
 

 

N/Ref. 06/14                                     Angra do Heroísmo, Janeiro de 2014 

 
Assunto: ORÇAMENTO DE ESTADO 2014 - IRS  

 
 
Caro Associado, 
 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, que vem 

aprovar o Orçamento de Estado para 2014. 

 
Fique a par das alterações mais importantes que o Orçamento de Estado veio introduzir 

relativamente ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares: 

 

SEGUROS DE SAÚDE OU DE DOENÇA 

 

• Os prémios suportados pelas entidades patronais com seguros de saúde ou doença em 

favor dos trabalhadores ou respetivos familiares deixam de ser considerados rendimentos 

do trabalho, sujeitos a tributação, desde que a sua atribuição tenha carácter geral. 

 

MAIS-VALIAS 

 

• A definição de mais-valia, prevista no Código do IRS, passa a integrar os ganhos 

resultantes “da extinção ou entrega de partes sociais das sociedades fundidas, cindidas ou 

adquiridas no âmbito das operações de fusão, cisão ou permuta de partes sociais”; 

• Os rendimentos resultantes da partilha e derivados da liquidação de sociedades 

passam a ser qualificados como mais-valias, sendo que até 2013, os rendimentos 

resultantes da partilha poderiam qualificar como mais-valias ou rendimentos de aplicação 

de capitais. 

 

RENDIMENTOS EMPRESARIAIS OU PROFISSIONAIS 

 
Verifica-se o alargamento de € 150.000,00 para € 200.000,00 da aplicação do regime de 

tributação simplificado para rendimentos empresariais ou profissionais. 

 
Foram alterados os coeficientes previstos no n.º 2 do art. 31.º do CIRS utilizados no 

apuramento do lucro tributável da categoria B dos sujeitos passivos abrangidos pelo regime 



 

 

simplificado. Decorrente de tal alteração, os sujeitos passivos do IRS enquadrados no 

regime simplificado da categoria B podem, livremente, optar pelo regime da contabilidade 

organizada. Pretendendo exercer esta opção, esta terá de ser formulada através entrega de 

declaração de alterações até dia 31 de janeiro de 2014. 

 

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA SOBRE ENCARGOS RELATIVOS A VIATURAS 

 

• Está igualmente previsto o aumento da taxa de tributação autónoma sobre os 

encargos relativos a viaturas ligeiras de passageiros, suportados por pessoas singulares que 

possuam ou devam possuir contabilidade organizada no âmbito do exercício de atividades 

empresariais ou profissionais.  

Assim sendo: 

� É mantida a taxa de tributação de 10% para viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, 

cujo custo de aquisição seja inferior a €20.000,00; 

� Passa a aplicar-se uma taxa de 20% aos encargos dedutíveis relativos a viaturas cujo 

custo de aquisição seja superior igual ou €20.000,00. 

 

MANUTENÇÃO DA SOBRETAXA EM SEDE DE IRS E DA SUSPENSÃO DO VALOR DA IAS 

 

• São estendidas para o ano de 2014 a sobretaxa de IRS de 3,5% e a suspensão do valor 

do IAS, que ascende a € 419,22. 

 
O presente diploma entrou em vigor a 11  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001144  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consular em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1388492140.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


