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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

O Projeto de Lei n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP) propõe aditar uma norma interpretativa à Lei 

n.º 119/2019, de 18 de setembro, que alterou diversos códigos fiscais, nomeadamente 

o  artigo 74.º do Código do Imposto sobre as Pessoas Singulares (CIRS), com o objetivo 

de clarificar o âmbito de aplicação retroativa daquele artigo. 

Sustenta o proponente que, embora as alterações ao referido artigo 74.º do CIRS, 

efetuadas através da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro aprovada na Legislatura 

precedente, tenham resolvido, em parte, algumas questões relativas à injustiça 

verificada com a tributação de rendimentos produzidos em anos anteriores ao abrigo 

deste artigo,  continuam a verificar-se queixas por parte dos contribuintes que denotam 

que, a recente alteração legislativa não resolveu, na totalidade, os problemas 

decorrentes da aplicação desta norma, uma vez que, a Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT) tem o entendimento que a mesma não tem aplicação retroativa.  

Conclui pois o proponente que “esta situação é injusta, viola o princípio da taxação pelo 

benefício efetivo”, pelo que deverá a Assembleia da República clarificar a disposição 

em análise. 

O Projeto de Lei n.º 441/XIV/1.ª (PS) visa, no essencial, o mesmo propósito que o 

Projeto de Lei n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP). 

O proponente refere que a Assembleia da República promoveu uma alteração ao 

Código do IRS, na anterior legislatura que veio trazer maior justiça fiscal aos 

contribuintes. Contudo, entende ser necessário clarificar a abrangência do artigo 74.º 

do CIRS, de modo a salvaguardar que, no caso de existirem atrasos nos pagamentos 

ou processamentos das pensões, a opção de apresentar declaração de retificação, 

possa aplicar-se a situações de pagamentos de rendimentos da categoria H em anos 

anteriores a 2019. 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs74.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/codigo-do-irs-indice.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124793094/details/normal?q=Lei+119%2F2019
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• Enquadramento jurídico nacional  

 

O sistema fiscal português, conforme expresso nos termos da Constituição, 

nomeadamente no seu artigo 103.º (Sistema Fiscal), «…visa a satisfação das 

necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa 

dos rendimentos e da riqueza», donde decorre que os impostos que são criados por lei 

devem ver definidos os seguintes critérios, respetivamente, «…a incidência, a taxa, os 

benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes». Acresce adicionalmente, de acordo 

com o n.º 3 do referido artigo, que «ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que 

não hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroativa ou 

cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei». Neste contexto, o caso 

particular do imposto sobre o rendimento pessoal, definido no artigo 104.º da 

Constituição, visa respetivamente «…a diminuição das desigualdades e será único e 

progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar». 

Para além do enquadramento constitucional acima exposto, deve também relevar o 

contexto legal atinente à interpretação das normas tributárias da Lei Geral Tributária, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro 1  (texto consolidado), 

definidas nos termos do artigo 11.º (Normas tributárias), nomeadamente ao nível dos 

seus n.ºs 3 e 4: 

 

«Artigo 11.º 

Interpretação 

(…) 

3 – Persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve 

atender-se à substância económica dos factos tributários. 

4 – Persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve 

atender-se à substância económica dos factos tributários.» 

 
1  «Aprova a lei geral tributária que enuncia os princípios gerais que regem o direito fiscal 

português e os poderes da administração tributária e garantia dos contribuintes». 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/202006091120/128073/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/202006091220/128074/diploma/indice
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/pages/lei-geral-tributaria-indice.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/191558/details/normal?p_p_auth=bx7hU6nS
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34438775/view?q=decreto-lei+398%2F98
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt11.aspx
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Adicionalmente, importa relevar os considerandos do artigo 12.º (Aplicação da lei 

tributária no tempo», assim como do artigo 68.º-A (Orientações genéricas), de onde 

