
 

 

i 

 

        

www.rffadvogados.pt 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Recepção)/6º 

 1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915  220 • F: +351 215 915 244 

contacto@rffadvogados.pt 

 

TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 

conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 

expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 

7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 

removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 

01 

 

N º  3 5 / 1 5N º  3 5 / 1 5N º  3 5 / 1 5N º  3 5 / 1 5     

    

O  N O V O  R E G I M E  S I M P L I F I C A D O  D O  C Ó D I G O  
D O  I R S  ( D E S E N V O L V I M E N T O S  R E C E N T E S )  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 

International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 

Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 

Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 

 

I. I. I. I. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    

Nos termos do disposto no Código do IRS 

(CIRS), a determinação dos rendimentos 

empresariais e profissionais (categoria B) faz-

se com base na aplicação das regras 

decorrentes do regime simplificado, ou da 

contabilidade organizada.  

O CIRS consagra, desta forma, dois métodos 

distintos, para a determinação do rendimento 

líquido da categoria B (Rendimentos 

Empresarias e Profissionais). 

 

Atentas as recentes alterações introduzidas 

no âmbito do regime simplificado, 

nomeadamente ao nível dos coeficientes 

aplicáveis ao rendimento bruto, para o efeito 

da determinação (simplificada) do rendimento 

tributável da categoria B, em sede de IRS, e, 

bem assim, a recente polémica veiculada por 

alguns órgãos de comunicação acerca do 

coeficiente aplicável a determinados 

prestadores de serviços (como cabeleireiros, 

electricistas e mecânicos), importa analisar 

comparativamente o regime vigente até 31 de 

Dezembro de 2014 e o regime que entrou em 

vigor em 1 de Janeiro de 2015, para 

concluirmos quais as regras aplicáveis aos 

prestadores de serviço em causa. 
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IIIIIIII. . . . OOOO    problema detectadoproblema detectadoproblema detectadoproblema detectado    recentementerecentementerecentementerecentemente, por , por , por , por 

alguns prestadores de serviços, nas alguns prestadores de serviços, nas alguns prestadores de serviços, nas alguns prestadores de serviços, nas 

liquidações de IRS relativas a 2014 liquidações de IRS relativas a 2014 liquidações de IRS relativas a 2014 liquidações de IRS relativas a 2014     

    

Segundo foi veiculado recentemente, alguns 

prestadores de serviços (cabeleireiros, 

electricistas e mecânicos) receberam, com 

surpresa, as respectivas liquidações de IRS 

relativas ao ano de 2014, na medida em que 

esperavam que lhes fosse aplicado um 

coeficiente de 0,10 – o que significaria que 

apenas 10% do respectivo rendimento bruto 

anual seria sujeito a tributação, às taxas gerais 

de IRS (até uma taxa máxima efectiva de 

56,5%) -, tendo, afinal, constatado que a 

Administração tributária aplicou, nestes casos, 

o coeficiente, mais gravoso, de 0,75. 

 

Atenta a posição da Administração tributária 

reflectida nas referidas liquidações de IRS, 

relativas ao ano de 2014, sobre o coeficiente 

de determinação do rendimento tributável, no 

âmbito do regime simplificado da categoria B 

de IRS, aplicável a estes prestadores de 

serviços, algumas vozes se levantaram em 

defesa dos interesses destes profissionais, 

alegando a ilegalidade do entendimento 

sustentado pela Administração tributária. 

 

No entanto, por forma a tomarmos posição 

consciente sobre a questão concreta, cabe 

fazer uma análise comparativa das regras 

aplicáveis ao regime simplificado até 31 de 

Dezembro de 2014 e as alterações que 

entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2015, 

decorrentes da Reforma do IRS.   

    

III. III. III. III. OOOOs coeficientes aplicáveis ao abrigo do s coeficientes aplicáveis ao abrigo do s coeficientes aplicáveis ao abrigo do s coeficientes aplicáveis ao abrigo do 

regime simplificado em vigorregime simplificado em vigorregime simplificado em vigorregime simplificado em vigor    até 31 de até 31 de até 31 de até 31 de 

Dezembro de 2014Dezembro de 2014Dezembro de 2014Dezembro de 2014        

 

Nos termos do Código do IRS, na redacção em 

vigor até 31 de Dezembro de 2014, o 

coeficiente de 0,75 aplicava-se aos 

rendimentos das actividades profissionais 

constantes da tabela anexa ao Código do IRS. 

 

A referida tabela incluía (e continua, 

actualmente, a incluir), para além de 

actividades profissionais especificamente 

previstas (tais como esteticista, médico ou 

advogado), uma referência aplicável, a título 

residual, a “outros prestadores de serviços”. 

