores, tenham
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
sido cumpridas nos termos neles previstos, ou
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
• Estes períodos de tributação correspondam ao período de tributação de início de
atividade ou a um dos dois períodos seguintes.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Exemplo 60:
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
Um sujeito passivo de IRC, qualificado como PME, apresenta em 2021, um prejuízo fiscal.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes,
os dependentes
integram
oe
respetivo
agregado
tenham
A empresa
iniciouou
a atividade
em 1 deque
março
de 2019
apresentou
semprefamiliar,
prejuízo
fiscal.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
As declarações modelo 22 e IES, relativas aos períodos de 2019 e 2020 foram entregues
artigo 57.º do CIRS).
dentro dos respetivos prazos legais.
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Um sujeito passivo de IRC, qualificado como PME, apresenta em 2021, um prejuízo fiscal.
A empresa iniciou a atividade em 1 de março de 2019 e apresentou sempre prejuízo fiscal.
As declarações modelo 22 e IES, relativas aos períodos de 2019 e 2020 foram entregues dentro dos
Conclusão:
respetivos prazos legais.
No período de 2021 não se aplica o agravamento de 10 pontos nas taxas de tributação
autónoma.
Conclusão:
No período de 2021 não se aplica o agravamento de 10 pontos nas taxas de tributação autónoma.

Atenção
preenchimento
doscampos
novos do
campos
Atenção aoao
preenchimento
dos novos
Quadrodo
13: Quadro 13:

esentação anual dos
formativosQuando
relevantes
seja aplicável o regime especial de tributação do grupo de sociedades previsto no artigo 69.º do
essoas singulares,
tal
CIRC, a responsabilidade
pelo pagamento cabe à sociedade dominante nos termos do artigo 115.º do CIRC.
Quando seja aplicável o regime especial de tributação do grupo de sociedades previsto
O agravamento
afere-se
em consideração pelo
o resultado
do grupo.
Assim,
caso seja dominante
apurado um
no
artigo 69.º do
CIRC,tendo
a responsabilidade
pagamento
cabe
à sociedade
resultado
fiscaldo
do artigo
grupo negativo,
taxas de
autónoma
a que tendo
respeitam
dos factos
nos
termos
115.º doasCIRC.
O tributação
agravamento
afere-se
emquaisquer
consideração
o
tributários
referidos
no
artigo
88.º
são
agravadas
em
10
pontos
percentuais.
resultado do grupo. Assim, caso seja apurado um resultado fiscal do grupo negativo, as
taxas de tributação autónoma a que respeitam quaisquer dos factos tributários referidos
Abílio
Sousa 88.º
Joaquim
Mariana
Sá pontos percentuais.
março 2022
no
artigo
sãoAlexandre
agravadas
em 10
ÃO

140

o Campo 414 – Despesas de representação (artigo 88.º, n.º 7)
toriamente entregue

tributados autonomamente, à taxa de 10%, os encargos relativos a despesas de
sivo e o São
contabilista
representação,
considerando-se como tal, nomeadamente, as despesas suportadas com
ada, são identiﬁ
cados
receções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro
a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades.
outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seusÉanexos
ser distinguir as despesas de representação das despesas de deslocação, pois
necessário
nestas últimas só se devem incluir as despesas de transportes, refeições e alojamento
suportadas com o pessoal ao serviço da empresa.

ÃO

O gasto das despesas de deslocação é aceite fiscalmente na totalidade.

Algumas notas:

No que se refere aos encargos suportados com a “aquisição de direitos de utilização
de camarotes no estádios de futebol” (Pacotes Corporate) dispõe a Circular n.º
20/2009, de 28.07, da DGCI que sempre que na respetiva comercialização não
território português,
se verifique a discriminação dos serviços incluídos, nomeadamente os serviços de
gado familiar, tenham
publicidade e promoção de imagem, pode ser aceite para efeitos fiscais a repartição
entação (cfr. n.º 1 do
entre 80% para estes serviços (serviços principais) e 20% para os restantes
(serviços acessórios), sendo estes de considerar como despesas de representação,

resentada:

•
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subordinados na sua totalidade ao princípio da indispensabilidade aos gastos para
a realização de rendimentos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte
produtora (n.º 1 do artigo 23.º do CIRC);
•

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
entidades residentes
que não exerçam,
título principal, uma
MODELO
3 DOa IRS

As
atividade
comercial, industrial ou agrícola também se encontram abrangidas pela tributação
autónoma constante do n.º 9 do artigo 88.º do CIRC, mas apenas quanto aos
encargos com ajudas de custo e com a compensação pela deslocação em viatura
própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, suportados no âmbito de
uma daquelas atividades desenvolvida a título acessório (Despacho do Subdirector
FIM
A QUE
SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Geral
de 16.11.2005);

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
415 – da
Encargos
ou suportados
com ajudas
desingulares,
custo e de
o aCampo
para
determinação
situaçãoefetuados
tributária dos
sujeitos passivos,
pessoas
tal
pela deslocação
própria
do trabalhador (artigo 88.º, n.º 9)
como compensação
se encontra previsto
no artigo em
57.º viatura
do Código
do IRS.

São tributados autonomamente, à taxa de 5%, os encargos relativos a despesas com
ajudas de custo e com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador,
MODO
DEVE
SER não
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
ao serviço
daCOMO
entidade
patronal,
faturados a clientes,
escriturados a qualquer título,
exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respetivo
beneficiário.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
O conceito de ajudas de custo encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por
senhas atribuídas
Autoridade
e os
Aduaneira.
É imprescindível
que a pela
sociedade
possaTributária
comprovar
encargos efetivamente suportados
respeitantes a ajudas de custo através do mapa itinerário, sendo necessário dar a
3
- Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
conhecer:
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
o ao 2014,
nome mantêm-se
do beneficiário,
2001
em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue
por transmissão eletrónica de dados.
o o local e a data da deslocação,
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
o tempo e objetivo de permanência,
o bem como o montante diário que lhe foi atribuído, de modo a aferir se o mesmo
excede os limites legais de sujeição a IRS, bem como o valor faturado.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A comprovação dos encargos efetivamente suportados com a compensação por uso de
viatura própria (quilómetro), é feita através do mapa itinerário, sendo necessário dar a
A
declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
conhecer:
–

o o nome
do beneficiário,
Pelos
sujeitos
passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando
estes,
ou
dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
o o local onde seosdeslocou,
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
o a data
artigo
57.ºda
dodeslocação,
CIRS).
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o tempo e objetivo de permanência,

NTOS

o matrícula da viatura,
o montante pago por quilómetro, de modo a aferir se o mesmo excede os
limites legais de sujeição a IRS.

Os trabalhadores da empresa, quando deslocados do seu domicílio necessário ao
serviço da empresa, têm direito ao abono de ajudas de custo e transporte.

Considera-se domicílio necessário:
esentação anual dos
a) A localidade onde o funcionário aceitou o lugar ou cargo, se aí ficar a prestar
formativos relevantes
serviço;
essoas singulares, tal
b) A localidade onde exerce funções, se for colocado em localidade diversa da
referida na alínea anterior;
c) A localidade onde se situa o centro da sua atividade funcional, quando não haja
local certo para o exercício de funções.

ÃO
Nas deslocações diárias, os abonos deverão ter em conta as seguintes percentagens:

toriamente entregue
Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido entre
as 13 e as 14 horas …….………………..…..……25%;

Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido entre
sivo e o contabilista
as 20 e as 21 horas …………….……..………… 25%;
ada, são identiﬁcados

Se a deslocação implicar alojamento, o que apenas se verificará se o beneficiário
não dispuser de meios de transporte coletivos regulares que lhe permitam regressar
outubro, bem como
antes das 22 horas …... 50%.
mentos dos anos de
o 3 e seus anexosNas
ser deslocações por dias sucessivos, os abonos diários deverão respeitar o
seguinte:
No dia da partida, ocorrendo esta:
– até às 13 horas …………………………………………………………………… 100%;
– depois das 13 horas até às 21 horas ………………..……………… 75%;

ÃO

– depois das 21 horas

…………………………………………………………. 50%;

No dia de chegada, ocorrendo esta:

resentada:

– até às 13 horas ……………………………………………………………………......0%;

– depois das 13 horas até às 20 horas ……………………………… 25%;
território português,
gado familiar, tenham
– depois das 20 horas ……………………………………………………………50%;
entação (cfr. n.º 1 do
Nos restantes dias ………………………………………………………………..100%.
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MODELO
3 DO IRS
– depois das 20 horas ……………………………………………………………. 50%;
Nos restantes dias ……………………………………………………………….. 100%.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a Exemplo
determinação
da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
61:
como
se
encontra
previsto
no artigo 57.º do Código do IRS.
Exemplo 61:

Uma dada empresa, qualificada como PME, registou no período de tributação de 2021, gastos com ajudas
de custo no valor global de 10.000.
Uma dada
qualificada
como PME,
registou
no período de
tributação
dee 2021,
Foramempresa,
também acrescidos
no Quadro
07, gastos
não documentados
no valor
de 2.000
encargos não
gastosdevidamente
com ajudasdocumentados
de custo nonovalor
global
de
10.000.
de 4.000.
MODO COMO DEVE SER valor
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
das ajudas
de custo,no
noQuadro
valor de 3.000
foram debitadas
a clientes.
ForamParte
também
acrescidos
07, gastos
não documentados
no valor de 2.000 e
A
empresa
declarou
lucro
tributável
no
período.
As
ajudas
de
custo
estão
devidamente
documentadas.
encargos não devidamente documentados
no valor de 4.000.
Exemplo 61:
Tributação autónoma
sobre estes
factos
em anexos
2021: é obrigatoriamente entregue
1 - A declaração
modeloincidente
3 e quaisquer
dos
seus
Parte das ajudas de custo, no valor de 3.000 foram debitadas a clientes.
por transmissão
de
Uma
dada= empresa,
PME, registou no
de tributação
dea2021,
(7.000 x 5% =eletrónica
350) + (2.000
Xdados.
50%
1.000) = qualificada
1.350 [Nãocomo
há agravamento
de período
taxas, admitindo
que
PMEgast
de custo nono
valor
global de 10.000.
A empresa
lucro
tributável
período.
As ajudas de custo estão devidamente
cumpredeclarou
os requisitos
de dispensa]
2
- Para efeitos do dispostoForam
no também
número
anterior,
o sujeito
passivo
e o contabilista
acrescidos
no Quadro
07, gastos
não documentados
no valor de 2.000 e
documentadas.
certiﬁcado, nos casos em quedevidamente
a declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
documentados no valor de 4.000.
Tributação
sobre estes
factose em
2021:
por
senhas autónoma
atribuídas incidente
pela Autoridade
Tributária
Aduaneira.
Parte das ajudas
de custo, no
valor
de 3.000 foram debitadas a clientes.

A empresa
declarou
lucro =
tributável
período.
ajudas de custo estão
devidamente docum
(7.000 x 5%
= 350)
+ 88.º
(2.000
50%
1.000)
1.350 no
[Não
há As
agravamento
o IRC
– artigo
n.º 7Xe n.º
9 – =tributações
autónomas
– alterações
OE 2017 de taxas,
3
Os
modelos
aprovados
pela
Portaria
n.º
366/2015,
de
16
de
outubro,
bem
como
Tributação
autónoma
incidente
sobre
estes
factos
em
2021:
admitindo que a PME cumpre os requisitos de dispensa]
as respetivas instruções de (7.000
preenchimento,
paraX 50%
declarar
dos anos de
detaxas, admitin
x 5% = 350) + (2.000
= 1.000)rendimentos
= 1.350 [Não há agravamento
Encargos
com
despesas
de
representação,
ajudas
de
custo
e
relativos
à
compensação
pela
deslocação
em
2001 a 2014, mantêm-se emcumpre
vigor,osdevendo
declaração modelo 3 e seus anexos ser
requisitos deadispensa]
viatura própria
do trabalhador,
ao serviço da
entidade de
patronal
passam a estar sujeitos a tributação
obrigatoriamente
entregue
por transmissão
eletrónica
dados.
mesmo que
não devidamente
documentados.
(artigoautónoma
2.º da Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1)
o IRC – artigo 88.º n.º 7 e n.º 9 – tributações autónomas – alterações OE 2017
o

IRC – artigo 88.º n.º 7 e n.º 9 – tributações autónomas – alterações OE 2017

Encargos com despesas
de de
representação,
ajudas deàcusto
e relativos à compensação
pela
Encargos com despesas de representação,
ajudas
custo e relativos
compensação
pela
viatura
própria
do
trabalhador,
ao
serviço
da
entidade
patronal
passam
a
estar
sujeito
deslocação
viatura
própria do
ao serviço
da entidade patronal passam a
QUEMem
ESTÁ
OBRIGADO
Atrabalhador,
APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
autónoma mesmo
queque
não devidamente
documentados.
estar sujeitos a tributação autónoma
mesmo
não devidamente
documentados.

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos
sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá
março 2022
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá
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Exemplo 62:

NTOS Uma dada empresa registou no período de tributação de 2021, gastos com ajudas de
custo no valor global de 5.000 euros, todavia, não possui o mapa a que se refere a alínea
h) do n.º 1 do artigo 23.º-A do CIRC.
A empresa declarou lucro tributável no período.

Correção no Quadro 07:
Campo 730 → acréscimo de 5.000 euros

esentação anual dos
formativosTributação
relevantesautónoma incidente sobre estes factos em 2021:
essoas singulares, tal
5.000 x 5% = 250 euros

ÃO

o Campo 417 – Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos
que beneficiam de isenção total ou parcial (artigo 88.º, n.º 11)

toriamente entregue
São tributados autonomamente, à taxa de 23 %, os lucros distribuídos por entidades
sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiam de isenção total ou parcial, abrangendo,
neste caso, os rendimentos de capitais, quando as partes sociais a que respeitam os
sivo e o contabilista
lucros não tenham permanecido na titularidade do mesmo sujeito passivo, de modo
ada, são identiﬁcados
ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e não venham
a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
o Campo 420 – Encargos com viaturas (artigo 88.º, n.º 3, na redação anterior à da Lei
n.º 2/2014, de 16 de janeiro)

São tributados autonomamente à taxa de 10 % os encargos efetuados ou suportados por
sujeitos passivos não isentos subjetivamente e que exerçam, a título principal, atividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas ligeiras de
ÃO
passageiros ou mistas cujo custo de aquisição seja igual ou inferior ao montante fixado
nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º do CIRC, motos ou motociclos, excluindo os
resentada:veículos movidos exclusivamente a energia elétrica (regime em vigor até 31 de dezembro
de 2013).

território português,
gado familiar, tenham
A Portaria
entação (cfr.
n.º 1 don.º 467/2010, de 7 de julho, fixou os montantes que devem ser aplicados nos
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º do CIRC, para as viaturas adquiridas no período
de 2010 e seguintes.
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No que respeita às viaturas adquiridas em períodos anteriores a 1 de janeiro de 2010, o
montante a considerar, no âmbito do regime referido, é de € 29.927,87, tal como previsto
na redação da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º do Código do IRC que vigorou até essa
data.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

o Campo 421 – Encargos com viaturas (artigo 88.º, n.º 4, revogado pelo artigo 13.º da
FIM
SE de
DESTINA
A DECLARAÇÃO
Lei A
n.ºQUE
2/2014,
16 de janeiro)
A
declaração
rendimentos modelo
destina-se
apresentação
anual dos
São
tributadosde
autonomamente
à taxa 3
dedo
20IRS
% os
encargosàefetuados
ou suportados
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos
informativos
relevantes
pelos sujeitos passivos não isentos subjetivamente e que exerçam, a título principal,
para
a determinação
situaçãoindustrial
tributáriaou
dos
sujeitos
passivos, pessoas
singulares,
tal
atividade
de naturezada
comercial,
agrícola,
relacionados
com viaturas
ligeiras
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
de passageiros ou mistas cujo custo de aquisição seja superior ao montante fixado nos
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 34.º do CIRC (regime em vigor até 31 de dezembro
de 2013).

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
o Campo 422 – Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou
1 - A gerente
declaração
modelo
e 13,
quaisquer
dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
[artigo
88.º, 3n.º
alínea a)]
por transmissão eletrónica de dados.
2
- Para
efeitos autonomamente,
do disposto no ànúmero
anterior,
o sujeito
e o contabilista
São
tributados
taxa de
35 %, os
gastos passivo
ou encargos
relativos a
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁcados
indemnizações ou quaisquer compensações devidas não relacionadas com a concretização
por
senhas atribuídas
pela Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
de objetivos
de produtividade
previamente
definidos
na relação contratual, quando se
verifique a cessação de funções de gestor, administrador ou gerente, bem como os
3
- Os relativos
modelos àaprovados
pela Portaria
de 16que
deseriam
outubro,
bem como
gastos
parte que exceda
o valor n.º
das366/2015,
remunerações
auferidas
pelo
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
de
exercício daqueles cargos até ao final do contrato, quando se trate de rescisãoanos
de um
2001
a 2014,
em vigor,que
devendo
declaraçãode
modelo
3 e seus
anexos
ser
contrato
antesmantêm-se
do termo, qualquer
seja a a
modalidade
pagamento,
quer
este seja
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
efetuado diretamente pelo sujeito passivo quer haja transferência das responsabilidades
(artigo
2.º para
da Portaria
n.º 34/2019,
inerentes
uma outra
entidade.de 28/1)

o Campo 424 – Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
pagas a gestores, administradores ou gerentes [artigo 88.º n.º 13, alínea b)]
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
São tributados autonomamente, à taxa de 35 %, os gastos ou encargos relativos a bónus
e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes quando
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
estas representem uma parcela superior a 25 % da remuneração anual e possuam valor
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
superior a € 27.500,00, salvo se o seu pagamento estiver subordinado ao diferimento de
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
uma parte não inferior a 50 % por um período mínimo de três anos e condicionado ao
artigo 57.º do CIRS).
desempenho positivo da sociedade ao longo desse período.
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a aprovação do Orçamento do Estado para 2016, foi aditado ao artigo 88.º um
NTOS Com
novo n.º 19, passando a ficar definitivamente esclarecido que no caso de se verificar o
incumprimento de qualquer das condições previstas na parte final da alínea b) do n.º
13, o montante correspondente à tributação autónoma que deveria ter sido liquidada
é adicionado ao valor do IRC liquidado relativo ao período de tributação em que se
verifique aquele incumprimento.

Algumas notas:

• No que se refere à alínea b), do n.º 13 do art. 88.º do CIRC tem sido entendimento
administrativo
que: São qualificados como “gestores” os abrangidos no Dec. Lei n.º
esentação anual
dos
71/2007, de 27.03 e os responsáveis por estabelecimentos estáveis de entidades
formativos relevantes
nãotal
residentes;
essoas singulares,
•

São “remunerações variáveis” aquelas remunerações (acessórias) cujo pagamento
ou colocação à disposição esteja ligado, de alguma forma, ao desempenho
individual, de uma equipa ou ao da empresa.

•

Assim sendo, a participação nos lucros deve ser incluída neste conceito, uma vez
ÃO
que variam em função dos resultados da empresa, o mesmo não sucedendo com
as ajudas de custo, uma vez que, não obstante remuneração acessória, visam
compensar gastos incorridos pelo beneficiário com deslocações ao serviço da
entidade patronal.
toriamente entregue

•	Quanto ao conceito de “desempenho positivo”, atendendo às disposições
estabelecidas na Estrutura Conceptual do Sistema de Normalização Contabilística,
sivo e o contabilista
poder-se-á concluir que a Demonstração de Resultados é o suporte documental que
ada, são identiﬁcados
reúne informação disponível para a mensuração do desempenho de uma sociedade
considerando-se o Resultado Líquido do Período como um indicador adequado
para essa mensuração, podendo ser relevante a introdução de outros critérios para
outubro, bem como
complementar a análise, nomeadamente a sua evolução ao longo do tempo.
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

Exemplo 63:
A sociedade X atribuiu em 2021, um prémio de desempenho ao seu administrador, no
valor de 40.000 euros. Este prémio representa mais de 25% da remuneração anual do
beneficiário, mas foi acordado que no ano de 2019 seria pago apenas 40% do valor, sendo
a parte restante paga nos 4 anos subsequentes.