decorrem a vinculação da administração tributária «…às orientações genéricas 

constantes de circulares, regulamentos ou instrumentos de idêntica natureza, 

independentemente da sua forma de comunicação, visando a uniformização da 

interpretação e da aplicação das normas tributária». A acrescer, importa também referir 

que a aplicação da lei tributária no tempo, assim como as orientações genéricas que 

visam a sua correta aplicação devem levar em linha de conta o equilíbrio entre as 

obrigações do Estado que comportam a disponibilização de rendimentos aos 

contribuintes em períodos mais desfasados do que o previsto e o Princípio da 

Praticabilidade referenciado em Nabais, José (1998)2. 

O enquadramento das iniciativas legislativas em apreço incide especificamente no IRS, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro de 19883, nomeadamente 

ao nível do mecanismo de tributação de rendimentos definido nos termos do artigo 74.º 

do CIRS, este decorrente da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de 

julho, por via da revogação da norma constante do artigo 24.º4 do Código do IRS.  

A aplicação do regime prévio ao Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de julho, representada 

a aplicação de uma regra de reporte, onde os contribuintes poderiam fazer reportar ao 

ano fiscal a que respeitavam os rendimentos, os valores pagos em momento posterior, 

por via de uma nova liquidação com correção do valor do imposto devido, impedindo 

assim o englobamento num único período tributário por um facto não imputável ao 

sujeito passivo. A lógica subjacente à tributação dos rendimentos reportados a anos 

 
2 Nabais, José Casalta (1998) «O Dever Fundamental de Pagar Impostos» Coimbra, 1998, pp. 

373 e segs. 

3 «Aprova o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares». 

4 Artigo 24.º (Reporte de Rendimentos) n.º 1 - «Se os rendimentos tiverem sido produzidos nos 

cinco anos anteriores àquele em que foram pagos ou postos à disposição do sujeito passivo, 

poderá este fazer reportar os referidos rendimentos ao ano ou anos em que foram produzidos, 

na base dos valores reais auferidos em cada um ou em parcelas iguais se não for possível a 

determinação daqueles valores».  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt12.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt68a.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518992/details/normal?l=1
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs74.aspx
https://dre.pt/pesquisa/-/search/347542/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/347542/details/maximized
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/ra/pages/c-irsra-001-024.aspx#ra24
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anteriores implicava que os mesmos fossem «…tributados de acordo com os proveitos 

efetivos do sujeito passivo em cada um dos anos a que se reportavam, e à taxa efetiva»5, 

o que resulta na imputação do acerto de rendimentos ao rendimento global de cada ano 

e ao procedimento de uma nova liquidação do imposto. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de julho, verificou-se a 

possibilidade da consideração das situações em que o contribuinte deve englobar num 

determinado ano, rendimentos que foram obtidos nesse mesmo ano, mas cujo fator 

gerador ocorreu em períodos temporais anteriores, assim como o consequente 

agravamento da obrigação tributária por efeito do carácter progressivo do imposto. 

Neste contexto, esses rendimentos auferidos em anos anteriores, quando postos num 

determinado ano fiscal à disposição do contribuinte, seriam englobados todos eles 

nesse mesmo ano, o que leva a um aumento súbito da matéria tributável e a um 

aumento do escalão para efeitos de tributação. 

A presente situação resulta em duas consequências potenciais, respetivamente: 

• Em caso de verificação de um valor global abaixo dos limites de incidência do 

IRS, não se verificava a existência de imposto a pagar; 

• Em caso de verificação de um valor global que determinasse incidência de IRS, 

verificava-se a taxa de imposto em vigor no ano desse acerto. 