 

Simultaneamente, previa-se, ainda, um 

coeficiente de 0,10, aplicável aos “restantes 

rendimentos da categoria B”, não previstos 

anteriormente.  

 

Duma análise atenta do regime descrito, 

parece-nos que o legislador pretendeu, como 

sustenta a Administração tributária, que 75% 

do rendimento anual bruto dos “outros 

prestadores de serviços” (onde se incluem, 

entre outros, os cabeleireiros, electricistas e 

mecânicos) ficasse sujeito a tributação, pela 

aplicação do coeficiente de 0,75, na medida 

em que estas actividades profissionais 

constavam (e constam), embora a título 

residual, da tabela de actividades em causa. 

 

Assim, estando já estas actividades 

abrangidas pelo referido coeficiente de 0,75, 

não poderia o rendimento obtido por estes 



 

 

www.rffadvogados.pt 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Recepção)/6º  

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915  220 • F: +351 215 915 244 

contacto@rffadvogados.pt 

 

03 

prestadores de serviços estar sujeito ao 

coeficiente de 0,10, aplicável apenas aos 

rendimentos empresariais e profissionais não 

mencionados anteriormente. 

 

Este era já, aliás, o entendimento veiculado 

pela Administração tributária, através da 

Circular n.º 5/2014, de 20 de Março de 2014. 

 

De onde resulta que, na prática, por referência 

ao ano de 2014, os “outros prestadores de 

serviços” em causa e enquadrados no regime 

simplificado, beneficiam de uma presunção de 

custos de, apenas, 25% e não de 90%, como 

pretendiam.  

 

IV. IV. IV. IV. OsOsOsOs    coeficientes aplicáveis ao abrigo do coeficientes aplicáveis ao abrigo do coeficientes aplicáveis ao abrigo do coeficientes aplicáveis ao abrigo do 

regime simplificado, a partir de 1 de Janeiro de regime simplificado, a partir de 1 de Janeiro de regime simplificado, a partir de 1 de Janeiro de regime simplificado, a partir de 1 de Janeiro de 

2015 2015 2015 2015     

 

A interpretação das regras aplicáveis que 

sustentamos parece-nos reforçada com as 

alterações introduzidas neste regime, através 

da recente Reforma do IRS, em vigor a partir 

de 1 de Janeiro de 2015. 

 

Com efeito, entre outras alterações, o 

legislador entendeu que o referido coeficiente 

de 0,75 deveria ser aplicável, não já a todas as 

actividades profissionais constantes da tabela 

anexa ao Código do IRS (como sucedia em 

2014), mas sim, apenas, às actividades 

profissionais "especificamente" constantes da 

referida tabela, clarificando, assim, que gozam 

deste coeficiente os rendimentos obtidos 

pelos médicos, advogados, esteticistas e 

outros profissionais, desde que 

especificamente mencionados na tabela em 

causa. 

 

Simultaneamente, o legislador introduziu um 

novo coeficiente de 0,35, aplicável aos 

rendimentos de prestações de serviços que 

não sejam serviços efectuados no âmbito das 

actividades hoteleiras, restauração e bebidas, 

nem serviços abrangidos pela aplicação do 

referido coeficiente de 0,75 (e, portanto, que 

não estejam “especificamente” previstos na 

tabela anexa ao Código do IRS). 

 

De onde nos parece resultar que os “outros 

prestadores de serviços” mencionados, a título 

residual, na tabela anexa ao Código do IRS 

beneficiarão, em 2015, de um regime mais 

favorável do que aquele aplicável em 2014, na 

medida em que apenas 35% do respectivo 

rendimento anual bruto será tributado às taxas 

marginais de IRS, de onde resultará uma 

tributação efectiva máxima de 19,78%.  

 

Não tendo o legislador atribuído, pelo menos 

expressamente, natureza interpretativa às 

alterações introduzidas, estas valem, apenas, 

para o futuro, não podendo aplicar-se 

retroactivamente. 

 

V. ConclusãoV. ConclusãoV. ConclusãoV. Conclusão 

 

Atento o exposto, parece-nos que estão 

correctas as liquidações de IRS emitidas pela 

Administração tributária, por referência ao ano 

de 2014, quanto ao rendimento obtido, nesse 

ano, pelos “outros prestadores de serviços”, 

podendo, contudo, esses profissionais ter a 
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expectativa de poderem beneficiar de um 

regime menos gravoso quanto aos 

rendimentos obtidos no corrente ano de 2015.  

 

Lisboa, 07 de Agosto de 2015 

 

Rogério Fernandes Ferreira 

Mónica Respício Gonçalves 

Gonçalo Grade 