Contudo, devido ao elevado desempenho da sociedade, foi decidido pagar os 60%
resentada:restantes de uma só vez em 2021.

território português,
gado familiar,
tenham
Valor
a adicionar ao IRC de 2021 = 14.000 (40.000 X 35%)
entação (cfr. n.º 1 do
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o Campo 425 – Encargos não dedutíveis nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo
23.º-A do CIRC suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal
no período a que os mesmos respeitam (artigo 88.º, n.º 9, última parte, em vigor
até 31 de dezembro de 2016)

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

São tributados autonomamente, à taxa de 5%, os encargos não dedutíveis nos termos
da alínea h) do n.º 1 do artigo 23.º-A.º do CIRC suportados pelos sujeitos passivos que
apresentem prejuízo fiscal no período a que os mesmos respeitam.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A tributação destes encargos não está sujeita ao agravamento previsto no n.º 14 do artigo 88.º.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
o aCampo
426 – Encargos
com
viaturas
ligeiras
depassivos,
passageiros
e viaturas
ligeiras
para
determinação
da situação
tributária
dos
sujeitos
pessoas
singulares,
tal
mercadorias
referidas
na alínea
b) Código
do n.º 1 do IRS.
artigo 7.º do Código do Imposto
como de
se encontra
previsto
no artigo
57.º do
sobre Veículos (CISV) com um custo de aquisição inferior a € 27.500,00 [artigo
88.º, n.º 3, alínea a)]

MODO COMO
DEVE SER àAPRESENTADA
DECLARAÇÃO
São tributados
autonomamente
taxa de 10 % osAencargos
efetuados ou suportados
por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título
principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
1viaturas
- A declaração
modelo
3 e quaisquer
dos
seus de
anexos
é obrigatoriamente
ligeiras de
passageiros
e viaturas
ligeiras
mercadorias
referidas na entregue
alínea b)
por
transmissão
demotos
dados.
do n.º
1 do artigoeletrónica
7.º do CISV,
ou motociclos, com um custo de aquisição inferior
a € 27.500,00.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por
senhas
atribuídas
Autoridade
Tributária
Aduaneira. com veículos movidos
Estão
excluídos
os pela
encargos
efetuados
ou esuportados
exclusivamente a energia elétrica.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
2014, mantêm-se
em vigor,
a declaração
modelo 3 ee viaturas
seus anexos
ser
o aCampo
427 – Encargos
com devendo
viaturas ligeiras
de passageiros
ligeiras
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
de mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do código do Imposto
(artigosobre
2.º daVeículos
Portaria(CISV)
n.º 34/2019,
decusto
28/1) de aquisição igual ou superior a € 27.500,00,
com um
e inferior a € 35.000,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea b)]

São tributados autonomamente à taxa de 27,5 % os encargos efetuados ou suportados
QUEM passivos
ESTÁ OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
por sujeitos
que não beneficiem
de isenções
subjetivas e que exerçam, a título
principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
viaturas ligeiras de passageiros e viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea b)
dodeclaração
n.º 1 do artigo
7.º do CISV, motos
ou3motociclos,
com um custo
de aquisição igual ou
A
de rendimentos
modelo
do IRS é obrigatório
ser apresentada:
superior a € 27.500,00, e inferior a € 35.000,00.
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido
rendimentos
sujeitos efetuados
a IRS que obriguem
à sua apresentação
(cfr.movidos
n.º 1 do
Estão
excluídos
os encargos
ou suportados
com veículos
artigo 57.º doaCIRS).
exclusivamente
energia elétrica.
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o Campo 428 – Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e viaturas ligeiras de
mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto sobre
Veículos (CISV) com um custo de aquisição igual ou superior a € 35.000,00 [artigo
88.º, n.º 3, alínea c)]

São tributados autonomamente à taxa de 35 % os encargos efetuados ou suportados
por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título
principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
viaturas ligeiras de passageiros e viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea b)
do n.º 1 do artigo 7.º do CISV, motos ou motociclos, com um custo de aquisição igual
ou superior a € 35.000,00. Estão excluídos os encargos efetuados ou suportados com
veículos
movidos exclusivamente a energia elétrica.
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal
Esclarecimentos sobre a incidência de tributação autónoma de IRC quanto às viaturas
ligeiras de mercadorias.

ÃO

A Lei n.º 82-C/2014, de 31 de dezembro, veio alargar de uma forma pouco clara, o
âmbito de incidência das tributações autónomas, em sede de IRC às viaturas ligeiras de
mercadorias.

Este diploma conferiu nova redação ao n.º 3 do artigo 88.º do Código do IRC, cujo texto
passou a ser a seguinte:
toriamente entregue
“São tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos
passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título principal,
de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas ligeiras
sivo e o atividade
contabilista
de
passageiros,
viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo
ada, são identiﬁcados
7.º do Código do Imposto sobre Veículos, motos ou motociclos, excluindo os veículos
movidos exclusivamente a energia elétrica, às seguintes taxas:…”.

outubro, Esclarecimentos
bem como
emitidos pela AT
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO

A Autoridade Tributária divulgou uma informação vinculativa (conforme processo n.º
750/2015, cujas conclusões foram sancionadas por despacho de 17 de abril de 2015 da
Diretora-Geral) na qual proferiu entendimento que deve considerar-se que o legislador
pretendeu enquadrar na tributação autónoma os encargos efetuados ou suportados com
veículos ligeiros de mercadorias que não sejam tributados pela taxa intermédia ou pelas
taxas reduzidas previstas, respetivamente, nos artigos 8.º, n.º 3 e 9.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2
do Código do Imposto Sobre Veículos.

resentada:Neste sentido, para aferir se os encargos relativos a um determinado veículo ligeiro
de mercadorias está ou não sujeito a tributação autónoma em sede de IRC, torna-se
território necessário
português,proceder à sua classificação fiscal à luz dos critérios constantes do Código
gado familiar,
tenham Sobre Veículos (tomando em consideração designadamente, o tipo de caixa,
do Imposto
entação (cfr.
n.º 1 do
a lotação,
o número de eixos motores, etc..) por forma a aquilatar se o mesmo reúne ou
não as características que o enquadrem no âmbito da previsão das citadas normas, ou
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seja, é determinante saber se o mesmo está ou não sujeito à taxa intermédia ou taxas
reduzidas.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
Enquadramento das viaturas no Código do Imposto Sobre Veículos

Para se entender quais são as viaturas ligeiras de mercadorias abrangidas pela norma, é
necessário analisar o conteúdo da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto
FIM
A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Sobre
Veículos.

A
declaração
de rendimentos
modelo
3 doligeiros
IRS destina-se
à apresentação
anual dos
Ora,
esta disposição
refere-se aos
automóveis
de utilização
mista e aos automóveis
rendimentos
respeitantesque
ao ano
e de outros
elementos
informativos
ligeiros de mercadorias,
não anterior
sejam tributados
pelas
taxas reduzidas
nem relevantes
pela taxa
para
a determinação
tributária
dosesfera
sujeitos
passivos,
pessoas
singulares, de
tal
intermédia,
ou seja, da
aossituação
automóveis
que na
deste
imposto
são tributados
como
secom
encontra
previsto
no artigo 57.º do Código do IRS.
acordo
a tabela
A.

Podemos assim deduzir, tal como sancionado pela Autoridade Tributária, que ficam
fora do âmbito da tributação autónoma os veículos ligeiros de mercadorias que sejam
MODO
COMO
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
tributados
pela
tabelaDEVE
B, ou SER
seja, todos
os veículos que
estão referidos no n.º 2 do artigo
7.º bem como nos artigos 8.º e 9.º do Código do Imposto Sobre Veículos, uma vez que
estes são tributados por taxas intermédias ou reduzidas.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Analisando estes artigos no que toca aos veículos ligeiros de mercadorias, concluímos
2
- Para
efeitos
do disposto
número autónoma,
anterior, oassujeito
passivo
e o contabilista
que
não estão
abrangidos
pelano
tributação
seguintes
viaturas:
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
automóveis
ligeiros
mercadorias,
de caixa
com lotação máxima de três
porosenhas
atribuídas
pelade
Autoridade
Tributária
e fechada,
Aduaneira.
lugares, incluindo o do condutor, e altura interior da caixa de carga inferior a 120
(abrangidos
pela tabela
B);
3 - Oscm
modelos
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
o automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa fechada, com lotação máxima de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
três lugares, incluindo o do condutor, e tração às quatro rodas, permanente ou
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
adaptável (abrangidos pela tabela B);
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
o automóveis ligeiros de utilização mista que, cumulativamente, apresentem peso
bruto superior a 2300kg, comprimento mínimo da caixa de carga de 145 cm, altura
interior mínima da caixa de carga de 130 cm medida a partir do respetivo estrado,
que deve ser contínuo, antepara inamovível, paralela à última fiada de bancos, que
separeESTÁ
completamente
o espaço
destinado aoA
condutor
e passageiros do destinado
QUEM
OBRIGADO
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
às mercadorias, e que não apresentem tração às quatro rodas, permanente ou
adaptável (abrangidos por taxas reduzidas);
A declaração
de rendimentos
modelo 3 do IRS
é obrigatório
sersem
apresentada:
o automóveis
ligeiros de mercadorias,
de caixa
aberta ou
caixa, com lotação
superior a três lugares, incluindo o do condutor e sem tração às quatro rodas,
– Pelos
sujeitos passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território português,
permanente
ou adaptável
(abrangidos
por taxas
reduzidas);
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
o automóveis
ligeirossujeitos
de mercadorias,
de caixa àaberta,
fechada ou (cfr.
semn.ºcaixa,
auferido
rendimentos
a IRS que obriguem
sua apresentação
1 do
com57.º
lotação
máxima de três lugares, incluindo o do condutor, com exceção dos
artigo
do CIRS).
abrangidos pelo n.º 2 do artigo 7.º (abrangidos por taxas reduzidas);
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o veículos fabricados antes de 1970 (abrangidos por taxas intermédias);
o automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta ou sem caixa, com lotação
superior a três lugares, incluindo o do condutor que apresentem tração às quatro
rodas, permanente ou adaptável (abrangidos por taxas intermédias).
o Campo 432 – Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in com
um custo de aquisição inferior a € 27.500,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea a) e n.º 17]

São tributados autonomamente à taxa de 5 % os encargos efetuados ou suportados
por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título
esentaçãoprincipal,
anual dos
atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
formativosviaturas
relevantes
ligeiras de passageiros híbridas plug-in, com um custo de aquisição inferior a €
essoas singulares,
tal
27.500,00.

ÃO

o Campo 433 – Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in com
um custo de aquisição igual ou superior a € 27.500,00, e inferior a € 35.000,00
[artigo 88.º, n.º 3, alínea b) e n.º 17]

São tributados autonomamente à taxa de 10 % os encargos efetuados ou suportados
toriamente
entregue
por
sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título
principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, com um custo de aquisição igual ou
sivo e o superior
contabilista
a € 27.500,00, e inferior a € 35.000,00.
ada, são identiﬁcados

o Campo 434 – Encargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in com
outubro, bem um
como
custo de aquisição igual ou superior a € 35.000,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea c)
mentos dos anos
de
e n.º 17]
o 3 e seus anexos ser
São tributados autonomamente à taxa de 17,5 % os encargos efetuados ou suportados
por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título
principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, com um custo de aquisição igual ou
superior a € 35.000,00.

ÃO

resentada:Exemplo 64 - Aquisição de uma viatura híbrida plug-in com cálculo de valor residual:

território português,
gado familiar, tenham
A empresa “Só Lucros, Lda” adquiriu no início de 2021, uma viatura ligeira de passageiros,
entação (cfr. n.º 1 do
híbrida plug-in.
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O valor de aquisição foi € 60.000,00 tendo sido estimada uma vida útil de 5 anos.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO
3 cálculo
DOdeIRS
Exemplo 64 - Aquisição de uma viatura
híbrida plug-in com
valor residual:

Em função desta vida útil foi igualmente estimado um valor residual de € 6.000,00

Aplicação do ofício circulado 20.203, de 2019-01-25

APeso
empresa
“Só Lucros,
Lda” adquiriu
no início de =
2021,
do valor
residual
= 6.000/60.000
10%uma viatura ligeira de passageiros, híbrida plug-in.
O valor de aquisição foi € 60.000,00 tendo sido estimada uma vida útil de 5 anos.
Valor residual ajustado para efeitos fiscais = 10% x 50.000 = 5.000
Em função desta vida útil foi igualmente estimado um valor residual de € 6.000,00
A QUE SE
DESTINA
A DECLARAÇÃO
ValorFIM
depreciável
= 50.000
– 5.000
= 45.000
Aplicação do ofício circulado 20.203, de 2019-01-25
Peso do valor residual = 6.000/60.000 = 10%
A
declaração
de rendimentos
modelo
3
do IRS
destina-se à apresentação anual dos
correção
noajustado
Quadro
07efeitos
da declaração
modelo
22:
Valor
residual
para
fiscais
= 10%
x 50.000
= 5.000
rendimentos
respeitantes
ao
ano
anterior
e
de
outros
elementos informativos relevantes
Valor
depreciável
= 50.000 – 5.000
= 45.000
Campo
719
→
acréscimo
de
1.800
=
(54.000
x
20%)
–
(45.000
x 20%)
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos,
pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
correção no Quadro 07 da declaração modelo 22:
Campo
719da
→tributação
acréscimo deautónoma
1.800 = (54.000 x 20%) – (45.000 x 20%)
Cálculo

Valor de aquisição = 60.000 euros
Cálculo da tributação autónoma
Valor
= 60.000
euros SER
MODO
COMO
DEVE
APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Taxade
deaquisição
tributação
autónoma
= 17,5%
Taxa de tributação autónoma = 17,5%
Depreciação praticada = 54.000 X 20% = 10.800
Depreciação praticada = 54.000 X 20% = 10.800
-indicar
A declaração
3 e quaisquer
dos 22
seus
anexos
é obrigatoriamente
entregue
Quadro
da declaração
(juntamente
comencargos):
os restantes encargos):
A1Aindicar
nono
Quadro
13modelo
da13declaração
modelomodelo
22 (juntamente
com os restantes
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
em que
declaração
por este ser
assinada,
identiﬁ
cados
o cado,
Camponos
435casos
– Encargos
comaviaturas
ligeirasdeva
de passageiros
movidas
a GNVsão
com
um custo
de
Campo
435
–
Encargos
com
viaturas
ligeiras
de
passageiros
movidas
a
GNV
com
o
por senhas
atribuídas
pela
Autoridade
Tributária
e
Aduaneira.
aquisição inferior a € 27.500,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea a) e n.º 18]
um custo de aquisição inferior a € 27.500,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea a) e n.º 18]
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
São tributados autonomamente à taxa de 7,5 % os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
que
beneficiem
de isenções subjetivas
e de
que7,5
exerçam,
a título principal,
atividade
de natureza
Sãonão
tributados
autonomamente
à taxa
os encargos
efetuados
ou suportados
2001
a 2014, mantêm-se
em vigor,
devendo
a%
declaração
modelo
3 e seus
anexos ser
comercial,
industrial
ou
agrícola,
relacionados
com
viaturas
ligeiras
de
passageiros
movidas
a
GNV,
um
por sujeitos passivos
que não
deeletrónica
isenções subjetivas
título
obrigatoriamente
entregue
porbeneficiem
transmissão
de dados. e que exerçam, acom
custo
de aquisição
inferiorde
a €natureza
27.500,00. de
principal,
atividade
comercial,
industrial ou agrícola, relacionados com
(artigo
2.º da
Portaria
n.º
34/2019,
28/1)
viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV, com um custo de aquisição inferior a €
27.500,00.
o Campo 436 – Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV com um custo de
aquisição igual ou superior a € 27.500,00, e inferior a € 35.000,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea b) e
n.º 18]
o QUEM
CampoESTÁ
436 –OBRIGADO
Encargos com
viaturas ligeirasA
deDECLARAÇÃO
passageiros movidas a GNV com
A APRESENTAR
um
custo
de
aquisição
igual
ou
superior
a
€
27.500,00,
e inferior
€ 35.000,00
São tributados autonomamente à taxa de 15 % os encargos efetuados ou suportados
porasujeitos
passivos
[artigo 88.º, n.º 3, alínea b) e n.º 18]
que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título principal, atividade de natureza
A declaração
de rendimentos
modelo com
3 doviaturas
IRS é obrigatório
ser apresentada:
comercial,
industrial
ou agrícola, relacionados
ligeiras de passageiros
movidas a GNV, com um
custo de aquisição igual ou superior a € 27.500,00, e inferior a € 35.000,00.
tributados
autonomamente
à taxa
de 15 % osresidentes
encargos efetuados
ou suportados
–São
Pelos
sujeitos
passivos (pessoas
singulares),
em território
português,
porquando
sujeitosestes,
passivos
que
não
beneficiem
de
isenções
subjetivas
e
que
exerçam,
a título
ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
o
Campo
437
–
Encargos
com
viaturas
ligeiras
de
passageiros
movidas
a
GNV
com
um
custo
de
principal,
de natureza
industrialàou
relacionados
auferidoatividade
rendimentos
sujeitos acomercial,
IRS que obriguem
suaagrícola,
apresentação
(cfr. n.º com
1 do
aquisição igual
superior a € 35.000,00
[artigo
88.º,com
n.º 3, um
alínea
c) e n.ºde
18]aquisição igual ou
viaturas
deoupassageiros
movidas
a GNV,
custo
artigoligeiras
57.º do CIRS).
superior a € 27.500,00, e inferior a € 35.000,00.
Abílio
Alexandre
Mariana
AbílioSousa
SousaJoaquim
| Joaquim
Alexandre
O. Sá
Silva | Mariana Sá
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o Campo 437 – Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV com
um custo de aquisição igual ou superior a € 35.000,00 [artigo 88.º, n.º 3, alínea c)
e n.º 18]

NTOS

São tributados autonomamente à taxa de 27,5 % os encargos efetuados ou suportados
por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título
principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com
viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV, com um custo de aquisição igual ou
superior a € 35.000,00.

esentação anual dos
formativos relevantes
Exemplo 65:
essoas singulares, tal
A propósito das novas taxas de tributação autónoma aprovadas pela reforma da tributação
ambiental apresentamos um exemplo comparativo 2014/2015 para uma viatura híbrida
plug-in:

ÃO

Admita-se que uma dada empresa vai adquirir uma viatura híbrida plug-in no período de
2015, cujo custo de aquisição é € 45.000,00.

A viatura
vai ser depreciada em 5 anos, tendo-se reconhecido contabilisticamente um
toriamente
entregue
valor residual de € 5.000,00.

sivo e o contabilista
Dedução
das depreciações:
ada, são identiﬁ
cados

Em 2015 = 40.000 x 20% = 8.000 (valor integralmente dedutível nos termos da alínea e)
do n.º 1 do artigo 34.º do IRC, conjugado com a Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho).
outubro, bem como
mentos dos
anos
de
Caso
a viatura
tivesse sido adquirida em 2014, as depreciações aceites seriam apenas de
o 3 e seus5.000
anexos
ser
(25.000
X 20%).

Cálculo da tributação autónoma incidente sobre a depreciação da viatura:
Em 2015 = 40.000 x 20% = 8.000 x 17,5% = 1.400
Em 2014 seria = 8.000 x 35% = 2.800

ÃO

resentada:

o Campo 438 – Despesas não documentadas [artigo 88.º, n.º 1] (Residentes que
não exercem a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola, Regime
território português,
Simplificado ou OIC abrangidos pelo artigo 22.º, n.º 8 do EBF)
gado familiar, tenham
entação (cfr.
n.º 1campo
do
Neste
devem ser inscritas as despesas não documentadas tributadas
autonomamente à taxa de 50% ou 70%, consoante o caso, suportadas pelos sujeitos
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passivos residentes que não exercem a título principal, atividade comercial, industrial ou
agrícola, pelos sujeitos passivos tributados pelo regime simplificado de determinação
da matéria coletável, ou pelos organismos de investimento coletivo abrangidos pelo
artigo 22.º, n.º 8 do EBF, os quais não preenchem o quadro 07 da declaração.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

A taxa de 70% aplica-se quando as despesas sejam efetuadas por sujeitos passivos total
ou parcialmente isentos, ou que não exerçam, a título principal, atividades de natureza
comercial, industrial ou agrícola e ainda por sujeitos passivos que aufiram rendimentos
enquadráveis
no artigo
7.º, conforme
disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Código do IRC.
FIM A QUE
SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
o Campo 439
– Importâncias
pagas 3oudo
devidas
a entidades
não residentesanual
sujeitas
a
A declaração
de rendimentos
modelo
IRS destina-se
à apresentação
dos
um
regime
fiscal
privilegiado
[artigo
88.º,
n.ºs
1
e
8]
(Residentes
que
não
exercem
a
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
principal, da
atividade
comercial,
ou agrícola,
Simplificado
para atítulo
determinação
situação
tributáriaindustrial
dos sujeitos
passivos,Regime
pessoas
singulares, ou
tal
OIC
abrangidos
pelo
artigo
22.º,
n.º
8
do
EBF)
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
Neste campo devem ser inscritas as importâncias pagas ou devidas, a qualquer título,
por sujeitos passivos tributados pelo regime simplificado de determinação da matéria
coletável
ou COMO
pelos Organismos
de
Investimento Coletivo
(OIC) abrangidos pelo artigo
MODO
DEVE as
SER
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
Neste campo
devem ser inscritas
importâncias
pagas ou devidas,
a qualquer título, por sujeitos passivos
22.º, n.º 8 do EBF, a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado,
tributados pelo regime simplificado de determinação da matéria coletável ou pelos Organismos de
a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º-D da Lei Geral Tributária, ou cujo pagamento seja
Investimento Coletivo (OIC) abrangidos pelo artigo 22.º, n.º 8 do EBF, a entidades não residentes sujeitas a
em contas
abertas
instituiçõesseus
financeiras
aí
residentes ou domiciliadas,
1efetuado
- regime
A declaração
modelo
e em
quaisquer
anexos
é obrigatoriamente
entregue
um
fiscal privilegiado,
a3que
se refere odos
n.º 1 do artigo
63.º-D
da Lei Geral Tributária,
ou cujo
salvo
se
o
sujeito
passivo
puder
provar
que
correspondem
a
operações
efetivamente
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
pagamento seja efetuado em contas abertas em instituições financeiras aí residentes ou domiciliadas, salvo
realizadas e não têm um caráter anormal ou um montante exagerado, as quais são
se
o sujeito passivo
puder provar que
correspondem
a operações efetivamente realizadas e não têm um
tributadas,
autonomamente,
à taxa
de 35%.anterior,
2
- Para
efeitos
domontante
disposto
no número
o sujeito
passivo àe taxa
o contabilista
caráter
anormal
ou um
exagerado,
as quais são tributadas,
autonomamente,
de 35%.
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do abrangidas
IRS é obrigatório
apresentada:
As
entidades licenciadas
na Zona Franca
da Madeira,
pelo regimeser
previsto
no artigo 36.º-A do EBF,
que
realizem despesas
e encargos
a atividades
exercidasabrangidas
na Zona Franca
da regime
Madeira, previsto
declaram
As entidades
licenciadas
na imputáveis
Zona Franca
da Madeira,
pelo
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
neste
quadro36.º-A
tais despesas
e encargos,
exceto quanto
às tributações
autónomas
previstas nos
1 e 8 do
no artigo
do EBF,
que realizem
despesas
e encargos
imputáveis
a n.ºs
atividades
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
artigo
88.º dona
CIRC,
as quais
são declaradas
nos campos
716 eneste
746 doquadro
quadro 07,
respetivamente.
exercidas
Zona
Franca
da Madeira,
declaram
tais
despesas e encargos,
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
exceto quanto às tributações autónomas previstas nos n.ºs 1 e 8 do artigo 88.º do CIRC,
artigo 57.º do CIRS).
quais
declaradas
nos campos
716 e
docom
quadro
07, respetivamente.
Aascoleta
dassão
tributações
autónomas
é determinada
de746
acordo
a proporção
da taxa do IRC aplicável, exceto
quanto às tributações autónomas previstas nos n.ºs 1 e 8 do artigo 88.º do CIRC (n.º 14 do artigo 36.º-A do EBF).
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

Para o período de 2021, a proporção é efetuada do seguinte modo:
o Taxa de tributação autónoma x [(5/14.7) x 100]
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A coleta
das tributações
determinada
de pelo
acordo
com
a proporção
da taxa
As entidades
licenciadas na autónomas
Zona Franca daéMadeira,
abrangidas
regime
previsto
no artigo 36.º-A
do EBF,
do que
IRCrealizem
aplicável,
exceto
quanto
às
tributações
autónomas
previstas
nos
n.ºs
1
e
8
do
despesas e encargos imputáveis a atividades exercidas na Zona Franca da Madeira, declaram
artigo
do CIRC
(n.º 14edo
artigoexceto
36.º-A
do EBF).
neste88.º
quadro
tais despesas
encargos,
quanto
às tributações autónomas previstas nos n.ºs 1 e 8 do
artigo 88.º do CIRC, as quais são declaradas nos campos 716 e 746 do quadro 07, respetivamente.
Para
o período
de 2021,
a proporção
é efetuada
do seguinte
modo:da taxa do IRC aplicável, exceto
A coleta
das tributações
autónomas
é determinada
de acordo
com a proporção
quanto às tributações autónomas previstas nos n.ºs 1 e 8 do artigo 88.º do CIRC (n.º 14 do artigo 36.º-A do EBF).
o Taxa de tributação autónoma x [(5/14.7) x 100]
Para o período de 2021, a proporção é efetuada do seguinte modo:
o Taxa de tributação autónoma x [(5/14.7) x 100]
Assim, as taxas correspondentes, arredondadas à centésima, são as seguintes:

Assim, as taxas correspondentes, arredondadas à centésima, são as seguintes:
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

toriamente entregue
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá

março 2022

152
sivo e o contabilista
As taxas de tributação autónoma são elevadas em 2,50% quanto aos sujeitos passivos que
ada, são identiﬁcados
apresentem prejuízo fiscal no período a que respeitem quaisquer dos factos tributários
referidos artigo 88.º do CIRC, relacionados com o exercício de uma atividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola não isenta de IRC (artigo 88.º, n.º 14 do CIRC).
outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
O agravamento das taxas de tributação autónoma não é aplicável no período de tributação
de início de atividade e no seguinte, conforme previsto no n.º 15 do artigo 88.º do Código
do IRC.