A reformulação do artigo 74.º tem vindo a verificar alterações metodológicas no sentido 

de dividir o montante reportado por diferentes períodos, respetivamente: 

• Pelo “número de anos ou fração a que respeitem, com o máximo de quatro…6”; 

• Pela “soma do número de anos ou fração a que respeitem, no máximo de quatro, 

incluindo o ano do recebimento…”7; 

• Pela “soma do número de anos ou fração a que respeitem, no máximo de seis, 

incluindo o ano do recebimento…”8; 

 
5 Ponto 5 da Apreciação da Recomendação n.º 4/B/2018, de 2 de outubro. 

6 Redação dada pela Lei n.º 85/2001, de 4 de agosto. 

7 Redação dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro. 

8 Redação dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril. Esta alteração passou a considerar também 

os rendimentos da categoria F. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/ra/Pages/irsra78-1208.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/522865/details/normal?q=Lei+85%2F2001
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/ra/pages/irsra78-1209.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/243747/details/normal?q=Lei+64-A%2F2008
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/Pages/irs78.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/609990/details/normal?q=Lei+3-B%2F2010
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• Pela “soma de anos ou fração a que respeitem (os rendimentos), incluindo o ano 

do recebimento…”9. 

A evolução do período considerado no quociente, ao observar o aumento do seu 

denominador, tende a atenuar eventuais efeitos fiscais negativos decorrentes da 

progressividade da tributação. Pese embora este efeito de atenuação, o englobamento 

de rendimentos efetivamente devidos pode, em função do disposto, propiciar a subida 

de escalão de rendimentos, passando assim a montantes passíveis de incidência de 

IRS, o que poderia não ocorrer se a imputação de rendimentos respeitasse à 

quantificação normal da capacidade contributiva do sujeito passivo e da qual resulta de 

pagamentos que já eram devidos. Acresce ainda o facto de potenciais deduções à coleta 

que foram verificadas em anos anteriores, não poderem ser aproveitadas para dedução 

da matéria coletável, por motivos que são alheios aos sujeitos passivos. 

Ainda no contexto do presente enquadramento legal, releva-se a existência do Acórdão 

n.º 306/2010 do Tribunal Constitucional, de 23 de setembro, que “não julga 

inconstitucional o artigo 74.º, n.º 1 do CIRS, na redação dada pela Lei n.º 85/2001, de 4 

de agosto”, nomeadamente pelo facto do normativo não afrontar o artigo 13.º da 

Constituição. Referência adicional para a Recomendação n.º 4/B/2018 da Provedoria 

da Justiça, de 2 de outubro, referente à “Tributação, em sede de IRS, de rendimentos 

produzidos em anos anteriores. Artigos 74.º e 62.º, do Código do IRS”, recomendação 

que antecedeu a Recomendação n.º 7/B/2008, de 26 de junho de 2008 e o Ofício S-

PdJ/2017/17546, de 12 de setembro de 2017. 

Posteriormente, importa referir os desenvolvimentos decorrentes da Lei n.º 119/2019, 

de 18 de setembro (texto consolidado), que aprova a «alteração de diversos códigos 

fiscais», nomeadamente ao nível do seu artigo 2.º (Alteração ao CIRS) e que altera a 

adita os n.ºs 3 a 6 do artigo 74.º do CIRS, respetivamente: 

 

 

 

 

 
9 Redação dada pela Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/2679174/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/2679174/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201903181528/127970/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/2018_08_02_Recomendacao_4_B_2018_Ministro_das_Financas.pdf
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Rec7B08.pdf
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Sec_Estado_dos_Assuntos_Fiscais.pdf
https://www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/Sec_Estado_dos_Assuntos_Fiscais.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124793094/details/normal?p_p_auth=bx7hU6nS
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124793094/details/normal?p_p_auth=bx7hU6nS
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124821531/view?q=Lei+n.%C2%BA%20119%2F2019
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/125071275/202006091629/73775045/diploma/indice?q=lei+119%2F2019
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66022085/details/normal?q=Lei+82-E%2F2014
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«Artigo 74.º 

Rendimentos produzidos em anos anteriores 

(…) 

3 – Sempre que seja possível imputar os rendimentos a que se refere o n.º 1 a anos 

anteriores em concreto, pode o sujeito passivo, em alternativa, proceder à entrega de 

declarações de substituição relativamente aos anos em causa, com o limite do quinto 

ano imediatamente anterior ao do pagamento ou colocação à disposição dos 

rendimentos, sem prejuízo da aplicação do disposto naquele número quanto aos 

restantes rendimentos, sendo caso disso. 

