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Rendimentos do trabalho dependente não 
sujeitos a IRS

euros por dependente nos casos dos “vales edu-
cação” previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 
1.º do referido decreto-lei;

c) As prestações relacionadas exclusivamente 
com ações de formação profissional dos trabalha-
dores, quer estas sejam ministradas pela entidade 
patronal, quer por organismos de direito público 
ou entidade reconhecida como tendo competên-
cia nos domínios da formação e reabilitação pro-
fissionais pelos ministérios competentes;

d) As importâncias suportadas pelas entidades 
patronais com a aquisição de passes sociais a 
favor dos seus trabalhadores, desde que a atri-
buição dos mesmos tenha carácter geral;

e) As importâncias suportadas pelas entidades 
patronais com seguros de saúde ou doença em 
benefício dos seus trabalhadores ou respetivos 
familiares desde que a atribuição dos mesmos 
tenha carácter geral;

Os conceitos de residência fiscal para efeitos de 
IRS encontram-se consignados no artigo 16.º do 
respetivo Código. 

ECom a aprovação da reforma do IRS verificou-
se uma alteração na sistemática do Código no 
que respeita aos rendimentos do trabalho de-
pendente. 

Com efeito, a criação do novo artigo 2.º-A veio 
permitir uma melhor leitura e clarificação dos 
rendimentos não sujeitos a IRS. 
A par disso, foram ainda introduzidas algumas 
novidades legislativas, as quais damos hoje a 
conhecer. 

Rendimentos não sujeitos a IRS

Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º-A do Código do 
IRS, não se consideram rendimentos do trabalho 
dependente:

a) As prestações efetuadas pelas entidades pa-
tronais para regimes obrigatórios de segurança 
social, ainda que de natureza privada, que visem 
assegurar exclusivamente benefícios em caso de 
reforma, invalidez ou sobrevivência;

b) Os benefícios imputáveis à utilização e fruição 
de realizações de utilidade social e de lazer man-
tidas pela entidade patronal, desde que observa-
dos os critérios estabelecidos no artigo 43.º do 
Código do IRC, e os benefícios previstos no De-
creto-Lei n.º 26/99, de 28 de janeiro, exceto na 
parte em que o respetivo montante exceda 1.100 
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f) As importâncias suportadas pelas entidades pa-
tronais com encargos, indemnizações ou compen-
sações, pagos no ano da deslocação, em dinheiro 
ou em espécie, devidos pela mudança do local de 
trabalho, quando este passe a situar-se a uma dis-
tância superior a 100 km do local de trabalho an-
terior, na parte que não exceda 10 % da remune-
ração anual, com o limite de 4.200 euros por ano.

Aspetos inovadores – os vales sociais e a com-
pensação pela mudança de local de trabalho

A principal novidade ocorrida em consequência da 
aprovação da reforma do IRS é a que consta na 
alínea f) acima citada, relativa à possibilidade de a 
entidade patronal poder compensar um seu trabal-
hador pela mudança de local de trabalho, ficando 
esta compensação não sujeita a imposto. 

Note-se contudo que cada sujeito passivo apenas 
pode aproveitar da exclusão prevista na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 2.º-A do Código do IRS, uma vez 
em cada período de três anos.

No que toca aos vales sociais, destaca-se a não su-
jeição a IRS dos chamados “vales educação” até ao 
limite de 1.100 euros por dependente. Até 2014, 
inclusive, estes vales estavam sujeitos a IRS na 
íntegra. 

Sempre que o mesmo dependente conste de mais 
do que uma declaração de rendimentos, o valor 
limite referido é reduzido para metade, por sujeito 
passivo.

Há que ter em consideração que por força do n.º 
4 do artigo 78.º-D do Código do IRS, não são de-
dutíveis as despesas de formação e educação até 
ao montante que no ano em causa seja excluído 
de tributação nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 2.º-A do mesmo Código. 

Trabalhadores deslocados no estrangeiro

Com a aprovação da reforma do IRS foi também 
aditado ao Estatuto dos Benefícios Fiscais um novo 
artigo que permite a obtenção de isenção de tribu-
tação de compensações atribuídas a trabalhadores 
deslocados no estrangeiro – artigo 39.º-A do Esta-
tuto dos Benefícios Fiscais. 

Nos termos desta disposição legal, ficam isentos 
de IRS os rendimentos do trabalho dependen-
te referidos no artigo 18.º do Código do IRS au-
feridos por sujeitos passivos que, no ano a que 
respeitam os rendimentos, tendo sido deslocados 
do seu normal local de trabalho para o estrangei-
ro por período não inferior a 90 dias, dos quais 
60 necessariamente seguidos, sejam considera-
dos residentes em território português, na parte 
relativa à remuneração paga ou colocada à dis-
posição do trabalhador exclusivamente a título de 
compensação pela deslocação e permanência no 
estrangeiro que exceda os limites legais previstos 
no Código do IRS.

O montante anual da compensação isenta por 
sujeito passivo, não pode exceder o valor corres-
pondente à diferença entre o montante anual da 
remuneração do trabalhador sujeita a imposto, 
incluindo a compensação, e o montante global 
das remunerações regulares com carácter de re-
tribuição sujeitas a imposto auferidas pelo trabal-
hador no período de tributação anterior, excluindo 
qualquer compensação que haja sido paga, duran-
te esse período, em virtude dessa ou outras des-
locações ao abrigo deste regime, e não pode, em 
qualquer caso, exceder o valor de 10.000 euros.
Esta isenção está dependente de acordo escrito 
celebrado entre o sujeito passivo e a entidade em-
pregadora, no qual expressamente se identifique o 
destino e o período da deslocação, bem como a re-
muneração total a pagar ou a colocar à disposição 
do sujeito passivo e a respetiva compensação. 



Como pode a AUREN ajudar?

A AUREN está habilitada a oferecer esclarecimentos adicionais nesta matéria, 
em particular, no que respeita à sua aplicação à situação em concreto e trata-
mento junto da Autoridade Tributária.
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