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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Principais Benefícios fiscais – Anexo D da declaração Modelo 22

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Relativamente aos períodos de tributação de 2011 e seguintes, o anexo D é obrigatoriamente
MODELO 3 DO IRS
apresentado pelas seguintes entidades:
o	Que exercendo, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial
ou agrícola, usufruam de regimes de isenção ou de qualquer outro benefício fiscal
que se traduza em deduções ao rendimento ou à coleta no período a que respeita
a declaração;

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

o Residentes que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial,
industrial ou agrícola, sempre que usufruam de isenção ou de qualquer outro
benefício fiscal, nomeadamente dedução à matéria coletável (relativamente ao
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
preenchimento da declaração modelo 22 por estes sujeitos passivos, ver Ofício
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
circulado n.º 20167/2013, de 12/4);
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
o Sociedades
deartigo
Participações
Sociais,
de Capital de Risco e
como
se encontra Gestoras
previsto no
57.º do Código
doSociedades
IRS.
Investidores de Capital de Risco, com mais-valias e ou menos-valias enquadradas
no artigo 32.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) no período de tributação a
que respeita a declaração (períodos de tributação até 2013, inclusive, em virtude
da revogação daquela disposição legal pela Lei n.º 83-C/2013, de 31/12).

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

As linhas em branco devem ser utilizadas para evidenciar outras situações para além das
previstas
impresso.
Neste
sujeitoépassivo
deve juntar uma
nota
1expressamente
- A declaração
modelono
3e
quaisquer
dos caso,
seus o
anexos
obrigatoriamente
entregue
explicativa
ao
processo
de
documentação
fiscal
a
que
se
refere
o
artigo
130.º
do
Código
por transmissão eletrónica de dados.
do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (CIRC).
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
Nãosenhas
devematribuídas
ser inscritos
neste
anexo os
rendimentos
não sujeitos a IRC (ver artigo 54.º,
por
pela
Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
n.º 3 do CIRC).
3
Os modelos
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015,
16 de
outubro,a bem
como
Os- sujeitos
passivos
que usufruam
de benefícios
fiscais,de
estão
obrigados
entregar
o
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
Anexo D da declaração modelo 22, o qual se encontra estruturado em sintonia com esta
2001
a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
classificação:
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Benefícios fiscais:
Isenções

Quadro 03

deduções ao rendimento
deduções à coleta

Quadro 04

Quadro 07

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

As reduções de taxa constam do Quadro 08.1 da declaração modelo 22
A
de rendimentos
do propriamente
IRS é obrigatório
ser
Nodeclaração
que respeita
à declaraçãomodelo
modelo3 22
dita,
osapresentada:
benefícios relevam da
seguinte forma:
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando ao
estes,
ou os dependentes
que
Deduções
rendimento
Quadro
07integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferidoà rendimentos
sujeitos10a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
Deduções
coleta
Quadro
artigo 57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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Estes benefícios declarados em valores globais, são depois objeto de indicação detalhada
no Anexo D, efetuando-se um cruzamento de informação.
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
Deduções ao rendimento:
Apuramento
do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
Deduções
ao rendimento:

Deduções ao rendimento:

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

Deduções à coleta:
toriamente entregue
Deduções à coleta:

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁ
cados
Deduções
à coleta:

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser

ÃO
6.1. Criação de emprego – artigo 19.º do EBF (revogado)

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. 6.1.
n.º 1Criação
do de emprego – artigo 19.º do EBF (revogado)
Para a determinação
do lucro tributável dos sujeitos passivos do IRC e dos sujeitos passivos do IRS com
contabilidade organizada, os encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho para jovens
e para desempregados de longa duração, admitidos por contrato de trabalho por tempo indeterminado,
são
em 150% do respetivo montante contabilizado como custo do exercício
174considerados
Março 2022
9
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6.1.6.1. Criação
emprego
– artigo
EBF (revogado)
Criação dede
emprego
– artigo
19.º do19.º
EBF do
(revogado)

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Para
do do
lucro
tributável
dos sujeitos
passivos
do IRC edo
dosIRC
sujeitos
IRS com
Paraaadeterminação
determinação
lucro
tributável
dos sujeitos
passivos
e dospassivos
sujeitosdopassivos
do IRS comorganizada,
contabilidade
organizada,
os encargos
correspondentes
à criação
de
contabilidade
os encargos
correspondentes
à criação
líquida de postos de
trabalho líquida
para jovens
postos
de
trabalho
para
jovens
e
para
desempregados
de
longa
duração,
admitidos
por
e para desempregados de longa duração, admitidos por contrato de trabalho por tempo indeterminado,
FIM de
A QUE
DESTINA
DECLARAÇÃO
contrato
trabalho
por
tempoA
indeterminado,
são considerados
em 150% do respetivo
são
considerados
em SE
150%
do respetivo
montante
contabilizado
como custo do exercício
montante contabilizado como custo do exercício

A declaração
de Alexandre
rendimentos
modelo
3 do IRS destina-se à apresentação
anual dos
Abílio
Sousa Joaquim
Mariana
Sá
março 2022
rendimentos
respeitantes
ao ano anterior
e deposto
outros
relevantes
O montante máximo
da majoração
anual, por
deelementos
trabalho, éinformativos
o correspondente
a155
14
para
da situação
dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
vezesa adeterminação
retribuição mínima
mensaltributária
garantida.
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Assim, para o período de tributação de 2020, o valor máximo do benefício a considerar,
por trabalhador, é: (€ 635 x 14) = € 8.890,00

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
A Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto, procedeu à prorrogação da vigência de determinados
benefícios fiscais, alterando igualmente o Estatuto dos Benefícios Fiscais.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
De entre as alterações aprovadas merece particular destaque a revogação do artigo 19.º
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
do Estatuto dos Benefícios Fiscais, disposição que vigorou durante muitos anos na nossa
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
nomenclatura jurídica e que permitia a obtenção de alguns incentivos em sede de IRC,
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
para as empresas que criassem postos de trabalho nas condições exigidas pela norma
legal.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Esta revogação produz efeitos a 1 de julho de 2018.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
o Efeitos da revogação e aplicação da lei no tempo

Todos os trabalhadores admitidos até 30 de junho de 2018 e cuja contratação respeite
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
as condições impostas pelo artigo agora revogado, são ainda elegíveis para efeitos do
incentivo fiscal.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
De igual forma, mantêm-se todos os benefícios fiscais criados em períodos anteriores
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
até que se extinga o prazo de 5 anos consagrado no n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto dos
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Benefícios Fiscais.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Exemplo 66:

NTOS A sociedade “Queremos Incentivos, SA” admitiu em janeiro de 2017 um funcionário,
encontrando-se reunidas as condições referidas no artigo 19.º do EBF.

Esta admissão representa € 1.200,00 de encargos mensais para a empresa.

cálculo do benefício:
1.200,00 X 14 X 50% = € 8.400,00
Valor dedutível no período de 2021: € 7.798,00

esentação anual dos
formativosNote-se
relevantes
Apuramento
do lucro
tributável,
matériapor
coletável
cálculoPelo
do IRC
do no
período
de tributação
de 2021
que este
benefício
aplica-se
cincoeanos.
que
exemplo,
a sua aplicação
essoas singulares,
tal
terminou em 2021.

Remuneração Convencional
do Capital
Social Social
– artigo–41.º-A
do41.º-A
EBF do EBF
6.2. 6.2.Remuneração
Convencional
do Capital
artigo

ÃO

toriamente
entregue
Este
benefício, inicialmente previsto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro (reforma do IRC)
passou a constar do artigo 41.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Não se trata verdadeiramente de um
Este
inicialmente
previsto
no um
artigo
9.º da
Lei
n.º características
2/2014, de e16com
de ojaneiro
novo benefício,
benefício, pois
até 2013, inclusive,
existiu
benefício
com
estas
mesmo
sivo e o (reforma
contabilista
do IRC) passou a constar do artigo 41.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
nome.cados
ada, são identiﬁ
Não se
trata verdadeiramente de um novo benefício, pois até 2013, inclusive, existiu um
Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2017, este benefício sofreu uma enorme alteração.
benefício com estas características e com o mesmo nome.

Com
a aprovação
do Orçamento
Estado para
2017,ou
este
sofreu uma
enorme
determinação
do lucro
tributável dasdo
sociedades
comerciais
civisbenefício
sob forma comercial,
cooperativas,
outubro, Na
bem
como
alteração.
mentos dos
anos públicas,
de
empresas
e demais pessoas coletivas de direito público ou privado com sede ou direção efetiva
o 3 e seus em
anexos
ser
território português, pode ser deduzida uma importância correspondente à remuneração convencional
do
capital
social, calculada
mediante
a aplicação,
limitada
a cada exercício,
da taxa ou
de 7civis
% ao montante
das
Na determinação
do lucro
tributável
das
sociedades
comerciais
sob forma
entradas realizadas
até 2.000.000
de euros,
por e
entregas
dinheiro
ou através
da conversão
de
comercial,
cooperativas,
empresas
públicas,
demaisem
pessoas
coletivas
de direito
público
ou
privado com
ou direção
efetiva
território
português,
pode seroudeduzida
uma
suprimentos
ou desede
empréstimos
de sócios,
noem
âmbito
da constituição
de sociedade
do aumento
do
importância
correspondente
à
remuneração
convencional
do
capital
social,
calculada
capital social.
mediante a aplicação, limitada a cada exercício, da taxa de 7 % ao montante das entradas
realizadas até 2.000.000 de euros, por entregas em dinheiro ou através da conversão
A dedução ao lucro tributável do IRC:
ÃO
de suprimentos ou de empréstimos de sócios, no âmbito da constituição de sociedade
a) Aplica-se exclusivamente às entradas, no âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do
ou do aumento do capital social.
capital social da sociedade beneficiária;
b) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período de tributação em que ocorram
resentada:
A dedução
ao lucro tributável
do IRC:
as mencionadas
entradas e nos
cinco períodos de tributação seguintes

território português,
a) Aplica-se exclusivamente às entradas, no âmbito da constituição de sociedades ou
Exemplo
gado familiar,
tenham
do67:
aumento do capital social da sociedade beneficiária;
entação (cfr.
1 do em 2020 um aumento de capital por conversão de suprimentos que tinha sobre a sociedade
O Sr.n.º
X realizou
b) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período de tributação em
B de € 500.000.
que ocorram as mencionadas entradas e nos cinco períodos de tributação seguintes
A sociedade B vai poder deduzir ao lucro tributável dos exercícios de 2018 a 2023 a quantia de € 35.000 (por
ano).
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A dedução é efetuada no campo 774 do Quadro 07 da declaração de rendimentos modelo 22 de IRC, sendo
ainda o mesmo valor indicado no campo 409 do Anexo D.
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Exemplo 67:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
A sociedade B vai poder deduzir ao lucro tributável dos exercícios de 2018 a 2023 a
O Sr. X realizou em 2020 um aumento de capital por conversão de suprimentos que tinha
sobre a sociedade B de € 500.000.
quantia de € 35.000 (por ano).
A dedução é efetuada no campo 774 do Quadro 07 da declaração de rendimentos
modelo 22 de IRC, sendo ainda o mesmo valor indicado no campo 409 do Anexo D.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A
declaração
de2018
rendimentos
modelo
3 do IRSdo
destina-se
à apresentação
anual dos
Com
o OE para
efetuou-se
o alargamento
âmbito de
aplicação do regime
da
rendimentos
ao do
anocapital
anterior
e de outros
elementos
remuneraçãorespeitantes
convencional
social
às conversões
deinformativos
créditos de relevantes
qualquer
para
a determinação
natureza
em capital. da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Passa também a estar contemplado o aumento de capital com recurso aos lucros
gerados no próprio exercício, desde que o registo do aumento de capital se realize até
à entrega da declaração de rendimentos relativa ao exercício em causa.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Apenas se consideram as entradas em espécie correspondentes à conversão de créditos
1de- terceiros
A declaração
modelo
3 e quaisquer
dos seus
é obrigatoriamente
entregue
realizadas
a partir
de 1 de janeiro
deanexos
2018 ou
a partir do primeiro
dia do
por
transmissão
eletrónica
de
dados.
período de tributação que se inicie após essa data, quando este não coincida com o ano
civil.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

Exemplo
68: aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
3
- Os modelos
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
A sociedade “Bons Aumentos, Lda” apresenta um resultado líquido no período de 2021,
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
de 230.000 euros.
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.º da Portaria
n.ºaprovação
34/2019, de
Na Assembleia
Geral de
de28/1)
contas do período de 2021, ocorrida em março de
2022, foi aprovado um aumento de capital no valor de € 100.000,00, sendo este valor
efetuado a título de aplicação dos resultados de 2021.

Foi efetuado
o registo
comercial A
deste
aumento emA30
de abril de 2022.
QUEM ESTÁ
OBRIGADO
APRESENTAR
DECLARAÇÃO

A declaração
empresa em
pode deduzir
do IRC
valor de € 7.000,00
A
decausa
rendimentos
modeloao3 lucro
do IRStributável
é obrigatório
serum
apresentada:
durante 6 anos consecutivos. A dedução é efetuada no campo 774 do Quadro 07 da
de rendimentos
22 singulares),
de IRC do período
de 2021,
aindaportuguês,
o mesmo
–declaração
Pelos sujeitos
passivos modelo
(pessoas
residentes
em sendo
território
valor
indicado
noou
campo
409 do Anexo
quando
estes,
os dependentes
queD.integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Na Assembleia Geral de aprovação de contas do período de 2021, ocorrida em março de 2022, foi aprovado
um aumento de capital no valor de € 100.000,00, sendo este valor efetuado a título de aplicação dos
resultados de 2021.
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e

APECA

cálculo do

IRC do período de tributação de 2021

Foi efetuado o registo comercial deste aumento em 30 de abril de 2022.
A empresa
em causa pode deduzir ao lucro tributável do IRC um valor de € 7.000,00 durante 6 anos
Nota
adicional:
consecutivos. A dedução é efetuada no campo 774 do Quadro 07 da declaração de rendimentos modelo 22
Decreto-Lei
n.º de
79/2017,
de 30
de junho
– alterações
aono
Código
de IRC do período
2021, sendo
ainda
o mesmo
valor indicado
campodas
409 Sociedades
do Anexo D. Comerciais:

O sócio de sociedade por quotas que por si ou juntamente com outros reunir a maioria de
Nota adicional:
votos
necessária para deliberar a alteração do contrato de sociedade pode comunicar aos
gerentes
o aumento
do ao
capital
por conversão
de suprimentos
Decreto-Leiou
n.º administradores
79/2017, de 30 de junho
– alterações
Códigosocial
das Sociedades
Comerciais:
registados
no
último
balanço
aprovado
de
que
seja
titular
(n.º
4
do
artigo
donecessária
CSC).
O sócio de sociedade por quotas que por si ou juntamente com outros reunir a maioria de87.º
votos
para deliberar
alteração
do contrato
sociedade no
podecaso
comunicar
aos gerentesde
ou suprimentos,
administradores éo
Para
efeitos ade
verificação
das de
entradas,
de conversão
aumento
do
capital
social
por
conversão
de
suprimentos
registados
no
último
balanço
aprovado
de que
suficiente declaração do contabilista certificado ou do revisor oficial de contas,
sempre
seja titular
(n.º 4 de
do artigo
87.º
do CSC).
que
a revisão
contas
seja
legalmente exigida, mencionando que a quantia consta dos
Para efeitos
de verificação das
entradas,
caso de conversão
suprimentos,
suficiente
declaração
do
regimes
contabilísticos
bem
como no
a proveniência
e ade
data
(n.º 4 doéartigo
89.º
do CSC).
contabilista certificado ou do revisor oficial de contas, sempre que a revisão de contas seja legalmente
esentaçãoexigida,
anualmencionando
dos
que a quantia consta dos regimes contabilísticos bem como a proveniência e a data
formativos6.3.
relevantes
Benefícios
ao
Investimento
(n.º 4 do artigo 89.º do CSC).
essoas singulares, tal
6.3. Benefícios ao Investimento
6.3.1. SIFIDE II
6.3.1. SIFIDE II

ÃO

toriamente entregue

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

O sistema de incentivos fiscais em atividades de investigação e desenvolvimento empresarial, previsto nos
35.º a 42.º do CFI é um benefício fiscal que opera por dedução à coleta do IRC e que carece de
outubro, artigos
bem como
aprovação
por parte do Ministério da Economia
mentos dos
anos de

o 3 e seusOanexos
ser de incentivos fiscais em atividades de investigação e desenvolvimento
sistema
empresarial, previsto nos artigos 35.º a 42.º do CFI é um benefício fiscal que opera por
Abílio Sousa à Joaquim
Mariana
Sá
março
dedução
coleta Alexandre
do IRC e que
carece
de aprovação por parte do Ministério
da 2022
Economia

158

Abrange as despesas de investigação, as realizadas pelo sujeito passivo de IRC com
vista à aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos, e as despesas de
desenvolvimento,
as realizadas pelo sujeito passivo de IRC através da exploração de
ÃO
resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos científicos ou
técnicos com vista à descoberta ou melhoria substancial de matérias-primas, produtos,
resentada:serviços ou processos de fabrico.

território português,
O crédito
de IRC é calculado sobre:
gado familiar,
tenham
entação (cfr. n.º 1 do
a) uma taxa base de 32,5% das despesas realizadas no período; e
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DECLARAÇÃO MODELO 3

APECA

b) uma
taxa incremental
de 50
% do acréscimo
das
despesas
período
Abrange
as despesas
de investigação,
as realizadas
pelo sujeito
passivo
de IRC realizadas
com vista à no
aquisição
de
em
relação
à
média
aritmética
simples
dos
dois
períodos
anteriores,
até
ao
limite
novos conhecimentos científicos ou técnicos, e as despesas de desenvolvimento, as realizadas pelo sujeito
1.500.000,00.
passivo de
de €IRC
através da exploração de resultados de trabalhos de investigação ou de outros
conhecimentos científicos ou técnicos com vista à descoberta ou melhoria substancial de matérias-primas,
produtos, serviços ou processos de fabrico.
As candidaturas a este sistema de incentivos fiscais têm de ser apresentadas até ao final
do mês de maio do ano seguinte ao do exercício a que respeitam.
O crédito de IRC é calculado sobre:
a) uma taxa base de 32,5% das despesas realizadas no período; e
uma taxa
de tem
50 % início
acréscimo
despesas realizadas
no período
relação à
O b)
processo
deincremental
candidatura
com o das
preenchimento
e submissão
doem
formulário
FIM
A QUE
SE DESTINA
AdoDECLARAÇÃO
média disponibilizado
aritmética simples dos
períodos
ao limite de € 1.500.000,00.
eletrónico
na dois
página
da anteriores,
internet até
http://sifide.adi.pt,
mediante registo