4 – A opção a que se refere o número anterior não é aplicável aos rendimentos previstos 

no artigo 62.º. 

5 – Para efeitos do cumprimento do previsto no presente artigo, as entidades 

processadoras dos pagamentos devem efetuar a discriminação dos montantes 

respeitantes a cada um dos anos. 

6 – O exercício da opção prevista no n.º 3 não prejudica que, para efeitos de contagem 

do prazo de caducidade previsto no artigo 45.º da Lei Geral Tributária, o facto tributário 

se considere verificado no ano do pagamento ou colocação à disposição dos 

rendimentos.» 

A alteração do contexto legal acima referenciado deu posteriormente origem ao Ofício 

Circulado n.º 20213, de 23 de outubro de 2019, da AT, para efeitos da definição dos 

procedimentos aplicáveis ao preenchimento das Declarações de Rendimentos de anos 

anteriores, nos termos do Princípio da Anuidade Tributária. 

Adicionalmente, cumpre destacar a discussão na Assembleia da República, através da 

audição da Provedora de Justiça, no âmbito da Comissão de Segurança Social e 

Trabalho (conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças), em 3 de junho de 2020, 

onde foi requerida a discussão da presente temática. 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt45.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20213_2019.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20213_2019.pdf
https://canal.parlamento.pt/?cid=4581&title=audicao-da-provedora-de-justica-conjunta-com-a-comissao-de-orcamento
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/10CTSS/Paginas/default.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/10CTSS/Paginas/default.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/5COF/Paginas/default.aspx
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a54497755464e454c4355794d444578587a417a587a49774d6a41756347526d&fich=Requerimento+GP+PSD%2c+11_03_2020.pdf&Inline=true
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II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada uma consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP) identificou-se 

apenas como pendente, neste momento, o Projeto de Lei n.º 260/XIV/1.ª (PSD) 

Reparação das injustiças fiscais contra os pensionistas”, que versa sobre matéria similar 

à das presentes iniciativas. 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Incidindo sobre matéria idêntica à das presentes iniciativas, veja-se na anterior 

legislatura a Proposta de Lei n.º 180/XIII/4.ª (GOV) “Procede à alteração de diversos 

diplomas fiscais”, que deu origem à Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro já referida 

supra, que, de entre várias alterações, modificou também o artigo 74.º do CIRS. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa legislativa, que «Procede à interpretação da Lei n.º 119/2019, de 18 de 

setembro, clarificando o âmbito de aplicação retroativa do artigo 74.º do Código do IRS»,  

proposta por Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Popular (CDS-PP), bem como 

a iniciativa legislativa, que «Altera o Código do Imposto sobre as Pessoas Singulares, 

clarificando a aplicação do artigo 74.º » proposta por Deputados do Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista (PS), são apresentadas ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 

167.º da Constituição e do 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que 

consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força 

do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º e do 

Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do 

n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

A primeira iniciativa é subscrita por cinco Deputados, enquanto que a segunda é 

subscrita por vinte Deputados. Observam o disposto no n.º 1 do artigo 123.º do RAR e 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44581
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43379
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124793094/details/normal?q=Lei+119%2F2019
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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assumem a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 

119.º do RAR. 

As iniciativas encontram-se redigidas sob a forma de artigos, têm uma designação que 

traduz sinteticamente o seu objeto principal e são precedidas de uma breve exposição 

de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

Observam, igualmente, os limites à admissão da iniciativa estabelecida no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que parecem não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignada e definem concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa, excetuando o limite previsto no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e no n.º 

2 do artigo 18.º do RAR, conhecido como lei travão, podendo esta dificuldade, contudo, 

ser ultrapassada durante a apreciação da iniciativa no decurso do processo legislativo 

até à votação final global.  

