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DECRETO-LEI Nº 131/95, DE 6 DE JUNHO [1]

ATUALIZAÇÃO Nº 1
A Lei nº 3/2019, de 9 de janeiro, alterou o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares e criou condições de acesso a incentivos fiscais em programas
de construção de habitação para renda acessível.

Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares
a) Na página 330, o art. 9º passa a ter a seguinte redação:
Artigo 9º – Rendimentos da categoria G
1. Constituem incrementos patrimoniais, desde que não considerados rendimentos de outras categorias:
a) As mais-valias, tal como definidas no artigo seguinte;
b) As indemnizações que visem a reparação de danos não patrimoniais, excetuadas
as fixadas por decisão judicial ou arbitral ou resultantes de acordo homologado judicialmente, de danos emergentes não comprovados e de lucros cessantes, considerandose neste último caso como tais apenas as que se destinem a ressarcir os benefícios líquidos deixados de obter em consequência da lesão;
c) As importâncias auferidas em virtude da assunção de obrigações de não concorrência, independentemente da respetiva fonte ou título;
d) Os acréscimos patrimoniais não justificados, determinados nos termos dos artigos 87º, 88º ou 89º-A da lei geral tributária;
e) As indemnizações devidas por renúncia onerosa a posições contratuais ou outros
direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis, com exceção das indemnizações
legalmente devidas pela denúncia de contratos de arrendamento sem termo, relativos
a imóveis que constituam habitação permanente do sujeito passivo, nos casos previstos
no artigo 1101º do Código Civil.
2. (Revogado.)
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3. São igualmente considerados incrementos patrimoniais aqueles a que se refere
o nº 5 do artigo 89º-A da lei geral tributária.
4. Os incrementos patrimoniais referidos nas alíneas b) e c) do nº 1 do presente
artigo constituem rendimento do ano em que são pagos ou colocados à disposição.
b) Na página 376, o art. 72º passa a ter a seguinte redação:
Artigo 72º – Taxas especiais
1. São tributados à taxa autónoma de 28%:
a) As mais-valias previstas nas alíneas a) e d) do nº 1 do artigo 10º auferidas por
não residentes em território português que não sejam imputáveis a estabelecimento
estável nele situado;
b) Outros rendimentos auferidos por não residentes em território português que
não sejam imputáveis a estabelecimento estável nele situado e que não sejam sujeitos
a retenção na fonte às taxas liberatórias;
c) O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias, resultante das operações
previstas nas alíneas b), c), e), f), g) e h) do nº 1 do artigo 10º;
d) Os rendimentos de capitais, tal como são definidos no artigo 5º, quando não
sujeitos a retenção na fonte, nos termos do artigo anterior;
e) Os rendimentos prediais.
2. Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento com duração igual ou superior a dois anos e inferior a cinco anos, é aplicada uma redução de
dois pontos percentuais da respetiva taxa autónoma; e por cada renovação com igual
duração, é aplicada uma redução de dois pontos percentuais até ao limite de catorze
pontos percentuais.
3. Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento celebrados com duração igual ou superior a cinco anos e inferior a dez anos, é aplicada uma
redução de cinco pontos percentuais da respetiva taxa autónoma; e por cada renovação
com igual duração, é aplicada uma redução de cinco pontos percentuais até ao limite
de catorze pontos percentuais.
4. Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento com duração igual ou superior a dez anos e inferior a 20 anos, é aplicada uma redução de catorze
pontos percentuais da respetiva taxa autónoma.
5. Aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento com duração superior a 20 anos, é aplicada uma redução de dezoito pontos percentuais da respetiva taxa autónoma.
6. São tributados autonomamente à taxa de 25%:
a) Os rendimentos auferidos por não residentes em território português que sejam
imputáveis a estabelecimento estável aí situado; e
b) Não obstante o disposto no número anterior, os rendimentos previstos nas alíneas a) e c) do nº 4 do artigo anterior, obtidos em território português por não residentes, quando não sujeitos a retenção na fonte.
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7. As gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho,
quando não atribuídas pela entidade patronal nem por entidade que com esta mantenha relações de grupo, domínio ou simples participação, independentemente da respetiva localização geográfica, são tributadas autonomamente à taxa de 10%.
8. (Revogado.)
9. As pensões de alimentos, quando enquadráveis no artigo 83º-A, são tributadas
autonomamente à taxa de 20%.
10. Os rendimentos líquidos das categorias A e B auferidos em atividades de elevado valor acrescentado, com carácter científico, artístico ou técnico, a definir em portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, por residentes não
habituais em território português, são tributados à taxa de 20%.
11. (Revogado.)
12. Os rendimentos previstos nas alíneas c) a e) do nº 1, no nº 5 e no nº 6 podem ser
englobados por opção dos respetivos titulares residentes em território português.
13. Os residentes noutro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de informações em
matéria fiscal, podem optar, relativamente aos rendimentos referidos nas alíneas a),
b) e e) do nº 1 e no nº 2, pela tributação desses rendimentos à taxa que, de acordo com
a tabela prevista no nº 1 do artigo 68º, seria aplicável no caso de serem auferidos por
residentes em território português.
14. Para efeitos de determinação da taxa referida no número anterior são tidos em
consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora deste território, nas mesmas condições que são aplicáveis aos residentes.
15. Os acréscimos patrimoniais não justificados a que se refere a alínea d) do nº 1
do artigo 9º, de valor superior a € 100 000, são tributados à taxa especial de 60%.
16. São tributados autonomamente à taxa de 35%:
a) Os rendimentos de capitais, tal como são definidos no artigo 5º e mencionados
nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo anterior, devidos por entidades não residentes sem
estabelecimento estável em território português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de
lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças,
quando não sujeitos a retenção na fonte nos termos da alínea b) do nº 12 do artigo anterior;
b) O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias, resultante das operações
previstas nos nºs 4) e 5) da alínea b) do nº 1 do artigo 10º, quando respeitem a valores
mobiliários cujo emitente seja entidade não residente sem estabelecimento estável em
território português, que seja domiciliada em país, território ou região sujeitos a um
regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do
membro do Governo responsável pela área das finanças;
c) Os ganhos previstos no nº 3) da alínea b) do nº 1 do artigo 10º relativos a estruturas fiduciárias domiciliadas em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal
claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do membro do
Governo responsável pela área das finanças;
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d) As mais-valias previstas na alínea a) do nº 1 do artigo 10º auferidas por entidades
não residentes sem estabelecimento estável em território português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável
pela área das finanças.
17. Para efeitos da aplicação da taxa prevista no nº 3, são equiparadas a gratificações
auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, quando não atribuídas
pela entidade patronal, as compensações e subsídios, referentes à atividade voluntária,
postos à disposição dos bombeiros, pelas associações humanitárias de bombeiros, até
ao limite máximo anual, por bombeiro, de três vezes o indexante de apoios sociais.
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