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

prévio.
As
sistema de incentivos
fiscais3 têm
ser destina-se
apresentadasàaté
ao final do mês de
maiodos
do
Acandidaturas
declaraçãoa este
de rendimentos
modelo
do de
IRS
apresentação
anual
ano
seguinte ao do
exercício a que
rendimentos
respeitantes
aorespeitam.
ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
A
dedução
do
SIFIDE
não
é acumulável,
relativamente
às mesmas
despesas,
com
para a determinação da situação
tributária dos
sujeitos passivos,
pessoas
singulares,
tal
benefícios
da
mesma
natureza.
se encontra
previsto
artigo
do Código doeIRS.
Ocomo
processo
defiscais
candidatura
temno
início
com57.º
o preenchimento
submissão do formulário eletrónico
disponibilizado na página da internet http://sifide.adi.pt, mediante registo prévio.
SIFIDEdo
não
está não
sujeito
à regra dos
limites máximos
aplicáveis
aoscom
auxílios
estatais
com
AOdedução
SIFIDE
é acumulável,
relativamente
às mesmas
despesas,
benefícios
fiscais
da
finalidade regional, contudo estão excluídas do benefício as despesas com investigação
mesma natureza.
MODO COMO na
DEVE
SER
A DECLARAÇÃO
e desenvolvimento,
parte
queAPRESENTADA
tenha sido objeto
de comparticipação financeira do
Estado a fundo perdido.
O SIFIDE não está sujeito à regra dos limites máximos aplicáveis aos auxílios estatais com finalidade
regional,
contudo estãomodelo
excluídas3do
as despesas
com
investigação
e desenvolvimento,entregue
na parte
1 - A declaração
e benefício
quaisquer
dos seus
anexos
é obrigatoriamente
que
sido objetoeletrónica
de comparticipação
financeira do Estado a fundo perdido.
portenha
transmissão
de dados.
6.3.2.
DLRR
- Regime
de dedução
por lucros
retidosoe sujeito
reinvestidos
(artigos
27.º a 34.º
2 - Para
efeitos
do disposto
no número
anterior,
passivo
e o contabilista
do
CFI)
certiﬁ6.3.2.
cado, nos
emdeque
a declaração
este ser assinada,
são
identiﬁ
cados
DLRRcasos
- Regime
dedução
por lucros deva
retidospor
e reinvestidos
(artigos 27.º
a 34.º
do CFI)
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Os sujeitos passivos podem deduzir à coleta do IRC, nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
sujeitos
passivos
deduzir
à coleta
doreinvestidos
IRC, nos períodos
de tributação
que
se
deOs
janeiro
de 2014,
até 10podem
% dos lucros
retidos
que sejam
em aplicações
relevantes, no
prazo
iniciem
em
ou
após
1
de
janeiro
de
2014,
até
10
%
dos
lucros
retidos
que
sejam
reinvestidos
de quatro anos contado a partir do final do período de tributação a que correspondam os lucros retidos
em aplicações relevantes, no prazo de quatro anos contado a partir do final do período
de tributação a que correspondam os lucros retidos
Relembre-se que o prazo inicial para reinvestimento, tendo passado para 3 anos e, atualmente, é de 4 anos.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

As alterações aos prazos de reinvestimento são aplicáveis aos prazos em curso em 1 janeiro de 2020.
Relembre-se que o prazo inicial para reinvestimento, tendo passado para 3 anos e,
atualmente, é de 4 anos.
• Em resumo:
A declaração
de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
• Reservas constituídas em 2017
prazo para reinvestimento termina em 2021
–As•Pelos
sujeitos
(pessoas
singulares),
residentes
emprazos
português,
Reservas
constituídas
emde
2018
prazo
para são
reinvestimento
termina
emterritório
2022em curso
alterações
aos passivos
prazos
reinvestimento
aplicáveis
aos
em 1
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
• Reservas
constituídas em 2019
prazo para reinvestimento termina em 2023
janeiro
de 2020.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
do Alexandre
CIRS). Mariana Sá
Abílioartigo
Sousa 57.º
Joaquim
março 2022
159
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•

Em resumo:

•
•
•
•
•

Reservas
Reservas
Reservas
Reservas
Reservas

constituídas
constituídas
constituídas
constituídas
constituídas

em
em
em
em
em

2017
2018
2019
2020
2021

prazo para reinvestimento termina em 2021
prazo para reinvestimento termina em 2022
prazo para reinvestimento termina em 2023
prazo para reinvestimento termina em 2024
prazo para reinvestimento termina em 2025

O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada período de tributação, é
de € 10.000.000,00, por sujeito passivo.

A dedução tem como limite 25% da coleta do IRC. Com o OE 2018, o limite acima passou
a ser de 50% para os sujeitos passivos que sejam micro e pequenas empresas, tal como
esentaçãodefinidas
anual dos
na Recomendação 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003, a dedução
formativosprevista
relevantes
no n.º 2, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 90.º do Código do IRC.
essoas singulares, tal

ÃO

De referir que a lei não prevê a possibilidade de reporte do benefício para os anos
seguintes, contrariamente ao que acontece com outros benefícios.

o Aplicações relevantes:

toriamente entregue
Consideram-se aplicações relevantes, os ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de
novo, com exceção de:

sivo e o contabilista
a) Terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras,
ada, são identiﬁcados
águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em projetos
de indústria extrativa;

b) Construção,
aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo quando
outubro, bem
como
afetos
mentos dos anos
de a atividades produtivas ou administrativas;
o 3 e seus anexos
ser ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio e aeronaves de turismo;
c)	Viaturas
d) Artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro afeto a exploração
turística;
e) Ativos afetos a atividades no âmbito de acordos de concessão ou de parceria
público-privada celebrados com entidades do setor público.

ÃO

Quando ocorra a transmissão onerosa dos ativos em que seja concretizado o reinvestimento
dos lucros retidos antes de decorrido o prazo previsto no número anterior, o sujeito
resentada:passivo deve reinvestir, no mesmo período de tributação ou no período de tributação
seguinte, o respetivo valor de realização em aplicações relevantes, os quais devem ser
território detidos,
português,
pelo menos, pelo período necessário para completar o prazo de cinco anos.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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o Reserva especial por lucros retidos e reinvestidos:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Os sujeitos passivos que beneficiem da DLRR devem proceder à constituição, no balanço,
MODELO
3 DO
IRSretidos e reinvestidos.
de reserva especial correspondente
ao montante
dos lucros
Esta reserva especial não pode ser utilizada para distribuição aos sócios antes do fim
do quinto exercício posterior ao da sua constituição, sem prejuízo dos demais requisitos
legais
exigíveis.
EstaDESTINA
situação Aexige
algum cuidado na constituição desta reserva.
FIM
A QUE SE
DECLARAÇÃO
Sugerimos por isso que na sua constituição se tenha em consideração a dimensão da
coleta do período, dado que a DLRR não tem reporte.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
o aObrigações
acessórias:
para
determinação
da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra
previsto
notributável,
artigo 57.º
do coletável
Códigoe do
IRS.
Apuramento
do lucro
matéria
cálculo
do IRC do período de tributação de 2021
A dedução da DLRR é justificada por documento a integrar o processo de documentação
fiscal a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC, que identifique discriminadamente
o montante dos
lucros retidos
e reinvestidos, as aplicações relevantes em aplicações
o Obrigações
acessórias:
relevantes,
o COMO
respetivo
montante
e outros elementos
relevantes.
MODO
DEVE
SER APRESENTADA
A considerados
DECLARAÇÃO

A dedução da DLRR é justificada por documento a integrar o processo de documentação fiscal a que se
refere o artigo 130.º do Código do IRC, que identifique discriminadamente o montante dos lucros retidos e
reinvestidos,
assujeitos
aplicações
relevantes em
aplicações
relevantes,
respetivo
montante
outros
elementos
dos
dedos
IRCseus
beneficiários
da
DLRR
deve eevidenciar
o
1A -contabilidade
A declaração
modelo
3 e passivos
quaisquer
anexos éo obrigatoriamente
entregue
considerados
relevantes.
imposto
que
deixe
de
ser
pago
em
resultado
da
dedução,
mediante
menção
do
valor
por transmissão eletrónica de dados.

correspondente no anexo ao balanço e à demonstração de resultados relativa ao exercício
A contabilidade
dos sujeitosno
passivos
de IRC anterior,
beneficiáriosodasujeito
DLRR deve
evidenciareo imposto
que deixe de
em- Para
que aefeitos
mesma
se efetua.
2
do
disposto
número
passivo
o contabilista
pagocasos
em resultado
da a
dedução,
mediante
menção
valorser
correspondente
no anexo
ao balanço
certiﬁcado,sernos
em que
declaração
deva
pordo
este
assinada, são
identiﬁ
cadose à
demonstração
de
resultados
relativa
ao
exercício
em
que
a
mesma
se
efetua.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
o Acumulação de benefícios

o Acumulação
de benefícios
3 - Os modelos
aprovados
pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
A DLRR
não é cumulável,
relativamente
às mesmas
aplicações
relevantes
elegíveis,
com
quaisquer
outros
A DLRR
não
émantêm-se
cumulável,
relativamente
às
mesmas
aplicações
relevantes
elegíveis,
com
2001
a 2014,
em
vigor,
devendo
a declaração
modelo
3 e seus
anexos
ser
fiscais ao investimento
da mesma
natureza.
quaisquer benefícios
outros benefícios
fiscais
ao
investimento
da de
mesma
natureza.
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
dados.
Contudo,
a
DLRR
é
cumulável
com
o
regime
de
benefícios
contratuais
e com o RFAI, nas condições que já
(artigo
2.º ada
Portaria
n.º 34/2019,
28/1) de benefícios contratuais
Contudo,
DLRR
é cumulável
comde
o regime
e com o RFAI, nas
referimos.

condições que já referimos.
Esquemática do benefício

Esquemática do benefício

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).

Exemplo 69:
Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
PME (média empresa) com lucro contabilístico no período de 2021 = 30.000
Constituição da Reserva Especial = 20.000
Investimento elegível a realizar até final de 2024
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Exemplo 69:

NTOS PME (média empresa) com lucro contabilístico no período de 2021 = 30.000
Constituição da Reserva Especial = 20.000
Investimento elegível a realizar até final de 2024

Benefício potencial = 2.000
Coleta do IRC = 7.000

Benefício a deduzir = 1.750 (7.000 X 25%)
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

Exemplo 70:
Uma dada PME (micro empresa) apresenta um com lucro contabilístico no período de
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
2021 = 20.000
Apuramento
do lucro
coletável
cálculo do IRC do
de tributação
de 2021
Decidiu
constituir
umatributável,
Reservamatéria
Especial
para einvestimento
noperíodo
valor de
6.000 euros.

A empresa
toriamente
entregueapresenta em 2021 uma Coleta de IRC no valor de 1.800 euros.

Exemplo 70:
Uma dada PME (micro empresa) apresenta um com lucro contabilístico no período de 2021 = 20.000
sivo e o Dedução
contabilista
por DLRR = 600 euros, dado que o valor não ultrapassa os 50% da
Exemplo
70:à coleta
Decidiu
constituir
uma
Reserva Especial para investimento no valor de 6.000 euros.
ada, são identiﬁ
cados
coleta.
Uma
dada
PME
(micro
empresa)
apresenta
umIRC
com
no período de 2021 = 20.000
A empresa apresenta em
2021 uma
Coleta de
nolucro
valorcontabilístico
de 1.800 euros.
Decidiu constituir uma Reserva Especial para investimento no valor de 6.000 euros.
A
empresa
apresenta
em 2021
uma
Coleta
de que
IRC no
valornão
de 1.800 euros.os 50% da coleta.
Dedução
à coleta
por
DLRR
600
euros,
dado
o valor
outubro, O
bem
como
investimento
tem
de =ser
concretizado
até
final doultrapassa
período de 2025.
mentos dos anos de
investimento
a empresa
deve
proceder
à elaboração
do dossier
Dedução
ào
coleta
pordeDLRR
=se
600concretizar,
euros, até
dado
que
valor não
os 50%
da coleta.
o 3 e seusQuando
ser
Oanexos
investimento
tem
ser concretizado
final
doo período
deultrapassa
2025.
do benefício.
Quando o investimento se concretizar, a empresa deve proceder à elaboração do dossier do benefício.
O investimento tem de ser concretizado até final do período de 2025.
Quando
o investimento
se concretizar,
a empresa deve proceder à elaboração do dossier do benefício.
Preenchimento
da declaração
modelo 22:
Preenchimento da declaração modelo 22:
Preenchimento da declaração modelo 22:

ÃO

resentada:

Anexo D:
território português,
Anexo
gado familiar,
tenham
Anexo
D:D:
entação (cfr. n.º 1 do
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6.3.3. CFEI II - Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II previsto no artigo 16.º
e Anexo
Lei n.ºFiscal
27-A/2020,
de 24
julho
6.3.3.
CFEIVIIda
- Crédito
Extraordinário
ao de
Investimento
II previsto no artigo 16.º e Anexo V
da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como
se encontra
previsto
artigo
57.º do Código
do IRS.
No âmbito
do Orçamento
de no
Estado
suplementar,
foi também
aprovado, um novo benefício fiscal,
denominado
Crédito
Fiscal
Extraordinário
ao
Investimento
II
(abreviadamente
designado
por CFEI
II), cujos
No âmbito do Orçamento de Estado suplementar, foi também aprovado,
um novo
benefício
fiscal,
denominado
Crédito
Fiscal Extraordinário ao Investimento II (abreviadamente
contornos
constam do Anexo
V da lei.
designado por CFEI II), cujos contornos constam do Anexo V da lei.
Este novo benefício vem concorrer com a DLRR e o RFAI, não sendo cumulável com estes.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Este novo benefício vem concorrer com a DLRR e o RFAI, não sendo cumulável com estes.
1Abílio
- ASousa
declaração
modelo 3Mariana
e quaisquer
dos seus anexos é obrigatoriamente
entregue
Joaquim Alexandre
Sá
março 2022
Condições:
por transmissão eletrónica de dados.
162
a) Disponham de contabilidade regularmente organizada, de acordo com a
2 - Para
efeitos do contabilística
disposto no enúmero
anterior, o legais
sujeitoem
passivo
e o o
contabilista
normalização
outras disposições
vigor para
respetivo
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
sector de atividade;
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
b) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;
3 -c)
OsTenham
modelos
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
a situação
tributária
regularizada;
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
d) Não cessem contratos de trabalho durante três anos, contados a partir da data
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
de produção de efeitos do presente benefício, ao abrigo das modalidades de
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho,
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
previstos respetivamente nos artigos 359.º e seguintes e 367.º e seguintes do
Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
Incentivo Fiscal

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
O benefício fiscal a conceder aos sujeitos passivos, corresponde a uma dedução à
coleta de IRC no montante de 20 % das despesas de investimento em ativos afetos à
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
exploração, que sejam efetuadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021.
Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando
ou os na
dependentes
queIRC
integram
o respetivo
agregado
familiar, tenham
A deduçãoestes,
é efetuada
liquidação de
respeitante
ao período
de tributação
que se
auferido
rendimentos
sujeitos
a
IRS
que
obriguem
à
sua
apresentação
(cfr.
n.º
1 do
inicie em 2020 ou 2021, até à concorrência de 70 % da coleta deste imposto, em função
artigo
57.º
do
CIRS).
das datas relevantes dos investimentos elegíveis.

–

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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Reporte

importância que não possa ser deduzida nos termos referidos, pode sê-lo, nas mesmas
NTOS Acondições,
nos cinco períodos de tributação subsequentes.
Ao contrário da DLRR, o CFEI II, apresenta um período de reporte.
Não acumulação
O CFEI II não é cumulável, relativamente às mesmas despesas de investimento elegíveis, com
quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza previstos noutros diplomas legais.

regra
afasta, na prática, a possibilidade de acumulação do CFEI II com a DLRR e com
esentaçãoEsta
anual
dos
o
RFAI,
sendo
por isso importante, cada sujeito passivo avaliar qual o melhor benefício
formativos relevantes
para a sua
essoas singulares,
talsituação em particular.

ÃO

Exemplo 71:
A “Kfei A., Lda” adquiriu alguns equipamentos, durante o primeiro semestre de 2021, cujo
valor total ascende a 20.000 euros. A empresa candidatou-se ao programa APOIAR e
obteve um subsídio a fundo perdido de 50%.

Neste mesmo período de tributação apresenta uma coleta de IRC de apenas 1.000 euros, tendo
em conta a redução da atividade ocorrida em 2021, por força da pandemia causada pela covid-19.
toriamente entregue
Poderá utilizar o CFEI II?

sivo e o contabilista
Apuramento
do lucro com
tributável,
matéria
coletável
e cálculo não
do IRC
do período de tributação de 2021
O CFEI
II pode coexistir
outros
apoios
de natureza
fiscal.
ada, são identiﬁ
cados

temos:
outubro, Então,
bem como
mentos dos
anos de elegível = 20.000 euros
Investimento
o 3 e seus anexos
Então,ser
temos:
CFEI = 20.000 x 20% = 4.000 euros
Investimento elegível = 20.000 euros
CFEI = 20.000 x 20% = 4.000 euros

ÃO

Preenchimento do Quadro 10 da declaração modelo 22:
Campo 351 (coleta) = 1.000
Preenchimento do Quadro 10 da declaração modelo 22:
Campo
355
fiscais) = 700 (o CFEI é dedutível até 70% da coleta do período)
Campo
351(benefícios
(coleta) = 1.000
Campo 355 (benefícios fiscais) = 700 (o CFEI é dedutível até 70% da coleta do período)

Preenchimento do Anexo D:
Preenchimento do Anexo D:
resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do

Exemplo 72:
184A “Ampliações
9
Ambiciosas, Lda” exerce a sua atividade num escritório arrendado.

Março 2022

Devido ao crescimento da atividade, efetuou obras de ampliação do edifício, tendo estas sido concluídas em
abril de 2021.

Então, temos:
Investimento elegível = 20.000 euros
CFEI = 20.000 x 20% = 4.000 euros

DECLARAÇÃO MODELO 3

Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo do IRC do período de tributação de 2021

Preenchimento do Quadro 10 da declaração modelo 22:
Campo 351 (coleta) = 1.000
Campo 355 (benefícios fiscais) = 700 (o CFEI é dedutível até 70% da coleta do período)

APECA

Exemplo 72:

Preenchimento do Anexo D:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Devido ao crescimento da atividade, efetuou obras de ampliação do edifício, tendo estas
3 DO IRS
sido concluídas em abril deMODELO
2021.
A “Ampliações Ambiciosas, Lda” exerce a sua atividade num escritório arrendado.

O valor investido foi de 15.000 euros.
Pode utilizar
o CFEI II, no período de 2021, mesmo sabendo que neste período tem um
Exemplo 72:
prejuízo
fiscal? Ambiciosas, Lda” exerce a sua atividade num escritório arrendado.
A “Ampliações

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

Devido ao crescimento da atividade, efetuou obras de ampliação do edifício, tendo estas sido concluídas em
Caso as
obras de ampliação se caracterizem como benfeitorias (ativo tangível) a empresa
abril de 2021.
pode utilizar o CFEI II (benefício = 15.000 x 20% = 3.000 de dedução à coleta do IRC).

O valor investido foi de 15.000 euros.
Pode utilizarde
o CFEI
II, no período de modelo
2021, mesmo
quedestina-se
neste período tem
um prejuízo fiscal? anual dos
A declaração
rendimentos
3 sabendo
do IRS
à apresentação
Caso
as
obras
de
ampliação
se
caracterizem
como
benfeitorias
(ativo
tangível)
a
empresa pode utilizar
o
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos
relevantes
Como não
tem
coleta
em
2021,
irá
reportar
o
benefício
na
totalidade
(no
Quadro
076
do
Anexo
II (benefício = 15.000
x 20% = 3.000
de dedução dos
à coleta
do IRC). passivos, pessoas singulares,D).
para aCFEI
determinação
da situação
tributária
sujeitos
tal

como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

Como não tem coleta em 2021, irá reportar o benefício na totalidade (no Quadro 076 do Anexo D).

6.3.4. RFAI - Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (artigos 22.º a 26.º do CFI)
6.3.4. RFAI - Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (artigos 22.º a 26.º do CFI)

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 aAbílio
2014,
emMariana
vigor,Sá devendo a declaração modelo 3março
e seus
Sousamantêm-se
Joaquim Alexandre
2022 anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
164
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
o

Enquadramento comunitário - Âmbito setorial de aplicação do RFAI

Em conformidade com as Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 20142020, publicadas no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 209, de 27 de julho de 2013 e com o
Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho de 2014, publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º
C 187, de 26 de junho de 2014 (Regulamento Geral de Isenção por Categoria), não são elegíveis para a
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o Enquadramento comunitário - Âmbito setorial de aplicação do RFAI

Em conformidade com as Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade
regional para 2014-2020, publicadas no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 209,
de 27 de julho de 2013 e com o Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho de
2014, publicado no Jornal Oficial da União Europeia n.º C 187, de 26 de junho de 2014
(Regulamento Geral de Isenção por Categoria), não são elegíveis para a concessão de
benefícios fiscais os projetos de investimento que tenham por objeto determinadas
atividades económicas.

esentação anual dos
formativos relevantes
Assim, não
essoas singulares,
talsão elegíveis para a concessão de benefícios fiscais os projetos de investimento
que tenham por objeto as atividades económicas dos setores:
o siderúrgico, do carvão, da pesca e da aquicultura,
o da produção agrícola primária, da transformação e comercialização de produtos
agrícolas enumerados no anexo I do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, da silvicultura,

ÃO

o da construção naval, das fibras sintéticas, dos transportes e das infraestruturas
conexas e da produção, distribuição e infraestruturas energéticas.
toriamente entregue

sivo e o Sem
contabilista
prejuízo das restrições previstas no artigo anterior (e acima elencadas), as atividades
ada, são identiﬁ
cados previstas no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro,
económicas

correspondem aos seguintes códigos da Classificação Portuguesa de Atividades
Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de
outubro, novembro
bem como(Portaria n.º 282/2014, de 30 de dezembro):
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos
ser
a) Indústrias
extrativas - divisões 05 a 09;
b) Indústrias transformadoras - divisões 10 a 33;
c) Alojamento - divisão 55;
d) Restauração e similares - divisão 56;
e) Atividades de edição - divisão 58;

ÃO

resentada:

f) Atividades cinematográficas, de vídeo e de produção de programas de televisão grupo 591;

g) Consultoria e programação informática e atividades relacionadas - divisão 62;
território português,
h) Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades
gado familiar, tenham
relacionadas e portais Web - grupo 631;
entação (cfr. n.º 1 do
i) Atividades de investigação científica e de desenvolvimento - divisão 72;
186
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j) Atividades com interesse para o turismo - subclasses 77210, 90040, 91041, 91042,
93110, 93210, 93292, 93293 e 96040;

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

k) Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas - classes
82110 e 82910

o Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º do Código Fiscal do
Investimento, independentemente da forma que assuma o investimento inicial, apenas se
consideram
aplicações
relevantes
os ativos
intangíveis
que: à apresentação anual dos
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 do
IRS destina-se
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
a) aSejam
exclusivamente
utilizados
no estabelecimento
objeto pessoas
dos benefícios
fiscais;
para
determinação
da situação
tributária
dos sujeitos passivos,
singulares,
tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
b) Sejam amortizáveis, nos termos das regras contabilísticas em vigor;
c) Sejam adquiridos em condições de mercado a terceiros não relacionados com o
adquirente; e

COMOassociados
DEVE SERaoAPRESENTADA
A DECLARAÇÃO
d) MODO
Permaneçam
investimento a favor
do qual o auxílio é concedido
durante pelo menos cinco anos, ou três anos no caso de micro, pequenas e médias
empresas tal como definidas na Recomendação 2003/361/CE, da Comissão, de 6
1 - A de
declaração
modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
maio de 2003.
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Para efeitos do RFAI, a contribuição financeira dos sujeitos passivos, a partir dos seus
recursos próprios ou mediante financiamento externo que assuma uma forma isenta de
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
qualquer apoio público, deve corresponder, pelo menos, a 25 % das aplicações relevantes.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo
2.º da Portaria
34/2019, derespeitem
28/1)
Consideram-se
que osn.º
investimentos
a uma nova atividade económica quando
estejam relacionados:
a) com a criação de um novo estabelecimento;
b) o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

c) a diversificação da produção de um estabelecimento no que se refere a produtos
não fabricados anteriormente nesse estabelecimento; ou
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
d) uma alteração fundamental do processo de produção global de um estabelecimento
existente.
– Pelos
sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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o Investimentos relevantes

NTOS
Para efeitos do RFAI, são relevantes os seguintes investimentos:

a) Ativos fixos tangíveis, adquiridos em estado de novo, com exceção de:
i.