O Projeto de Lei n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP) deu entrada no dia 28 de maio, enquanto que 

o Projeto de Lei n.º 441/XIV/1.ª (PS) entrou no dia 29 desse mesmo mês do corrente 

ano. Por despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República foram admitidas 

e anunciadas em reunião plenária, em 3 de junho, tendo baixado à Comissão de 

Orçamento e Finanças (5.ª) no mesmo dia. 

A sua discussão na generalidade encontra-se agendada para dia 26 de junho, por 

arrastamento com o Projeto de Lei n.º 260/XIV/1.ª (PSD). 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da projeto de lei que - «Procede à interpretação da Lei n.º 119/2019, de 18 de 

setembro, clarificando o âmbito de aplicação retroativa do artigo 74.º do Código do IRS» 

-, bem como o título do Projeto de Lei que – Altera o Código do Imposto sobre as 

Pessoas Coletivas, clarificando a aplicação do artigo 74.º» -,  traduzem sinteticamente 

os seus objetos, mostrando-se conformes ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 

74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário 10, embora possam ser objeto 

 
10 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, 
a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 
de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação 

final. 

Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o 

título do ato alterado, bem como o número de ordem de alteração» 11 e os numerais 

ordinais devem ser sempre redigidos por extenso 12. Consultado o Diário da República 

Eletrónico, verifica-se que a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, não foi objeto de 

alteração até à presente data, pelo que se sugere à Comissão competente, em sede de 

especialidade, os seguintes títulos para as iniciativas ora em apreciação: Projeto de Lei 

n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Clarifica o âmbito de aplicação retroativa do artigo 74.º do 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, interpretando e 

procedendo à primeira alteração da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro»; Projeto de 

Lei 441/XIV/1.ª (PS) -  «Clarifica a aplicação do artigo 74.º do Código do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Singulares, procedendo à respetiva alteração e à primeira 

alteração à Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro» . 

Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, sugere-se que do artigo 

1.º das iniciativas passe a constar, igualmente, o número de ordem da alteração 

introduzida pelas mesmas. 

Caso sejam aprovadas em votação final global, estas iniciativas revestem a forma de 

lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da Constituição, sendo objeto de publicação na 

1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 

do artigo 3.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

No que refere ao início de vigência, o Projeto de Lei  n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP) prevê no 

artigo 4.º que a futura lei, resultante da sua aprovação, “entra em vigor 30 dias após a 

sua publicação”, enquanto que o Projeto de Lei n.º 441/XIV/1.ª (PS) prevê, igualmente 

no seu artigo 4.º, que a mesmo ocorra “no dia seguinte ao da sua publicação”, 

mostrando-se, assim, ambos em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da 

lei formulário, segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, 

não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da 

 
11 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 201. 
12 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 166. 
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publicação». 

Finalmente, no que se refere à disposição normativa sobre a  produção de efeitos  

prevista no n.º 2 do artigo 4.º do Projeto de Lei n.º 441/XIV/1.ª, sugere-se a eliminação 

de “na redação dada pela presente lei” ou “com a redação dada pela presente lei”, em 

virtude de se encontrarem repetidas quanto ao efeito pretendido.  

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscita 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

No prazo de 60 dias após a publicação da lei, resultante da aprovação do Projeto de Lei  

n.º 410/XIV/1.ª, a AT, após articulação com o Instituto da Segurança Social, deve 

comunicar por escrito a todos os pensionistas que tenham recebido pensões em atraso 

antes de outubro de 2019 que podem alterar as declarações de rendimentos referentes 

a anos anteriores, para efeitos do previsto no artigo 74.º do Código do IRS. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha e França. 