Terrenos, salvo no caso de se destinarem à exploração de concessões mineiras,
águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areeiros em
investimentos na indústria extrativa;

ii. Construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer edifícios, salvo se
esentação anual dos
forem instalações fabris ou afetos a atividades administrativas;
formativos relevantes
iii.	Viaturas
ligeiras de passageiros ou mistas;
essoas singulares,
tal
iv. Mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo equipamento hoteleiro
afeto a exploração turística;
v. Equipamentos sociais;
vi. Outros bens de investimento que não estejam afetos à exploração da empresa;

ÃO

b) Ativos fixos intangíveis constituídos por despesas com transferência de tecnologia,
toriamente entregue
nomeadamente através da aquisição de direitos de patentes, licenças, «saber–
fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente.

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
o Condições que os sujeitos passivos têm que preencher, cumulativamente:

outubro, bem como
Dispor
mentos dos a)
anos
de de contabilidade regularmente organizada, de acordo com a normalização
contabilística
e outras disposições legais em vigor para o respetivo setor de
o 3 e seus anexos
ser
atividade;
b) O seu lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos;
c) Têm de manter na empresa e na região durante um período mínimo de três anos a
contar da data dos investimentos, no caso de micro, pequenas e médias empresas
tal como definidas na Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio
de 2003, ou cinco anos nos restantes casos;

ÃO

resentada:

O período de detenção pode ser inferior a cinco anos, se o respetivo período mínimo
de vida útil, determinado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, tiver
duração menor.

d) Não podem ser devedores ao Estado e à segurança social de quaisquer contribuições,
território português,
impostos ou quotizações ou tenham o seu pagamento assegurado;
gado familiar, tenham
entação (cfr.e)n.ºNão
1 do
sejam consideradas empresas em dificuldade nos termos da comunicação da
Comissão — orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência
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e à reestruturação a empresas em dificuldade, publicada no Jornal Oficial da União
Europeia, n.º C 244, de 1 de outubro de 2004;

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

f) Efetuem investimento relevante que proporcione a criação de postos de trabalho
e a sua manutenção até ao final do período de dedução

Nas regiões elegíveis para auxílios nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 107.º, do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia constantes da tabela do artigo 43.º
do Código Fiscal do Investimento, no caso de empresas que não se enquadrem na
FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
categoria das micro, pequenas e médias empresas, tal como definidas na Recomendação
n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio de 2003, apenas podem beneficiar do RFAI
os investimentos quem respeitem a uma nova atividade económica.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
o Benefícios Fiscais:

a) Investimentos realizados em regiões elegíveis nos termos da alínea a) do n.º 3 do
MODO
COMO
DEVE SER
APRESENTADA
DECLARAÇÃO
artigo 107.º
do Tratado
de Funcionamento
daA
UE
constantes da tabela prevista no
n.º 1 do artigo 43.º do Código Fiscal do Investimento
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão
de dados.
Dedução à eletrónica
coleta do IRC
calculada da seguinte forma:
i) 25
% dasdo
aplicações
relativamente
investimento
realizado
até ao
2 - Para
efeitos
dispostorelevantes,
no número
anterior, o ao
sujeito
passivo e
o contabilista
montante
de em
€ 15.000.000,00;
certiﬁcado,
nos casos
que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
ii) 10 % das aplicações relevantes, relativamente à parte do investimento realizado
que exceda o montante de € 15.000.000,00;
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
b) Investimentos realizados em regiões elegíveis nos termos da alínea c) do n.º 3 do
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
artigo 107.º do Tratado de Funcionamento da UE constantes da tabela prevista no
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
n.º 1 do artigo 43.º do Código Fiscal do Investimento

Dedução à coleta do IRC calculada da seguinte forma:
i) 10 %ESTÁ
das aplicações
relevantes;
QUEM
OBRIGADO
A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

A declaração
dedução à coleta
é efetuadamodelo
na liquidação
de éIRC
respeitante
período de tributação
A
de rendimentos
3 do IRS
obrigatório
serao
apresentada:
em que sejam realizadas as aplicações relevantes, com os seguintes limites:
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
o No caso de investimentos realizados no período de tributação do início de atividade
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
e nos dois períodos de tributação seguintes, exceto quando a empresa resultar de
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
cisão, até à concorrência do total da coleta do IRC apurada em cada um desses
artigo 57.º do CIRS).
períodos de tributação;
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o Nos restantes casos, até à concorrência de 50% da coleta do IRC apurada em cada
período de tributação.

Quando a dedução referida não possa ser efetuada integralmente por insuficiência de
coleta, a importância ainda não deduzida pode sê-lo nas liquidações dos 10 períodos de
tributação seguintes, nas mesmas condições.

o Obrigações acessórias
esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares,
tal é justificada por documento a integrar o processo de documentação fiscal
A dedução
a que se refere o artigo 130.º do Código do IRC, que identifique discriminadamente as
aplicações relevantes, o respetivo montante e outros elementos considerados relevantes.

ÃO

Do processo de documentação fiscal relativo ao exercício da dedução deve ainda
constar documento que evidencie o cálculo do benefício fiscal, bem como documentos
comprovativos das condições de elegibilidade.

toriamente entregue
Atente-se que as condições de elegibilidade determinam que o sujeito passivo não
pode ter dívidas ao Estado nem à segurança social, pelo que os sujeitos passivos que
pretendam utilizar o RFAI em 2014, devem juntar ao dossier fiscal, as respetivas certidões
sivo e o contabilista
comprovativas.
ada, são identiﬁcados
Os sujeitos passivos devem incluir no processo de documentação fiscal os seguintes
elementos:
outubro, bem como
Descrição
do investimento inicial, indicando designadamente os objetivos, áreas de
mentos dos a)
anos
de
intervenção
e os principais investimentos, bem como o respetivo enquadramento
o 3 e seus anexos ser
numa das tipologias previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria 297/2015,
de 21 de setembro, ou seja, os sujeitos passivos devem identificar se o investimento
em causa respeita a: a) criação de um novo estabelecimento, b) aumento da
capacidade de um estabelecimento já existente, c) diversificação da produção de
um estabelecimento no que se refere a produtos não fabricados anteriormente
nesse estabelecimento, ou d) alteração fundamental do processo de produção
global de um estabelecimento existente.

ÃO

resentada:

b) Identificação da data e custo de aquisição de todas as aplicações relevantes, bem
como listagem das faturas que titulem a respetiva aquisição;

c) Identificação da região ou regiões em que foi realizado o investimento e das
respetivas aplicações relevantes;
território português,
gado familiar, tenham
d) Cálculo dos benefícios fiscais relativos ao investimento realizado em aplicações
entação (cfr. n.º 1 do
relevantes no período de tributação;
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e) Identificação de outros auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento e
cálculo do montante dos auxílios, atualizado de acordo com o disposto nas alíneas
b) e c) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º da portaria;
f)

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO
3 DO
IRS ao mesmo investimento,
Determinação da intensidade
dos auxílios
concedido
em percentagem, resultante do quociente entre o montante total dos auxílios de
Estado e o montante das aplicações relevantes;

g) Cálculo do limite máximo de auxílio, de acordo com o disposto no artigo 43.º do
Código Fiscal do Investimento;

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

h) Apuramento, quando aplicável, do excesso entre o limite máximo de auxílio e o
montante dos auxílios de Estado concedidos ao mesmo investimento.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
o Exclusividade do benefício
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
O RFAI não é cumulável com quaisquer incentivos financeiros ou benefícios fiscais da
mesma natureza, relativamente às mesmas aplicações relevantes, previstos neste ou
noutros diplomas legais.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
O RFAI é cumulável com a dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR), desde, e na
em que, não
sejam3ultrapassados
os limites
máximos
resultantes da aplicação
do
1medida
- A declaração
modelo
e quaisquer dos
seus anexos
é obrigatoriamente
entregue
mapa
nacional
dos
auxílios
estatais
com
finalidade
regional
para
o
período
2014
a
2020.
por transmissão eletrónica de dados.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3
- Os modelos
aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Exemplo
73:
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de dados. informática, localizada
Em 2021 uma empresa
que se
dedica
a atividades
de programação
(artigo
2.º daefetuou
Portariainvestimentos
n.º 34/2019, de
28/1)
em Braga,
relevantes
em ativos tangíveis no montante de €
200.000,00 e pretende usufruir do RFAI. O investimento teve por objetivo o aumento
da capacidade existente.

Cálculo
da dedução
à coleta:
QUEM
ESTÁ OBRIGADO
A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
25% X € 200.000 = € 50.000
Valor
do benefício
= € 50.000,00
limitado
50%
da coleta (com
reporte até 10 anos)
A
declaração
de rendimentos
modelo
3 do aIRS
é obrigatório
ser apresentada:
Nota: é necessário elaborar o dossier do benefício, conforme Portaria n.º 297/2015, de 21
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
de setembro
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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25% X € 200.000 = € A
50.000
puramento do lucro tributável, matéria coletável e
cálculo
do limitado
IRC do período
de tributação
dereporte
2021 até 10 anos)
Valor do benefício = € 50.000,00
a 50% da
coleta (com
APECA
Nota: é necessário elaborar o dossier do benefício, conforme Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro

6.3.5.

NTOS

Limitações à utilização de benefícios fiscais – taxas máximas de auxílio,
6.3.5. por
Limitações
à utilização
de benefícios fiscais – taxas máximas de auxílio, impostas por
impostas
legislação
comunitária
legislação comunitária

Para oPara
período
de 1de
de1 julho
de de
2014
de2020,
2020,
limites
máximos
o período
de julho
2014a a3131de
dedezembro
dezembro de
os os
limites
máximos
aplicáveis aos
aplicáveis
aos benefícios
fiscaisàs concedidos
às empresas
nodeâmbito
do fiscais
regime
de
benefícios
fiscais concedidos
empresas no âmbito
do regime
benefícios
contratuais
ao
benefícios
fiscais contratuais
Investimento
produtivo e do RFAI são os seguintes:
Investimento
produtivo e doao
RFAI
são os seguintes:

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

Os limites supramencionados são majorados em 10 pontos percentuais, no caso das médias empresas, e
em 20supramencionados
pontos percentuais, nosão
casomajorados
das micro e pequenas
empresaspercentuais,
tal como definidas
na Recomendação
Osentregue
limites
em 10 pontos
no caso
das
toriamente
médiasn.º
empresas,
e em
pontosdepercentuais,
caso
das micro
2003/361/CE,
da20
Comissão,
6 de maio deno
2003,
exceto
quanto ea pequenas
projetos de empresas
investimento cujas
tal como
definidas
na Recomendação
2003/361/CE,
da Comissão, de 6 de maio de
aplicações
relevantes
excedam (euro) 50n.º
000
000,00.
exceto quanto a projetos de investimento cujas aplicações relevantes excedam
sivo e o 2003,
contabilista
(euro)cados
50 000 000,00.
ada, são identiﬁ
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá
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o Notas
outubro, bem
como ao preenchimento anexo D
mentos dos anos de
o 3 e seus anexos ser
No quadro 074 será de indicar as aplicações de RFAI do período a que respeitar a
declaração e dos períodos anteriores, quando haja reporte.

De referir que será de abrir tantas linhas quantos os diferentes diplomas legais referidos
anteriormente, e os períodos de tributação em que os benefícios foram obtidos.

ÃO

Sobre este preceito, alude-se à leitura da Informação Vinculativa referente ao processo n.º
resentada:2015 003113, PIV n.º 9452, com despacho de 2016-02-02, da Subdiretora-Geral, divulgada
em 2018.
território português,
Nesta informação, é entendimento da Autoridade Tributária que o limite da dedução à
gado familiar, tenham
coleta em sede de RFAI é por cada aplicação de RFAI, e não sobre o RFAI no seu global.
entação (cfr. n.º 1 do
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Ainda sobre este quadro, será de referir o novo campo 744 a preencher pela sociedade
dominante na declaração do grupo, quando aplicável o RETGS e no qual serão indicados
os NIF’s de todas as sociedades do grupo com benefícios em sede de RFAI.

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Todos os restantes camposMODELO
deste quadro são
3 preenchidos
DO IRSpela sociedade dominante

relativamente a cada uma das sociedades que integram o perímetro do grupo, identificada
neste campo 744.

Neste seguimento, o quadro 074-A apenas será de preencher pelas sociedades do grupo
FIM Apelo
QUE
SE DESTINA
DECLARAÇÃO
tributado
RETGS,
a fim de A
justificar
os benefícios considerados na coleta do grupo
e apurar os saldos que transitam.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos
respeitantes
ano
anterior e de
outros
elementos
relevantes
O quadro 078-A
só deveaoser
preenchido
para
os períodos
deinformativos
tributação de
2017 e
para
a determinação
da situação
tributária
sujeitos
pessoas
tal
seguintes,
relativamente
aos benefícios
cujodos
direito
tenhapassivos,
sido adquirido
nossingulares,
períodos de
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
tributação de 2014 e seguintes, com observância do disposto no artigo 6.º do DecretoLei n.º 162/2014, de 31 de outubro, que aprovou o novo Código Fiscal do Investimento.
Este novo quadro visa, assim, controlar as taxas máximas de auxílio, pelo que é de
preenchimento obrigatório para todos os sujeitos passivos que apliquem o RFAI.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Caso o sujeito passivo usufrua exclusivamente de incentivos financeiros e ou da DLRR
1não
- Adeve
declaração
modelo
3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
preencher
este quadro.
por transmissão eletrónica de dados.
2
- Para
efeitos
do disposto
no número
anterior,
o sujeito
passivo
e o os
contabilista
Caso
cumule
o RFAI
com a DLRR
ou outro
incentivo
financeiro
sobre
mesmos
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
investimentos elegíveis, também será de incluir essa informação neste quadro 078-A.
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3
- Os
modelos
aprovados
n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Este
quadro
subdivide-se
empela
três Portaria
sub-quadros:
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
o	Quadro
078-A1 deverá
ser declarado
osdeclaração
investimentos
elegíveis
efetuados
no
2001
a 2014, mantêm-se
em vigor,
devendo a
modelo
3 e seus
anexos ser
próprio período
e empor
anos
anteriores eletrónica
que tenham
obrigatoriamente
entregue
transmissão
de sofrido
dados. reporte para 2021. No
dePortaria
investimentos
em curso,
deverá ser indicada a estimativa do investimento
(artigocaso
2.º da
n.º 34/2019,
de 28/1)
total, além dos investimentos já efetuados.
o	Quadro 078-A2 deverá ser declarado os investimentos efetuados no período de
tributação (2021) bem como as deduções à coleta efetuadas em 2019, quer em
sede de RFAI quer em sede de DLRR.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

o	Quadro 078-A3 deverá ser declarado os benefícios acumulados e utilizados no
período de 2021.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
benefícios
de períodos
anterioresem
a 2021,
os valores
terão
–Quando
Pelos constem
sujeitos valores
passivosde(pessoas
singulares),
residentes
território
português,
de quando
ser atualizados.
estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Apuramento
Apuramento do
do lucro
lucro tributável,
tributável, matéria
matéria coletável
coletável ee cálculo
cálculo do
do IRC
IRC do
do período
período de
de tributação
tributação de
de 2021
2021

NTOS Exemplo 74:
o
o Quadro
Quadro 078-A3
078-A3 deverá
deverá ser
ser declarado
declarado os
os benefícios
benefícios acumulados
acumulados ee utilizados
utilizados no
no período
período de
de 2021.
2021.
A empresa XPTO iniciou em 2021 um projeto de investimento com vista a criação de um
novo
estabelecimento
na zona do
Algarve, anteriores
e que estará emoscurso
em 2022.
Quando
Quando constem
constem valores
valores de
de benefícios
benefícios de
de períodos
períodos anteriores aa 2021,
2021, os valores
valores terão
terão de
de ser
ser atualizados.
atualizados.

Trata-se de uma média empresa, que pretende aplicar o RFAI sobre o investimento
realizado em 2021, sendo que aplicou a DLRR em 2020.
Exemplo
Exemplo 74:
74:

A
XPTO
iniciou
A empresa
empresa
XPTO 450.000,00
iniciou em
em 2021
2021 um
um projeto
projeto de
de investimento
investimento com
com vista
vista aa criação
criação de
de um
um
Reserva
DLRR:
estabelecimento
na
zona
do
Algarve,
e
que
estará
em
curso
em
2022.
estabelecimento
na
zona
do
Algarve,
e
que
estará
em
curso
em
2022.
esentaçãoBenefício
anual de
dos
DLRRmédia
em 2020: 45.000,00
Trata-se
de uma
uma média empresa,
empresa, que
que pretende
pretende aplicar
aplicar oo RFAI
RFAI sobre
sobre oo investimento
investimento realizado
realizado em
em
formativosTrata-se
relevantes
sendo
que
aplicou
a
DLRR
em
2020.
sendo que aplicou
a DLRR em
Investimento
em2020.
sede de DLRR e RFAI realizado em 2021: € 450.000,00
essoas singulares,
tal elegível

ÃO

novo
novo
2021,
2021,

Taxa
RFAI:
Reserva
DLRR:
450.000,00
Reserva
DLRR:10%
450.000,00
Benefício
DLRR
em
45.000,00
Benefício DLRR
em 2020:
2020:
45.000,00
Benefício
RFAI:
€
45.000,00
Investimento
elegível
em
Investimento elegível em sede
sede de
de DLRR
DLRR ee RFAI
RFAI realizado
realizado em
em 2021:
2021: €€ 450.000,00
450.000,00
Coleta
do
período:
€
60.000,00
Taxa
RFAI:
10%
Taxa RFAI: 10%
Benefício
RFAI:
45.000,00
Benefício
RFAI: €€de
45.000,00
Taxa
máxima
auxílio: 10% acrescida de majoração em 10pp = 20%
Coleta
do
período:
Coleta do período: €€ 60.000,00
60.000,00
Taxa
máxima
de
auxílio:
Taxa máxima de auxílio: 10%
10% acrescida
acrescida de
de majoração
majoração em
em 10pp
10pp == 20%
20%

toriamente
entregue
Preenchimento
do Anexo D
Preenchimento
Preenchimento do
do Anexo
Anexo D
D

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados

outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seus Campo
anexos
ser
744
(Novo):
apenas
preenchido
pela
dominante
declaração
grupo ee destina-se
Campo
744
(Novo):
apenas
preenchido
pela sociedade
sociedade
dominante na
nadominante
declaração do
do
destina-se
Campo
744
(Novo):
apenas
preenchido
pela sociedade
nagrupo
declaração
do
apenas
a
evidenciar
os
NIF
de
todas
as
sociedades
com
benefícios
desta
natureza
que
integram
o
grupo
apenas
a
evidenciar
os
NIF
de
todas
as
sociedades
com
benefícios
desta
natureza
que
integram
o
grupo
grupo e destina-se apenas a evidenciar os NIF de todas as sociedades com benefícios
tributado
pelo
especial de
dos grupos
sociedades.
tributado
pelo regime
regime
de tributação
tributação
grupos de
de pelo
sociedades.
desta
natureza
queespecial
integram
o grupodos
tributado
regime especial de tributação dos
grupos de sociedades.

ÃO

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS
6.4.Regra de Minimis

FIM
A QUE
SE DESTINA A DECLARAÇÃO
6.4.
Regra
de Minimis
Os auxílios de minimis são um conjunto de ajudas que os Estados podem conceder às
Os
auxílios deresidentes
minimis são que,
um conjunto
de ajudas
que os
Estados
conceder
às empresas
residentes
empresas
pelo seu
reduzido
valor,
nãopodem
afetam
de forma
significativa
o
A declaração
de rendimentos
modelo
3 do
IRS destina-se
à apresentação
anual
dos
que,
pelo
seu
reduzido
valor,
não
afetam
de
forma
significativa
o
livre
comércio
e
a
concorrência
entre
os
livre comércio e a concorrência entre os países membros da União Europeia.
rendimentos
ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
países
membrosrespeitantes
da União Europeia.
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Deacordo
acordo
a regra
geral
de minimis,
constante
do n.º
Regulamento
1407/2013,
De
comcom
a regra
geral de
minimis,
constante do
Regulamento
1407/2013, dan.º
Comissão,
de 18da
de
Comissão,
de
18
de
dezembro,
que
se
aplica
entre
1
de
janeiro
de
2014
e
31
de
dezembro
dezembro, que se aplica entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, o montante total dos
de 2020,
o montante
total incentivos
dos referidos
incentivos
e deconcedidos
outros incentivos
de natureza
referidos
incentivos
e de outros
de natureza
não fiscal
a uma empresa
única, de
não
fiscal
concedidos
a
uma
empresa
única,
de
acordo
com
a
definição
dada
pelo
acordo com a definição dada pelo n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento, não pode exceder o montanten.º
de 2€
do artigo 2.º do Regulamento, não pode exceder o montante de € 200.000,00, durante
200.000,00,
durante
um período
a três períodos
financeiros, sendo este valor de 100.000
MODO
COMO
DEVEcorrespondente
SER APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
um período correspondente a três períodos financeiros, sendo este valor de 100.000
euros para o setor dos transportes.
euros para o setor dos transportes.
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão
eletrónica de dados.
Exemplo
75:
Um sujeito passivo de IRC, qualificado como pequena empresa nos termos do Decreto-Lei n.º 372/2007, de
Exemplo
75:
2
- Para efeitos
do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
6 de novembro, apresentou as seguintes matérias coletáveis, nos dois últimos períodos de tributação:
certiﬁ
cado,
nos
casos
a declaração
por este
ser assinada,
são identiﬁ
cados
Um sujeito passivo de em
IRC,que
qualificado
comodeva
pequena
empresa
nos termos
do Decretopor
senhas
atribuídas
Autoridadeapresentou
Tributária e as
Aduaneira.
Lei n.º
372/2007,
de euros
6pela
de novembro,
seguintes
matérias
coletáveis,
nos
Período
de
2019 = 18.000
Período de 2020 = 6.000 euros
Período de 2021
= 10.000
euros
dois últimos períodos de tributação:
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
Neste
último período,
a empresadebeneficiou
ainda de bonificações
de jurosrendimentos
em linhas protocoladas
comde
o
as respetivas
instruções
preenchimento,
para declarar
dos anos
valor
total de
3.000 euros.
2001 aEstado,
2014,quantificadas
mantêm-senoem
vigor,
devendo
a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Período de 2019 = 18.000 euros Período de 2020 = 6.000 euros Período de 2021 =
obrigatoriamente
entregue
por
transmissão
eletrónica
de dados.
Não
beneficiou
10.000
eurosde redução de taxa, nem de isenção de derrama municipal
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Cálculo dos incentivos abrangidos pelo auxílio de minimis:
I.
Taxa
do IRC
do período
de 2019 = 15.000
X (21% ainda
- 17%) =de
600bonificações de juros em linhas
Neste
último
período,
a empresa
beneficiou
protocoladas
com
Estado,
quantificadas
no-valor
II.
Taxa do IRC
do o
período
de 2020
= 6.000 X (21%
17%) =total
240 de 3.000 euros.
III. beneficiou
Taxa do IRCde
do período
de de
2021
= 10.000
(21%
- 17%) =de
400derrama municipal
Não
redução
taxa,
nemXde
isenção
QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
A
APRESENTAR
A
DECLARAÇÃO
IV.
Incentivo não fiscal = 3.000

Cálculo dos incentivos abrangidos pelo auxílio de minimis:
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
I.
Taxa do IRC do período de 2019 = 15.000 X (21% - 17%) = 600
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
II.
Taxa do IRC do período de 2020 = 6.000 X (21% - 17%) = 240
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
III. auferido
Taxa do
IRC do período
de 2021
10.000
X (21% à- 17%)
= 400
rendimentos
sujeitos
a IRS=que
obriguem
sua apresentação
(cfr. n.º 1 do
Abílio
Sousa 57.º
Joaquim
Alexandre Mariana Sá
março 2022
artigo
do CIRS).
IV.
Incentivo não fiscal = 3.000
173
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o Preenchimento do quadro 09 do anexo D:
o Preenchimento do quadro 09 do anexo D:

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal
Instruções administrativas da AT:
o

Ajudas ao preenchimento do quadro 09 do Anexo D da declaração Modelo 22
(Incentivos fiscais sujeitos à regra de minimis)

Instruções
administrativas
daé AT:
O quadro
09 do anexo D
de preenchimento obrigatório para todos os sujeitos passivos que beneficiem, no
período
de
tributação
da
declaração
a submeter,
de incentivos
natureza fiscal
sujeitos
ÃO
o Ajudas ao preenchimento do quadro
09 do Anexo
D da de
declaração
Modelo
22aos limites de
minimis previstos nos seguintes regulamentos:
(Incentivos fiscais sujeitos à regra de minimis)
• Regulamento (EU) n.º 1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro;
toriamente entregue • Regulamento (EU) n.º 1408/2013, da Comissão, de 18 de dezembro (setor agrícola); e
• doRegulamento
1407/2013, da Comissão,
de 18 de
dezembro
das pescas
e da aquicultura);
O quadro 09
anexo D é(EU)
de n.º
preenchimento
obrigatório
para
todos(setor
os sujeitos
passivos

beneficiem,
no Tributária
período de
tributação
declaração
a submeter,
de incentivos
deo “Registo
A Autoridade
e Aduaneira
estáda
obrigada
a comunicar
estes incentivos
fiscais para
sivo e o que
contabilista
natureza
fiscal
sujeitos
aos
limites
de
minimis
previstos
nos
seguintes
regulamentos:
Central de Minimis” para efeitos de controlo da acumulação dos apoios financeiros e fiscais, da
ada, são identiﬁcados
competência da
Agência
para o Desenvolvimento
e Coesão,
P. dezembro;
• Regulamento
(EU)
n.º 1407/2013,
da Comissão,
de 18I. de

Só é possível efetuar
um1408/2013,
controlo eficiente
se os montantes
incentivos forem
corretamente
no
(EU) n.º
da Comissão,
de 18 dos
de dezembro
(setor
agrícola);apurados
e
• Regulamento
outubro, bem
como
referido quadro do anexo D da declaração de rendimentos modelo 22.
mentos dos •anos
de
Regulamento
(EU) n.º 1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro (setor das pescas
Nos
últimos anos, face à evolução do quadro legal vigente, têm vindo a ser acrescidos novos campos, entre
o 3 e seus anexos
seraquicultura);
e da
os quais realçamos o campo 904-E relativo ao benefício da derrama municipal, cujo preenchimento é
A Autoridade
Tributária
Aduaneira
está obrigada
a comunicar estes incentivos fiscais
obrigatório
para os e
períodos
de tributação
de 2019 e seguintes.
para o “Registo Central de Minimis” para efeitos de controlo da acumulação dos apoios
A dificuldade na quantificação do montante dos incentivos tem levado à prática de erros por parte dos
financeiros e fiscais, da competência da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.
contabilistas certificados e ao consequente aumento do número de declarações de rendimentos modelo 22
submetidas
e marcadas
com erro central.
Só é possível
efetuar
um controlo
eficiente se os montantes dos incentivos forem
corretamente apurados no referido quadro do anexo D da declaração de rendimentos
Assim, em complemento às instruções de preenchimento, divulgam-se as seguintes ajudas ao preenchimento
ÃO
modelo 22.
dos campos 904-B, 904-C, 904-E e 904-F do quadro 09 do anexo D da declaração de rendimentos modelo 22:
Nos últimos anos, face à evolução do quadro legal vigente, têm vindo a ser acrescidos
Campo 904-B – Redução de taxa do IRC aplicável às PME, aos 1.ºs 15 000 euros de matéria coletável
entre os quais realçamos o campo 904-E relativo ao benefício da derrama
resentada:novos campos,
(artigo 87.º, n.º 2 do CIRC)
municipal, cujo preenchimento é obrigatório para os períodos de tributação de 2019 e
Este campo deve ser preenchido pelos sujeitos passivos residentes que exercem a título principal atividade
território seguintes.
português,
comercial, industrial ou agrícola, (quadro 03.3 – campo 1 do rosto) ou pelos sujeitos passivos não residentes
gado familiar,
tenham
A dificuldade
na quantificação do montante dos incentivos tem levado à prática de
estabelecimento estável (quadro 03.3 – campo 3 do rosto) e que se qualificam nos termos previstos no
entação (cfr.
n.ºpor
1 com
do
erros
parte dos contabilistas certificados e ao consequente aumento do número de
declarações de rendimentos modelo 22 submetidas e marcadas com erro central.
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá

março 2022
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Assim, em complemento às instruções de preenchimento, divulgam-se as seguintes
ajudas ao preenchimento dos campos 904-B, 904-C, 904-E e 904-F do quadro 09 do
anexo D da declaração de rendimentos modelo 22:

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Campo 904-B – Redução de
taxa do IRC aplicável
PME, aos 1.ºs 15 000 euros de
MODELO
3 DOàsIRS

matéria coletável (artigo 87.º, n.º 2 do CIRC)

Este campo deve ser preenchido pelos sujeitos passivos residentes que exercem a título
principal atividade comercial, industrial ou agrícola, (quadro 03.3 – campo 1 do rosto)
ou pelos sujeitos passivos não residentes com estabelecimento estável (quadro 03.3 –
campo
3A
doQUE
rosto)
que se qualificam
nos termos previstos no anexo ao Decreto-lei n.º
FIM
SEe DESTINA
A DECLARAÇÃO
372/2007, de 6 de novembro, como microempresa (campo 3 do quadro 03-3A do rosto),
pequena empresa (campo 4 do quadro 03-3A do rosto), ou média empresa (campo 1 do
quadro
03-3A de
do rendimentos
rosto) e que apurem
coletável
(campo
346 do quadro
09 dos
do
A
declaração
modelo matéria
3 do IRS
destina-se
à apresentação
anual
rosto)
positiva.
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para
determinação
dainscrito
situação
tributáriarelativo
dos sujeitos
passivos,
pessoas
tal
Nestea campo
deve ser
o benefício
à redução
de taxa
sobresingulares,
os primeiros
como
se
encontra
previsto
no
artigo
57.º
do
Código
do
IRS.
15 000 euros de matéria coletável a que se refere o n.º 2 do artigo 87.º do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC).
O benefício corresponde ao diferencial dos escalões de taxa e varia consoante o sujeito
passivo:

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Aufira rendimentos, exclusivamente:

• Na Madeira – (20% - 13%);
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
• Nos Açores – (16,8% - 13,6%);
por transmissão eletrónica de dados.
• No Continente – (21% - 17%);
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
Quando
as entidades
em mais
que uma
circunscrição
(obrigatório
certiﬁ
cado,
nos casosobtenham
em que a rendimentos
declaração deva
por este
ser assinada,
são identiﬁ
cados
o
preenchimento
do
quadro
11-B)
devem
aplicar-se,
também,
os
rácios
1
(RAM)
e/ou
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
2(RAA) e/ou 3 (Continente) do quadro 11-B do rosto.
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente
entregue por transmissão eletrónica de dados.
Exemplo 76:
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Considere-se a seguinte entidade, no período de tributação de 2021:
•
•

Sujeito passivo enquadrado no regime geral de tributação;
Qualificado como média empresa - campo 1 do quadro 03.3-A da declaração
modelo 22;
OBRIGADO
A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
• QUEM
MatériaESTÁ
coletável:
€ 20 000,00.
A
de rendimentos
modelo 3 do IRSestável
é obrigatório
ser apresentada:
A)declaração
sujeito passivo
com sede/estabelecimento
e com rendimentos
gerados
na passivos
Madeira: (pessoas singulares), residentes em território português,
–exclusivamente
Pelos sujeitos
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
Cálculo do campo 904-B do quadro 09 do anexo D:
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
€ 15
000,00
7%
= € 1050,00
artigo
57.º *do
CIRS).
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•

Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 1050,00.

•

Preenchimento do quadro 11-B do rosto, campos 1 e 2 => campo 4 = 1,00 e campo 7;

B) sujeito passivo com sede/estabelecimento estável e com rendimentos gerados
exclusivamente nos Açores:
Cálculo do campo 904-B do quadro 09 do anexo D:
€ 15 000,00 * 3,2% = € 480,00
•
•

Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 480,00.
Preenchimento do quadro 11-B do rosto, campos 1 e 3 => campo 5 = 1,00 e campo 7;

esentaçãoC)anual
dos passivo com sede/estabelecimento estável e com rendimentos gerados
sujeito
formativosexclusivamente
relevantes
no Continente:
essoas singulares, tal
Cálculo do campo 904-B do quadro 09 do anexo D:
€ 15 000,00 * 4% = € 600,00
•
•

Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 600,00
Não há lugar ao preenchimento do quadro 11-B do rosto.

ÃO

D) sujeito passivo com sede/estabelecimento estável na Madeira e com rendimentos
gerados exclusivamente no Continente:
toriamente entregue

Cálculo do campo 904-B do quadro 09 do anexo D:
€ 15 000,00 * 4% = € 600,00
sivo e o contabilista
ada, são identiﬁ
• cados
Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 600,00
• Preenchimento do quadro 11-B do rosto, campo 1=> campo 22 = 1,00, campo 7

outubro, E)
bem
como
sujeito
passivo com sede/estabelecimento estável no Continente e com rendimentos
mentos dos
anos
de
gerados exclusivamente na Madeira:
o 3 e seus anexos ser
Cálculo do campo 904-B do quadro 09 do anexo D:
€ 15 000,00 * 7% = € 1050,00

ÃO

•
•

Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 1050,00
Preenchimento do quadro 11-B do rosto, campos 1 e 2 => campo 4 = 1,00, e campo 7;

F) Sujeito passivo com sede/estabelecimento estável no Continente e com rendimentos
gerados no Continente, Madeira e Açores.

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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€ 15 000,00 * 7% = € 1050,00
•
•

Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 1050,00
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Preenchimento do quadro cálculo
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rosto,
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F) Sujeito passivo com sede/estabelecimento estável no Continente e com rendimentos gerados no
Continente, Madeira e Açores.
• Preenchimento do quadro 11-B do rosto
• Preenchimento do quadro 11-B do rosto

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
1 - A •declaração
modelo
e quaisquer
dos seus
anexos
Cálculo do
campo3 904-B
do quadro
09 do
anexo éD:obrigatoriamente entregue

Abíliopor
Sousa
Joaquim Alexandre
Mariana
transmissão
eletrónica
deSádados.

março 2022
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Madeira - € 15 000,00 * 7% * 0,050 = € 52,50
2 - Para efeitos
do disposto
no número
sujeito passivo e o contabilista
Açores
- € 15 000,00
* 3,2% *anterior,
0,010 = €o4,80
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
Continente - € 15 000,00 * 4% * 0,940 = € 564,00
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
• Preenchimento do campo 904-B do quadro 09 do anexo D = € 621,30
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
a 2014,
vigor,
devendo àa interioridade
declaração modelo
e seus
anexos
Campo
904-Cmantêm-se
– Redução em
de taxa
benefícios
(Artigo341.ºB do
EBF) ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
Este campo
ser n.º
preenchido
pelas
empresas que exerçam, diretamente e a título
(artigo
2.º da deve
Portaria
34/2019, de
28/1)
principal, atividade comercial, industrial ou agrícola ou de prestações de serviços nas
áreas do interior – áreas beneficiárias e que se qualifiquem como micro, pequenas ou
médias empresas nos termos previstos no anexo ao decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de
novembro, alterado pelos Decretos- Leis n.ºs 143/2009, de 16 de junho e 81/2017, de 30
de junho, e como tal usufruem de uma redução de taxa no primeiro escalão, sendo de
QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
12,5%, conforme o artigo 41.º-B do EBF.
Neste campo, deve ser inscrito o resultado do produto da diferença entre as taxas com a
matéria
coletável
ou seja: [(21%-12,5%)]
matéria
coletável ser apresentada:
A
declaração
de rendimentos
modelo 3 *do
IRS é obrigatório
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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NTOS Exemplo 77:

Considere-se a seguinte entidade, no período de 2019:
•
•

Sujeito passivo enquadrado no regime simplificado de tributação e encontra-se
numa área beneficiária;
Qualificada como microempresa - campo 3 do quadro 03.3-A da declaração modelo 22;

•

Matéria coletável € 10 000,00.

Cálculo do campo 904-C do quadro 09 do anexo D:
€ 10 000,00 * 8,5% = € 850,00

esentação anual dos
formativos relevantes
Campo 904-E
essoas singulares,
tal – Derrama municipal (artigo 18.º, n.º 25 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro
Este campo deve ser preenchido pelos sujeitos passivos residentes em território português
que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola
e não residentes com estabelecimento estável nesse território e por sujeitos passivos que
beneficiem de isenções e taxas reduzidas deliberadas pelos respetivos municípios.

ÃO

O campo 904-E deve ser preenchido com o montante do incentivo e é calculado da
seguinte forma:
toriamente entregue
Lucro tributável * (taxa geral – taxa reduzida)

Exemplo de município com lançamento de taxa reduzida:
sivo e o contabilista
Considere-se
ada, são identiﬁ
cados a seguinte entidade, no período de tributação de 2019:

• Sujeito passivo enquadrado no regime geral de tributação;
• Lucro
outubro, bem
como tributável € 10 000,00;
Volume
mentos dos •anos
de de negócios do ano anterior IES – €100 000,00;
•
Sujeito
o 3 e seus anexos ser passivo pertence ao município de Oliveira de Azeméis (Taxa de derrama do
município - taxa geral – 1,20%, taxa reduzida para sujeitos passivos cujo volume de
negócios do ano anterior não ultrapasse € 150 000,00 – 0,75%)
Cálculo do campo 904-E do quadro 09 do anexo D
		

ÃO

•
•

Lucro tributável * (taxa geral – taxa reduzida)
€ 10 000,00 * (1,20% - 0,75%) = € 45,00

Preenchimento do campo 904-E do quadro 09 do anexo D = € 45,00
Preenchimento do campo 364 do quadro 10 – 10 000,00 * 0,75% = € 75,00

resentada:

território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Considere-se a seguinte entidade, no período de 2019:
MODELO 3 DO IRS
Exemplo de município com deliberação de isenção de derrama

•
•
•
•

Sujeito passivo enquadrado no regime geral de tributação;
Lucro tributável € 10 000,00;
Volume de negócios do ano anterior IES – €100 000,00;
Sujeito passivo pertence ao município de Águeda (Taxa de derrama - taxa geral
– 1,50%, isenção de derrama para sujeitos passivos com volume de negócios no
FIM
A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
período anterior não ultrapasse € 100 000,00).

Cálculo do campo 904-E do quadro 09 do anexo D
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos Lucro
respeitantes
ao ano
anterior
de outros
elementos informativos relevantes
tributável
* (taxa
geral e
– taxa
reduzida)
para
a determinação
da situação
tributária
dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
		
€ 10 000,00
* (1,50%)
= € 150,00
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
• Preenchimento do campo 904-E do quadro 09 do anexo D = € 150,00
• Sem preenchimento no campo 364 do quadro 10.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Campo 904-F – Majoração de 20% à dedução máxima por lucros retidos e reinvestidos
(DLRR) pelas PME (n.º 4 do artigo 41.º-B do EBF)
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por
de dados.
Estetransmissão
campo deveeletrónica
ser preenchido
pelas empresas que exercem diretamente e a título
principal atividade comercial, industrial ou agrícola (quadro 03.3 – campo 1 do rosto)
2
Para
efeitos do
disposto em
no territórios
número anterior,
o sujeito
passivo
e o contabilista
ou- de
prestação
de serviços
do interior
e que se
qualificam
nos termos
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
previstos no anexo ao Decreto-lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, como microempresa
por
senhas
atribuídas
pela
Autoridade
e Aduaneira.
(campo
3 do
quadro 033A
do rosto), Tributária
pequena empresa
(campo 4 do quadro 03-3A do
rosto) ou média empresa (campo 1 do quadro 03-3A do rosto) e que tenham beneficiado
3
Os modelos
pela Portaria
n.º retidos
366/2015,
de 16 de outubro,
bemtermos
como
da- majoração
de aprovados
20% da dedução
por lucros
e reinvestidos
(DLRR), nos
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos
de
do n.º 4 do artigo 41.º-B do EBF.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Nestes casos, o montante
fiscaleletrónica
a inscrever
Campo 904-F corresponde
obrigatoriamente
entreguedo
porincentivo
transmissão
de no
dados.
ao montante
majoração.
(artigo
2.º da da
Portaria
n.º 34/2019, de 28/1)
Montante do incentivo = Majoração de 20% da DLRR

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá
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Apuramento do lucro tributável,
matéria
coletável
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cálculo
do IRC
do período
de tributação
2021 de tributação de 2021

APECA

do setor
não lucrativo
7. 7.  Entidades
Entidades do setor
não lucrativo

NTOS

As entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola
são dos
sujeitosque
passivos
IRC ao abrigo
das alíneas
a) e b)uma
do n.ºatividade
1 do artigode
2.º natureza
do CIRC. comercial,
esentação
Asanual
entidades
nãode
exerçam,
a título
principal,
formativosindustrial
relevantes
ou agrícola são sujeitos passivos de IRC ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 1 do
essoas singulares,
tal
O IRC
incide
o seu rendimento global, o qual corresponde, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do
artigo
2.ºsobre
do CIRC.
artigo 3.º do CIRC, à soma algébrica dos rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de
IRS e, bem assim, dos incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito.
O IRC incide sobre o seu rendimento global, o qual corresponde, de acordo com a alínea
b) do n.º 1 do
artigo
3.º do
à soma
algébricafundações,
dos rendimentos
das
diversas categorias
Encontram-se
nesta
situação,
emCIRC,
princípio,
as associações,
federações,
confederações
e outras
consideradas
para
efeitos
de
IRS
e,
bem
assim,
dos
incrementos
patrimoniais
obtidos
entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. a
ÃO
título gratuito.