 

ESPANHA 

Relativamente a Espanha, o contexto legal atinente à materia em apreço nas presentes 

iniciativas legislativas estão enquadradas na Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 

de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio13. De acordo com o disposto, os rendimentos identificados no artículo 17.º 

(Rendimientos íntegros del trabajo) podem verificar reduções em sede de matéria 

 
13 Texto consolidado no Boe.es. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=29&tn=1&p=20200205
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=29&tn=1&p=20200205
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=29&tn=1&p=20200205


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP) 
Projeto de Lei n.º 441/XIV/1.ª (PS) 
Comissão de Orçamento e Finanças (5.ª) 

 12 

 

 

NOTA TÉCNICA  

coletável nos termos do artículo 18.º (Porcentajes de reducción aplicables a 

determinados rendimentos del trabajo), em função da tipologia de rendimento, do 

período a que reportam e do valor em causa (rendimentos iguais os superiores a um 

milhão de euros não verificam reduções na matéria tributável). 

Adicionalmente, também se verificam reduções da matéria tributável relativamente a 

rendimentos previstos nos termos do artículo 26.º (Gastos deducibles y reducciones) e 

cujo período temporal a que reportam é superior a dois anos, quando se verifica a 

imputação a um único período tributário. 

Para além das reduções já identificadas, aplica-se igualmente para a matéria em apreço, 

o previsto na Disposición transitoria vigésima quinta (Reducciones aplicables a 

determinados rendimentos), onde se refere a aplicação de uma redução em sede de 

matéria tributável nos termos do artigo 18.º, sendo aplicado o quociente resultante da 

divisão do rendimento pelo número de anos a que reporta a geração do rendimento.  

 

FRANÇA 

O contexto legal encontra-se enquadrado no Code général des impôts 14 , 

nomeadamente ao nível do seu artigo 163-O A. Este contexto é aplicável ao diferimento 

de uma receita face a um ou mais anos anteriores, o que pode resultar em tributação 

com taxas mais elevadas do que as geralmente suportadas pelo sujeito passivo, por 

motivos alheios a este. Para efeitos de tributação do rendimento diferido, o contribuinte 

pode requerer o benefício do Sistema Quociente. A aplicação deste sistema contabiliza 

o número de anos relativamente ao período gerador do rendimento, aditado de um ano, 

permitindo por esta via a atenuação dos efeitos da tributação progressiva aplicada a 

rendimentos diferidos, sobre a matéria coletável, sendo de relevar que a aplicação desta 

opção de metodologia tributária nunca pode ser mais desfavorável para o contribuinte. 

Para mais informações, é ainda possível a consulta do link da Direction Générale des 

Finances Publiques. 

 

 

 
14 Texto consolidado no Legifrance.gouv.fr. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=29&tn=1&p=20200205#a18
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=29&tn=1&p=20200205#a26
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&tn=1&p=20181229#dtvigesimaquinta
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021625121&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100101&fastPos=1&fastReqId=483974330&oldAction=rechCodeArticle
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4620-PGP
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/revenus-exceptionnels
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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V. Consultas e contributos 

 

• Consultas facultativas  

Será de ponderar ouvir ou obter contributo escrito por parte da AT, do Secretário de 

Estado do Assuntos Fiscais (SEAF) e da Associação Fiscal Portuguesa (AFP). 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

Os proponentes de ambas as iniciativas juntaram às mesmas as respetivas avaliações 

de impacto de género [AIG do Projeto de Lei  n.º 410/XIV/1.ª (CDS-PP) e AIG do Projeto 

de Lei n.º 441/XIV/1.ª (PS), respetivamente]. De acordo com a informação constante 

desses documentos, consideram que as duas iniciativas legislativas têm valoração 

neutra para efeitos de impacto de género. 

Linguagem não discriminatória  

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

 

• Impacto orçamental 

Os dados disponíveis não permitem determinar ou quantificar o eventual impacto 

orçamental desta iniciativa legislativa. 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77304d54417457456c574c5445756347526d&fich=pjl410-XIV-1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77304e44457457456c574c5445756347526d&fich=pjl441-XIV-1.pdf&Inline=true