Este tipo de entidades pode beneficiar da isenção prevista no artigo 10.º do CIRC, caso seja uma pessoa
coletiva
de utilidade pública administrativa ou uma instituição particular de solidariedade social e reúna os
toriamente
entregue
Encontram-se
nesta situação, em princípio, as associações, fundações, federações,
demais requisitos aí previstos.
confederações e outras entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola.
sivo e oTratando-se
contabilista
de uma associação constituída para o exercício de uma atividade cultural, recreativa ou
ada, sãodesportiva,
identiﬁcados
poderá beneficiar de isenção relativamente aos rendimentos diretamente derivados destas
atividades,
desde
se verifiquem,
requisitos
previstosno
noartigo
n.º 2 do10.º
artigo
11.º
do CIRC.
Este tipo
de que
entidades
podecumulativamente,
beneficiar da os
isenção
prevista
do
CIRC,
caso
seja uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa ou uma instituição particular
outubro, bem como
deos
solidariedade
socialsujeitos
e reúna
os demaisnão
requisitos
previstos.
Caso
rendimentos brutos
as tributações
excedam aí
o montante
de € 7.500,00, podem ainda
mentos dos anos de
beneficiar
daser
isenção prevista no n.º 1 do artigo 54.º do EBF.
o 3 e seus
anexos

Tratando-se
uma associação
constituída
para
exercício
dedeuma
atividade
cultural,
Para
estes sujeitosdepassivos,
consideram-se
rendimentos
nãoosujeitos
a IRC,
acordo
com o n.º
3 do
recreativa
ou
desportiva,
poderá
beneficiar
de
isenção
relativamente
aos
rendimentos
artigo 54.° do CIRC:
diretamente derivados destas atividades, desde que se verifiquem, cumulativamente, os
a) as quotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos, bem como
requisitos previstos no n.º 2 do artigo 11.º do CIRC.
b) os subsídios destinados a financiar a realização dos fins estatutários.

ÃO

Nota: estes rendimentos não são incluídos na modelo 22
Caso os rendimentos brutos sujeitos as tributações não excedam o montante de € 7.500,00,
podem ainda beneficiar da isenção prevista no n.º 1 do artigo 54.º do EBF.
Consideram-se rendimentos isentos, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo:
resentada: a) os incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito destinados à direta e imediata realização dos
estatutários.
Para fins
estes
sujeitos passivos, consideram-se rendimentos não sujeitos a IRC, de acordo
território português,
Nota:
estes
rendimentos
são 54.°
de incluir
no Anexo D da modelo 22 (Quadro 03)
com
o n.º
3 do artigo
do CIRC:
gado familiar, tenham
entação (cfr.a)n.ºas1 quotas
do
pagas pelos associados em conformidade com os estatutos, bem como
Abílio Sousa
Alexandre
MarianaaSá
março 2022
b) os Joaquim
subsídios
destinados
financiar a realização dos fins estatutários.
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Nota: estes rendimentos não são incluídos na modelo 22

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Consideram-se rendimentos isentos, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo:
MODELO 3 DO IRS

a) os incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito destinados à direta e imediata
realização dos fins estatutários.

Nota: estes rendimentos são de incluir no Anexo D da modelo 22 (Quadro 03)

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

As entidades que
não exerçam,
título principal,
uma atividade
deIRC
natureza
comercial,
Apuramento
do lucroatributável,
matéria coletável
e cálculo do
do período
de tributação de 2021
industrial ou agrícola, ainda que beneficiem de alguma isenção, estão obrigadas à
apresentação
da declaração
22.
A
declaração de
rendimentosmodelo
modelo
3 do IRS destina-se à apresentação anual dos

rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
No quadro
03.3
indicar
tipo
de
sujeito
passivo
oprincipal,
campo
2 - residente
que
não exerce,
a industrial
como
se encontra
previsto
artigo
57.º
Código
do IRS.
As entidades
queno
não
exerçam,
adotítulo
uma
atividade de
natureza
comercial,
título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola.
agrícola, ainda que beneficiem de alguma isenção, estão obrigadas à apresentação da declara
modelo 22.

No quadro 03.4 - regimes de tributação dos rendimentos, assinalar:
quadro 03.3 indicar tipo de sujeito passivo o campo 2 - residente que não exerce, a título princi
MODONo
COMO
DEVE
SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
o campoatividade
1 - regime
geral comercial, industrial ou agrícola.
de natureza
o campo 1 - regime geral
No quadro
03.4 -3regimes
de tributação
dos rendimentos,
1 - oA campo
declaração
modelo
e quaisquer
dos seus
anexos é assinalar:
obrigatoriamente entregue
3 - isenção
definitiva
campo 1 - regime
geral
por transmissãooeletrónica
de dados.
o campo 1 - regime geral
2 - Para efeitoso docampo
disposto
no definitiva
número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
3 - isenção
O Quadro 07 - apuramento
do lucro
tributável não deve ser preenchido.
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas
Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
O Quadro 07pela
- apuramento
do lucro
tributável
não deve ser preenchido.
No quadro 09:
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
No quadro 09:
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

No campo 302 inscrever o valor do lucro tributável, caso tenham rendimentos enquadrados no reg
No campo geral.
302 inscrever o valor do lucro tributável, caso tenham rendimentos
QUEM
ESTÁ
OBRIGADO
enquadrados no regime
geral. A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Os sujeitos passivos que obtiverem apenas rendimentos não sujeitos passaram a estar dispensados
enviar a declaração modelo 22.
A
de rendimentos
modeloapenas
3 do IRS
é obrigatório
apresentada:
Osdeclaração
sujeitos passivos
que obtiverem
rendimentos
nãoser
sujeitos
passaram a estar
dispensadosNo
decampo
enviar
a declaração
modelo
22.
324
inscrever o valor
do lucro
tributável com isenção, caso tenham rendimentos enquadra
– Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
no regime de isenção.
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
rendimentos
IRS tributável
que obriguem
à sua apresentação
(cfr. n.º 1 do
Noauferido
campo 324
inscrever osujeitos
valor do a
lucro
com isenção,
caso tenham rendimentos
artigo
57.º
do
CIRS).
enquadrados no regime de isenção.
Exemplo 78:
Abílio Sousa | AJoaquim
O. Silva
Sácultural legalmente constituída.
FundaçãoAlexandre
“Kultura XXI”
é uma| Mariana
associação
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NTOS Exemplo 78:
A Fundação “Kultura XXI” é uma associação cultural legalmente constituída.
Não tem reconhecimento como entidade de utilidade pública, tendo por isso
enquadramento no artigo 11.º do CIRC

No ano de 2021, obteve as seguintes receitas:
Receitas provenientes de exposições, seminários e outras atividades culturais: € 4.000,00
Exploração de um pequeno bar (receitas líquidas): € 8.000,00
esentaçãoQuotas
anual de
dosassociados: € 2.000,00

formativos relevantes
essoas singulares, tal
o Rendimentos sujeitos e não isentos (a indicar no regime geral e sujeitos a IRC à taxa
de 21%): Exploração do bar

ÃO

o Rendimentos sujeitos, mas isentos (a indicar no regime de isenção e no Quadro
03 do Anexo D da modelo 22): Receitas provenientes de exposições, seminários e
outras atividades culturais
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC do período de tributação de 2021
o Rendimentos não sujeitos (não são incluídos na modelo 22): Quotas de associados

toriamente entregue

Rendimentos sujeitos e não isentos (a indicar no regime geral e sujeitos a IRC à taxa de 21%):
Exploração
No
quadro do
10bar
- cálculo do imposto, os campos respeitantes ao cálculo da coleta só
sivo e o contabilista
o Rendimentos
sujeitos,
mas isentos
(a indicar
no regime
de isenção
e no Quadro
devem ser preenchidos
se existir
matéria
coletável
(campo
346). 03 do Anexo D da
ada, são identiﬁcados
modelo 22): Receitas provenientes de exposições, seminários e outras atividades culturais
o Rendimentos não sujeitos (não são incluídos na modelo 22): Quotas de associados
caso, a taxa que lhes é aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 87.º do CIRC (21% em
outubro, Neste
bem como
2021)
deve
ser inscrita
no campo
348,
calculando
imposto
no campo
349.
quadro
10de
- cálculo
do imposto,
os campos
respeitantes
ao o
cálculo
da coleta
só devem
ser preenchidos
mentos No
dos
anos
o 3 e seus
anexos
ser coletável (campo 346).
se existir
matéria
o

Neste caso, a taxa que lhes é aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 87.º do CIRC (21% em 2021) deve ser
inscrita no campo 348, calculando o imposto no campo 349.

ÃO

resentada:

_______________________________________________________________________________________
território
português,
gado familiar, tenham
o Ofício Circulado N.º: 20219 2020-03-16
entação (cfr. n.º 1 do
Assunto: ENTIDADES QUE NÃO EXERÇAM, A TÍTULO PRINCIPAL, UMA ATIVIDADE DE NATUREZA
________________________________________________________________________
COMERCIAL,
INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA - ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO E OBRIGAÇÃO DO ENVIO DA
DECLARAÇÃO MODELO 22
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o Ofício Circulado N.º: 20219 2020-03-16

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Assunto: ENTIDADES QUE NÃO EXERÇAM, A TÍTULO PRINCIPAL, UMA ATIVIDADE DE
NATUREZA COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA - ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
E OBRIGAÇÃO DO ENVIO DA DECLARAÇÃO MODELO 22

Exmos. Senhores
Com o intuito de auxiliar no enquadramento, em sede de IRC, das entidades que não
exerçam,
a título
principal,
umaAatividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola,
FIM A
QUE SE
DESTINA
DECLARAÇÃO
e no cumprimento das respetivas obrigações declarativas, atualizam-se as instruções
divulgadas pelo ofício-circulado n.º 20167/2013.
A
declaração
de rendimentos
modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
Incidência
Pessoal
e Base do Imposto
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
1. aAs
entidades que
não exerçam,
a título
principal,
uma atividade
de natureza
para
determinação
da situação
tributária
dos sujeitos
passivos,
pessoas singulares,
tal
sãodo
sujeitos
passivos
como comercial,
se encontraindustrial
previsto ou
noagrícola
artigo 57.º
Código
do IRS. de IRC ao abrigo da 2.ª parte
da alínea a) ou da alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IRC.
2. O IRC incide sobre o seu rendimento global, o qual corresponde, de acordo com a
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do IRC, à soma algébrica dos rendimentos
das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS e, bem assim, dos
MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito.
3. Encontram-se nesta situação, em princípio, as associações, fundações, federações,
1 - A confederações
declaração modelo
3 eentidades
quaisquerque
dosnão
seus
anexosaétítulo
obrigatoriamente
entregue
e outras
exerçam,
principal, uma atividade
por transmissão
dados. ou agrícola.
de naturezaeletrónica
comercial,de
industrial
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
certiﬁ
cado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
Isenções
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Estas entidades podem, caso verifiquem as respetivas condições, beneficiar de isenção
de- IRC
abrigo aprovados
do artigo 10.º
ou Portaria
do artigon.º
11.º,366/2015,
ambos dode
Código
IRC, nosbem
seguintes
3
Os ao
modelos
pela
16 dedo
outubro,
como
termos:
as
respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001
2014, mantêm-se
em
devendo
3 edo
seus
4. aEncontram-se
isentas
devigor,
IRC, ao
abrigo a
dodeclaração
artigo 10.º modelo
do Código
IRC:anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
de utilidade
(artigoa)2.ºAs
dapessoas
Portariacoletivas
n.º 34/2019,
de 28/1)pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas
coletivas àquelas legalmente equiparadas;
c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente,
científicos ou A
culturais,
de caridade, assistência,
QUEM
ESTÁ OBRIGADOfins
A APRESENTAR
DECLARAÇÃO
beneficência, solidariedade social, defesa do meio ambiente e interprofissionalismo
agroalimentar.
A
de rendimentos
modelo
do IRS é obrigatório
ser de
apresentada:
A declaração
isenção referida
na alínea c)
supra 3encontra-se
dependente
reconhecimento por
ato do membro do Governo responsável pela área das finanças, que define a respetiva
–amplitude,
Pelos sujeitos
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
mediante
requerimento
dos
interessados,
a apresentar
até ao fimportuguês,
do prazo
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
de entrega da declaração de rendimentos relativa ao período de tributação em tenham
que se
auferido os
rendimentos
sujeitos
a IRS que
obriguem
à sua
n.º 1 de
do
verificarem
pressupostos
da isenção
[alínea
b) do n.º
3 doapresentação
artigo 65.º do(cfr.
Código
artigo
57.º
do
CIRS).
Procedimento e de Processo Tributário].
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entidades mencionadas nas alíneas a) e b) beneficiam automaticamente de isenção
NTOS As
de IRC.
A isenção não abrange, em qualquer caso, os rendimentos empresariais obtidos fora
dos fins estatutários, bem como os derivados de títulos ao portador não registados
nem depositados e está condicionada à observância das condições previstas no n.º 3 do
referido artigo 10.º.

5. Por sua vez, o artigo 11.º do Código do IRC estabelece uma isenção de IRC, de
caráter automático, para os rendimentos diretamente derivados de atividades
culturais, recreativas ou desportivas, auferidos por associações constituídas para o
exercício dessas atividades, desde que se verifiquem, cumulativamente, os requisitos
esentação anual
dos
previstos
no n.º 2 do mesmo artigo.
formativos relevantes
essoas singulares, tal
Estão fora do âmbito desta última isenção os rendimentos provenientes de qualquer
atividade comercial, industrial ou agrícola exercida, ainda que a título acessório, em
ligação com as referidas atividades, nomeadamente os provenientes de publicidade,
direitos respeitantes qualquer forma de transmissão, bens imóveis, aplicações
financeiras e jogo do bingo.

ÃO

Caso os rendimentos brutos sujeitos a tributação não excedam o montante de €
toriamente entregue
7.500,00, poderão ainda beneficiar da isenção prevista no n.º 1 do artigo 54.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
Determinação da matéria coletável

6. Estabelece a alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º do Código do IRC que a matéria coletável
outubro, bem das
como
entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de natureza
mentos dos anos
de
comercial,
industrial ou agrícola obtém-se pela dedução ao seu rendimento global,
o 3 e seus anexos
ser
incluindo os incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, determinado nos
termos do artigo 53.º do Código do IRC, dos seguintes montantes:
a) Gastos comuns e outros imputáveis aos rendimentos sujeitos a imposto e não
isentos, nos termos do artigo 54.º do Código do IRC;
b) Benefícios fiscais eventualmente existentes que consistam em deduções naquele
rendimento (v.g. o benefício fiscal previsto no n.º 2 do artigo 54.º do EBF);

ÃO

7. Consideram-se rendimentos não sujeitos a IRC, de acordo com o n.º 3 do artigo
resentada:
54.º do Código do IRC, as quotas pagas pelos associados em conformidade com
os estatutos, bem com os subsídios destinados a financiar a realização dos fins
território português,
estatutários.
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Consideram-se rendimentos isentos, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, os
incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito destinados à direta e imediata
realização dos fins estatutários.

Obrigação / Dispensa do envio da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)
[alínea b) do

SE DESTINA
A DECLARAÇÃO
n.º 1 FIM
e n.ºA
6 QUE
do artigo
117.º e artigo
120.º ambos do Código do IRC]
A declaração
de com
rendimentos
3 dodo
IRS
destina-se
à apresentação
anual dos
8. De acordo
o n.º 1 domodelo
artigo 117.º
Código
do IRC,
os sujeitos passivos
de
rendimentos
respeitantes
ao ano anterior
e deestão,
outros
elementos informativos
IRC residentes
em território
português
genericamente,
obrigadosrelevantes
ao envio
para ada
determinação
da situação
dos (Modelo
sujeitos passivos,
pessoasanexos)
singulares,
tal
declaração periódica
detributária
rendimentos
22 e respetivos
até ao
como último
se encontra
previsto
artigo
57.º do Código do IRS.
dia do
mês denomaio,
independentemente
de esse dia ser útil ou não útil,
ou, no caso de entidades que adotem um período de tributação diferente do
ano civil, até ao último dia do 5.º mês seguinte à data do termo desse período,
independentemente de esse dia ser útil ou não útil.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
9. No entanto, nos termos do n.º 6 do referido artigo 117.º, estão dispensadas da
entrega da declaração periódica de rendimentos:
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
a) As entidades isentas ao abrigo do artigo 9.º do mesmo Código (Estado,
2 - Para Regiões
efeitos do
disposto autarquias
no númerolocais,
anterior,
o sujeito
passivo aí
e mencionadas)
o contabilista
Autónomas,
e restantes
entidades
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
que não estejam sujeitas a uma qualquer tributação autónoma, exceto
quando
por senhas
atribuídas
pela Autoridade
Tributária
e Aduaneira.
obtenham
rendimentos
de capitais
que não
tenham sido objeto de retenção na
fonte com caráter definitivo e
3 - Os modelos aprovados pela Portaria n.º 366/2015, de 16 de outubro, bem como
b) As entidades
quede
apenas
aufiram rendimentos
não sujeitos
a IRC, exceto
quando
as respetivas
instruções
preenchimento,
para declarar
rendimentos
dos anos
de
estejam
sujeitas
a
uma
qualquer
tributação
autónoma.
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
10. Desta forma, as entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola, ainda que beneficiem de alguma isenção,
estão, em geral, obrigadas à apresentação da declaração periódica de rendimentos
modelo 22.

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
Todavia, caso obtenham, no respetivo período de tributação, apenas rendimentos
não sujeitos
a IRC (vg.modelo
os referidos
noéponto
7 supra)
estão dispensadas do
A declaração
de rendimentos
3 do IRS
obrigatório
ser apresentada:
cumprimento dessa obrigação declarativa.
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Preenchimento da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)

NTOS

11. Quanto ao preenchimento da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22), as
entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola devem:
11.1. Assinalar no quadro 03.3 – tipo de sujeito passivo o campo 2 - residente que não
exerce, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola.
11.2. No quadro 03.4 – regimes de tributação dos rendimentos, assinalar:
11.2.1. O campo 1- regime geral ou

11.2.2. O campo 1 – regime geral e o campo 3 – isenção definitiva, no caso de
usufruírem de alguma isenção identificada no quadro 031 do anexo D ou
esentação anual dos
formativos relevantes
11.2.3. O campo 1 –regime geral e o campo 4 – isenção temporária no caso de
essoas singulares, tal
usufruírem de alguma isenção identificada no quadro 032 do anexo D;
11.2.4. Nunca devem ser preenchidos em simultâneo os campos 3 e 4.

ÃO

11.3.

O quadro 7 – apuramento do lucro tributável não deve ser preenchido.

11.4.

No quadro 09 – apuramento da matéria coletável:

11.4.1. No campo 302 inscrever o valor do lucro tributável, caso tenham
rendimentos enquadrados no regime geral, indicando esse valor no
toriamente entregue
campo 311- matéria coletável, deduzindo o valor inscrito no campo 399 –
coletividades desportivas – dedução de importâncias investidas até 50%
da matéria coletável (n.º 2 do artigo 54.º do EBF), se for caso disso. Este
sivo e o contabilista
montante é inscrito automaticamente no campo 346 – matéria coletável
ada, são identiﬁcados
não isenta (a matéria coletável é determinada no anexo D da IES, cuja
entrega é obrigatória).

outubro, bem como
11.4.2. No campo 324 inscrever o valor do lucro tributável com isenção, caso
mentos dos anos de
tenham rendimentos enquadrados no regime de isenção (temporária ou
o 3 e seus anexos ser
definitiva) indicando esse mesmo valor no campo 333 - matéria coletável.
Neste caso, deve ser inscrito o valor “zero” no campo 302.
11.5. No quadro 10 – cálculo do imposto, os campos respeitantes ao cálculo da coleta só
devem ser preenchidos se existir matéria coletável (campo 346). Neste caso, a taxa
que lhes é aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 87.º do Código do IRC deve ser
inscrita no campo 348, calculando o imposto no campo 349.

ÃO

resentada:

11.6. Existindo despesas /encargos/ gastos sujeitos a tributações autónomas, por força
do disposto no artigo 88.º do Código do IRC, o seu valor deve ser indicado no
campo 365 – tributações autónomas.

11.7. Usufruindo de algum benefício fiscal, como seja o caso da obtenção de rendimentos
isentos, deve ser preenchido o anexo D.
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
Sobre as entidades que não exercem a título principal, uma atividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola, ver as informações vinculativas n.º 415/2018 e a 4088/2018.
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Entidades não residentes sem estabelecimento estável

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
As entidades não residentes e que não possuam estabelecimento estável em
MODELO
3modelo
DO
IRS
Portugal,
estão do
obrigadas
a enviar
a declaração
22,
detributação
representante
Apuramento
lucro tributável,
matéria
coletável e cálculo
do IRC
doatravés
período de
de 2021

do lucro tributável,
matéria coletável
e cálculo
do IRClugar
do período
de tributação
de 2021
fiscal,Apuramento
quando obtenham
rendimentos
em que
não haja
a retenção
na fonte
a
título definitivo (n.º 4 do artigo 120.º CIRC):

o Prediais

8. Entidades não residentes sem estabelecimento estável
8. Entidades não residentes sem estabelecimento estável

o FIM
mais-valias
mobiliárias
e imobiliárias
A QUE SE
DESTINA
A DECLARAÇÃO

As
não residentes
e que nãoobtidos
possuamaestabelecimento
estável em Portugal, estão obrigadas a
o entidades
incrementos
patrimoniais
título gratuito
As entidades
não residentes
e que
não possuam
estabelecimento
estávelobtenham
em Portugal,
estão obrigadas
enviar
a declaração
modelo 22,
através
de representante
fiscal, quando
rendimentos
em quea
o
alguns
rendimentos
de
capitais
enviar
a lugar
declaração
modelo
22, através
de
representante
quando
obtenham
rendimentos anual
em quedos
A não
declaração
rendimentos
modelo
3 do
destina-se
à apresentação
haja
ade
retenção
na fonte
a título
definitivo
(n.º 4IRS
dofiscal,
artigo
120.º CIRC):
não
haja
lugar
a
retenção
na
fonte
a
título
definitivo
(n.º
4
do
artigo
120.º
CIRC):
rendimentos
respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
o Prediais
o
Prediais
para ao determinação
da situação
tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
mais-valias mobiliárias
e imobiliárias
O prazo mais-valias
para a submissão
da
declaração é o seguinte:
e
imobiliárias
comooose incrementos
encontramobiliárias
previsto
no
artigo
57.º gratuito
do Código do IRS.
patrimoniais obtidos a título
o
incrementos
patrimoniais
obtidos
a
título
gratuito
o oRelativamente
a ganhos
alguns rendimentos
de capitaisresultantes da transmissão onerosa de imóveis e
oincrementos
alguns rendimentos
de capitais derivados de aquisições a título gratuito: até ao
patrimoniais

30.º
dia
posterior
à data da
independentemente de
O prazo
para
a submissão
da declaração
é otransmissão/aquisição,
seguinte:
O prazo
para
a
submissão
da
declaração
é
o
seguinte:
dia ser útila ou
não útil.
oesse
Relativamente
ganhos
resultantes da transmissão onerosa de imóveis e incrementos
o patrimoniais
Relativamente
a
ganhos
transmissão
onerosa
de dia
imóveis
e incrementos
MODO
COMO
DEVE
SER
APRESENTADA
A DECLARAÇÃO
derivados de resultantes
aquisições
adatítulo
gratuito:
até ao 30.º
posterior
à data da
o Restantes
rendimentos
prediais
e
de
capitais:
até
ao
último
dia
do
mês
de da
patrimoniais derivadosindependentemente
de aquisições a título
gratuito:
atéouaonão
30.º
dia posterior
à data
transmissão/aquisição,
de
esse
dia
ser
útil
útil.
maio
do
ano
seguinte
àquele
a
que
os
mesmos
respeitam.
transmissão/aquisição,
de até
esseaodiaúltimo
ser útildia
oudo
não
útil.de maio do ano seguinte
o Restantes
rendimentos independentemente
prediais e de capitais:
mês
Restantes
rendimentos
e de capitais:
ao último
diaédoobrigatoriamente
mês de maio do ano seguinte
1 - A odeclaração
modelo
3prediais
e quaisquer
dos até
seus
anexos
entregue
àquele
a que
os mesmos
respeitam.
àquele a que
os mesmos respeitam.
por transmissão
eletrónica
de dados.

Exemplo 79:
Exemplo 79:

79: “Madrid
2
-AExemplo
Para
efeitos
do
disposto
número
anterior,
o sujeito
passivo
edetentora
o em
contabilista
A sociedade
“Madrid
Inversiones,
com fiscal
domicílio
fiscal
em Espanha
sociedade
Inversiones,
SL” no
comSL”
domicílio
em Espanha
é detentora
de um éimóvel
Lisboa,
A
sociedade
“Madrid
Inversiones,
SL”
com
domicílio
fiscal
em
Espanha
é
detentora
de
um
imóvel
em
Lisboa,
certiﬁ
cado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
deoum
imóvel
em
Lisboa,
o
qual
se
encontra
arrendado.
qual se encontra arrendado.
por
senhas
atribuídas
pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
o qual
se encontra
arrendado.
No ano de 2021, obteve um rendimento líquido de 24.000,00.

No-No
ano
de
2021,obteve
obteve
um rendimento
de 24.000,00.
3
Os
aprovados
pela líquido
Portaria
n.º 366/2015,
de 16 de outubro, bem como
anomodelos
de 2021,
um rendimento
delíquido
24.000,00.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
Preenchimento da declaração modelo 22:
2001
a 2014, mantêm-se
em vigor,
Preenchimento
da declaração modelo
22: devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
Preenchimento daentregue
declaração
22: eletrónica de dados.
obrigatoriamente
pormodelo
transmissão
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)

•

• Não se preenche o Quadro 07
• Não
Nãose
se preenche
preenche o Quadro
07
o Quadro
07

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO

A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–

Pelos sujeitos passivos (pessoas singulares), residentes em território português,
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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9. Alguns apontamentos sobre dissolução e liquidação de sociedades

O processo de dissolução das sociedades comerciais está previsto no capítulo XII (artigos
141.º a 145.º do Código das Sociedades Comerciais).

Ao contrário do que muitas vezes é entendido, a dissolução não corresponde à extinção
de uma entidade comercial. Aliás, o artigo 161º do Código das Sociedades Comerciais
prevê expressamente a possibilidade de a sociedade retomar a atividade.

esentaçãoNa
anual
atualdos
redação do Código das Sociedades Comercias, existem três tipos de causas de
formativosdissolução:
relevantes
essoas singulares, tal
• Dissolução imediata

ÃO

•

Dissolução administrativa ou por deliberação dos sócios

•

Dissolução oficiosa

As causas legais de dissolução imediata podem ser:

• Pelo decurso do prazo fixado no contrato
toriamente entregue
• Por deliberação dos sócios
•

Pela realização completa do objeto contratual

• Pela ilicitude superveniente do objeto contratual
sivo e o contabilista
• cados
Pela declaração de insolvência da sociedade
ada, são identiﬁ

outubro, A
bem
como pode efetuar-se por deliberação dos sócios, mediante convocatória de
dissolução
mentos dos
anos
de Geral.
Assembleia
o 3 e seus anexos ser
Esta pode ser convocada por qualquer gerente (seja ou não a pedido do sócio) mediante
carta registada enviada com a antecedência de 15 dias (ou prazo no previsto no pacto social).

A dissolução da sociedade comercial por deliberação dos sócios (al. b) do n.º 1 do artigo
141.º do CSC) está sujeita às seguintes maiorias:

ÃO

•

Nas sociedades em nome coletivo, a deliberação deve ser tomada por unanimidade;

•

Nas sociedades por quotas, por maioria de três quartos (n.ºs 1 e 3 do artigo 265.º
do CSC);

resentada:

• Nas sociedades anónimas por maioria de três quartos quer a sociedade reúna em
primeira ou segunda convocatória, salvo se, na segunda convocatória, estiverem
território português,
presentes ou representados acionistas detentores de, pelo menos, metade do
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.ºcapital
1 do social, caso em que a deliberação pode ser tomada pela maioria dos votos
emitidos (n.ºs 3 e 4 do artigo 386.º do CSC);
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Nas sociedades em comandita simples, a deliberação deverá ser aprovada por
unanimidade pelos sócios comanditados e pelo voto dos sócios comanditários que
representem, pelo menos, dois terços do capital (artigo 476.º do CSC).

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

As causas legais de dissolução administrativa são (artigo 142.º do CSC):
•	Quando, por período superior a um ano, o número de sócios for inferior ao mínimo
exigido por lei, exceto se um dos sócios for o Estado ou entidade a ele equiparada
por lei para esse efeito;

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO

•	Quando a atividade que constitui o objeto contratual se torne de facto impossível;
•	Quando a sociedade não tenha exercido qualquer atividade durante cinco anos
A declaração
de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
consecutivos;
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
•	Quando
a sociedade
exerçatributária
de facto dos
umasujeitos
atividade
não compreendida
no objeto
para
a determinação
da situação
passivos,
pessoas singulares,
tal
como contratual.
se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.

Já de acordo com o artigo 143.º do CSC, o procedimento administrativo de dissolução é
instaurado oficiosamente quando:
•

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO

Durante dois anos consecutivos, a sociedade não tenha procedido ao depósito dos
documentos de prestação de contas e a administração tributária tenha comunicado
ao serviço de registo competente a omissão de entrega da declaração fiscal de
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
rendimentos pelo mesmo período;
por transmissão eletrónica de dados.
• A administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo competente
2 - Para
efeitos do
disposto efetiva
no número
anterior, o
sujeito passivo
e o previstos
contabilista
a ausência
de atividade
da sociedade,
verificada
nos termos
na
certiﬁcado,
nos
casos
em
que
a
declaração
deva
por
este
ser
assinada,
são
identiﬁ
cados
legislação tributária;
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
• A administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo competente a
oficiosa dapela
cessação
de atividade
da sociedade,
termosbem
previstos
3 - Osdeclaração
modelos aprovados
Portaria
n.º 366/2015,
de 16 de nos
outubro,
como
na
legislação
tributária.
as respetivas instruções de preenchimento, para declarar rendimentos dos anos de
2001 a 2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
Dissolução e liquidação imediatas

Se à data da dissolução, a sociedade não tiver dívidas, os sócios podem proceder à
QUEM
ESTÁdo
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
partilha
imediata
ativo da sociedade
na graduação
estabelecida no artigo 156.º do
CSC. As dívidas fiscais ainda não liquidadas ou exigíveis não obstam à partilha, mas
todos os sócios ficam responsáveis, ilimitada e solidariamente, pelas mesmas.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–Outra
Pelos
sujeitos passivos
(pessoasglobal
singulares),
em território
português,
alternativa
é a transmissão
de todoresidentes
o património,
ativo e passivo,
da
quando
estes,
ou
os
dependentes
que
integram
o
respetivo
agregado
familiar,
tenham
sociedade para algum ou alguns sócios, entregando dinheiro aos restantes.
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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Antes do início das operações de liquidação da sociedade, devem ser organizados e
aprovados os documentos de prestação de contas da sociedade, reportados à data da
dissolução, passando a designação social a conter a designação “em liquidação”.

A liquidação deve ser encerrada e a partilha aprovada no prazo de dois anos, prorrogável,
por deliberação dos sócios, por mais um ano.

O incumprimento destes prazos constitui fundamento para promoção oficiosa da
liquidação administrativa.

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares,
tal
Procedimentos
de liquidação de uma sociedade:
•

Nomeação de liquidatários. Na falta de expressa disposição estatutária ou
deliberação em sentido diverso, são liquidatários da sociedade os administradores.

•

Reclamação de créditos e liquidação do passivo social. Os créditos sobre terceiros e
sobre sócios por dívidas devem ser reclamados pelos liquidatários. As cláusulas de
ÃO
diferimento da prestação de entradas caducam na data da dissolução da sociedade,
mas os liquidatários só poderão exigir dessas dívidas dos sócios as importâncias
que forem necessárias para satisfação do passivo da sociedade e das despesas de
toriamente entregue
liquidação, depois de esgotado o ativo social, mas sem incluir neste os créditos
litigiosos ou considerados incobráveis.

• Apresentação de contas finais e deliberação de sócios. As contas finais dos
sivo e o contabilista
liquidatários devem ser acompanhadas por um relatório completo da liquidação e
ada, são identiﬁcados
por um projeto de partilha do ativo restante. Nas contas, devem ser discriminados
os resultados das operações de liquidação efetuadas pelos liquidatários e o mapa
partilha.
outubro, bem da
como

mentos dos •anos
de do ativo restante. Depois de acautelados os direitos dos credores, os
Partilha
o 3 e seus anexos
ser restantes são partilhados entre os sócios. A partilha é, em regra, em dinheiro,
ativos
admitindo-se, no entanto, a partilha em espécie se assim estiver previsto no pacto
social ou se os sócios unanimemente o deliberarem, isto é, a partilha pode conter
bens, devidamente valorizados ou créditos, como por exemplo, os reembolsos dos
pagamentos especiais por conta que a sociedade tenha direito a receber, após a
cessação de atividade, para efeitos de IRC.

Registo comercial da liquidação. Após a aprovação das contas e partilha, os
liquidatários devem promover o registo do encerramento da liquidação. Com
o registo do encerramento da liquidação, determina-se a extinção efetiva da
sociedade e da sua personalidade jurídica. É também neste momento que se verifica
resentada:
a cessação de atividade, para efeitos de IRC, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do
Código do IRC (ofício circulado n.º 20.163, de 2002-03-05).
território português,
gado familiar, tenham
entação (cfr. n.º 1 do
Questão frequente: como proceder quando uma sociedade aprovou o mapa de partilha
em 30 de dezembro de um dado ano, mas só efetuou o respetivo registo comercial em

ÃO

•
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10 de janeiro do ano seguinte?

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Conforme já acima explicitado, a cessação de atividade, para efeitos de IRC, nos termos
do n.º 5 do artigo 8.º do Código do IRC, só ocorre com o registo do encerramento da
liquidação. Note-se que este acto está sujeito a registo obrigatório.
Assim, nesta situação, a empresa só poderia entregar a declaração modelo 22 relativa
ao período de cessação no ano seguinte, mencionando como período de tributação, o
espaço de tempo que decorreu de 1 a 10 de janeiro. Naturalmente que esta declaração é
entregue a “zeros”.

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
Nos termos do n.º 10 do artigo 117.º do Código do IRC, relativamente às sociedades ou
outras
entidades
liquidação,modelo
as obrigações
declarativas
que
posteriormente
A
declaração
de em
rendimentos
3 do IRS
destina-se
à ocorram
apresentação
anual dos
à dissolução respeitantes
são da responsabilidade
doserespetivos
liquidatários
ou do administrador
rendimentos
ao ano anterior
de outros elementos
informativos
relevantes
da falência.
para
a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
como se encontra previsto no artigo 57.º do Código do IRS.
Sobre este assunto ver a circular n.º 10/2015.

MODO COMO DEVE SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO
Prazo para envio da declaração modelo 22 do período de cessação
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
por transmissão eletrónica de dados.
Com a aprovação da lei do Orçamento do Estado para 2019, foi alterada a redação do n.º
3 do
artigo
120.º do
do no
IRC.número anterior, o sujeito passivo e o contabilista
2
- Para
efeitos
do Código
disposto
certiﬁcado, nos casos em que a declaração deva por este ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
Assim, no caso de cessação de atividade nos termos do n.º 5 do artigo 8.º, a declaração
de- rendimentos
ao período
de tributação
em que
se verificou
deve
3
Os modelos relativa
aprovados
pela Portaria
n.º 366/2015,
de a16mesma
de outubro,
bem como
ser respetivas
enviada até
ao último
do terceiro mês
da data da
as
instruções
de dia
preenchimento,
para seguinte
declarar ao
rendimentos
doscessação,
anos de
independentemente
de esse
ser devendo
útil ou não
útil, aplicando-se
igualmente
prazo
2001
a 2014, mantêm-se
em dia
vigor,
a declaração
modelo
3 e seus este
anexos
ser
ao envio da declaração
relativa
período deeletrónica
tributaçãode
imediatamente
anterior, quando
obrigatoriamente
entregue
porao
transmissão
dados.
ainda não
tenham
decorrido
os prazos
mencionados nos n.ºs 1 e 2.
(artigo
2.º da
Portaria
n.º 34/2019,
de 28/1)

Procedimentos de envio da declaração modelo 22 nos casos em que a dissolução e a
liquidação não ocorrem no mesmo período

QUEM ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A DECLARAÇÃO
A lei do Orçamento do Estado para 2018, aditou um novo n.º 11 ao artigo 120.º do Código
dodeclaração
IRC.
A
de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
No período de tributação em que ocorra a dissolução passam a ter que ser submetidas
–duas
Pelos
sujeitos periódicas
passivos (pessoas
singulares), residentes em território português,
declarações
de rendimentos:
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
1) até
ao último
dia do 5.ºsujeitos
mês seguinte
ao da
dissolução,
independentemente
auferido
rendimentos
a IRS que
obriguem
à sua
apresentação (cfr. de
n.º esse
1 do
diaartigo
ser útil
relativamente ao período decorrido desde o início do período de
57.ºoudonão,
CIRS).

Abílio Sousa | Joaquim Alexandre O. Silva | Mariana Sá

213
9

NTOS

imediatamente anterior, quando ainda não tenham decorrido os prazos mencionados nos n.ºs 1 e 2.
Procedimentos de envio da declaração modelo 22 nos casos em que a dissolução e a liquidação não
Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e
ocorrem no mesmo período

APECA

cálculo do

IRC do período de tributação de 2021

A lei do Orçamento do Estado para 2018, aditou um novo n.º 11 ao artigo 120.º do Código do IRC.
No período de tributação em que ocorra a dissolução passam a ter que ser submetidas duas declarações
periódicas
de que
rendimentos:
tributação
em
se verificou a dissolução até à data desta; e
1) até ao último dia do 5.º mês seguinte ao da dissolução, independentemente de esse dia ser útil ou não,
2) até ao último dia do 5.º mês seguinte à data do termo do período de tributação,
relativamente ao período decorrido desde o início do período de tributação em que se verificou a
independentemente de esse dia ser útil ou não, relativa ao período decorrido entre o dia
dissolução
até dissolução
à data desta; ee o termo do período de tributação em que esta se verificou.
seguinte
ao da
2) até ao último dia do 5.º mês seguinte à data do termo do período de tributação, independentemente de
esse dia ser útil ou não, relativa ao período decorrido entre o dia seguinte ao da dissolução e o termo do
período de tributação em que esta se verificou.

esentação anual dos
formativos relevantes
essoas singulares, tal

ÃO

toriamente entregue

sivo e o contabilista
ada, são identiﬁcados
Abílio Sousa Joaquim Alexandre Mariana Sá
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Liquidação de sociedades e outras entidades

Artigo 79.º

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
MODELO 3 DO IRS

Sociedades em liquidação

FIM A QUE SE DESTINA A DECLARAÇÃO
1 — Relativamente às sociedades em liquidação, o lucro tributável é determinado com
referência a todo o período de liquidação.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS destina-se à apresentação anual dos
rendimentos respeitantes ao ano anterior e de outros elementos informativos relevantes
para a determinação da situação tributária dos sujeitos passivos, pessoas singulares, tal
2 — Para
efeitos do
disposto
número
deve
o seguinte:
como
se encontra
previsto
nono
artigo
57.º anterior,
do Código
do observar-se
IRS.
a) As sociedades que se dissolvam devem encerrar as suas contas com referência à data
da dissolução, com vista à determinação do lucro tributável correspondente ao período
decorrido
desde
o início
do SER
período
de tributação A
emDECLARAÇÃO
que se verificou a dissolução até
MODO
COMO
DEVE
APRESENTADA
à data desta;
1 - A declaração modelo 3 e quaisquer dos seus anexos é obrigatoriamente entregue
b) Durante
o período
em que
por
transmissão
eletrónica
dedecorre
dados. a liquidação e até ao fim do período de tributação
imediatamente anterior ao encerramento desta, há lugar, anualmente, à determinação do
lucro
tributável
que no
temnúmero
naturezaanterior,
provisória
é corrigido
faceeà determinação
2
- Para
efeitosrespectivo,
do disposto
o esujeito
passivo
o contabilista
do lucro
tributável
correspondente
a todo odeva
período
liquidação;
certiﬁ
cado,
nos casos
em que a declaração
por de
este
ser assinada, são identiﬁcados
por senhas atribuídas pela Autoridade Tributária e Aduaneira.
3
pela Portaria
366/2015,
de 16 de deve
outubro,
bem como
c) - Os
No modelos
período aprovados
de tributação
em que n.º
ocorre
a dissolução
determinar-se
as
respetivas
instruções
de
preenchimento,
para
declarar
rendimentos
dos
anos da
de
separadamente o lucro referido na alínea a) e o lucro mencionado na primeira parte
2001
2014, mantêm-se em vigor, devendo a declaração modelo 3 e seus anexos ser
alíneaab).
obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados.
(artigo 2.º da Portaria n.º 34/2019, de 28/1)
3 — Quando o período de liquidação ultrapasse dois anos, o lucro tributável determinado
anualmente, nos termos da alínea b) do número anterior, deixa de ter natureza provisória.

4 — Os
prejuízos
à dissolução
que na data
desta ainda sejam dedutíveis nos
QUEM
ESTÁanteriores
OBRIGADO
A APRESENTAR
A DECLARAÇÃO
termos do artigo 52.º podem ser deduzidos ao lucro tributável correspondente a todo o
período de liquidação, se este não ultrapassar dois anos.
A declaração de rendimentos modelo 3 do IRS é obrigatório ser apresentada:
–5 —Pelos
sujeitosde
passivos
(pessoas
singulares),
residentes
em território
português,
A liquidação
sociedades
decorrente
da declaração
de nulidade
ou da anulação
do
quando estes, ou os dependentes que integram o respetivo agregado familiar, tenham
auferido rendimentos sujeitos a IRS que obriguem à sua apresentação (cfr. n.º 1 do
artigo 57.º do CIRS).
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respectivo contrato é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos números
anteriores.

Artigo 80.º

Resultado de liquidação

Na determinação do resultado de liquidação, havendo partilha dos bens patrimoniais pelos
esentação anual dos
sócios, considera-se como valor de realização daqueles o respetivo valor de mercado.
formativos relevantes
essoas singulares,
tal
Artigo 81.º

Resultado da partilha

ÃO

1— É englobado para efeitos de tributação dos sócios, no período de tributação em que
for posto à sua disposição, o valor que for atribuído a cada um deles em resultado da
partilha, abatido do valor de aquisição das correspondentes partes sociais e de outros
toriamente
entregue de capital próprio
instrumentos

2 — No englobamento, para efeitos de tributação da diferença referida no número anterior,
observar-se o seguinte:
sivo e o deve
contabilista
ada, são identiﬁcados

a) Essa diferença, quando positiva, é considerada como mais-valia;
outubro, bem como
mentos dos anos de
o 3 e seusb)
anexos
Essa ser
diferença, quando negativa, é considerada como menos-valia dedutível pelo
montante que exceder a soma dos prejuízos fiscais deduzidos no âmbito da aplicação
do regime especial de tributação dos grupos de sociedades e dos lucros e reservas
distribuídos pela sociedade liquidada que tenham beneficiado do disposto no artigo 51.º

ÃO

3 — À diferença a que se refere a alínea a) do número anterior é aplicável o disposto no
n.º 1 do artigo 51.º-C, desde que verificados os requisitos aí referidos.

resentada:

4 — A menos-valia referida na alínea b) do n.º 2 não é dedutível nos casos em que a entidade
território português,
liquidada seja residente em país, território ou região com regime fiscal claramente mais
gado familiar, tenham
favorável que conste de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável
entação (cfr. n.º 1 do
pela área das finanças ou quando as partes sociais tenham permanecido na titularidade
do sujeito passivo por período inferior a quatro anos.
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5 — Relativamente aos sócios de sociedades abrangidas pelo regime de transparência
fiscal, nos termos do artigo 6.º, ao valor que lhes for atribuído em virtude da partilha é
ainda abatida a parte do resultado de liquidação que, para efeitos de tributação, lhes
tenha sido já imputada, assim como a parte que lhes corresponder nos lucros retidos na
sociedade nos períodos de tributação em que esta tenha estado sujeita àquele regime.

6 — Sempre que, num dos quatro períodos de tributação posteriores à liquidação de
uma sociedade, a atividade prosseguida por esta passe a ser exercida por qualquer
sócio da sociedade liquidada, ou por pessoa ou entidade que com aquele ou com esta
se encontre numa situação de relações especiais, nos termos previstos no n.º 4 do
artigo 63.º, deve ser adicionado ao lucro tributável do referido sócio, nesse período de
tributação, o valor da menos-valia que tiver sido deduzida nos termos da alínea b) do
n.º 2, majorado em 15%.
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