
De:                                              Comissão 5ª - COF XIV

Enviado:                                    31 de julho de 2020 11:35

Para:                                           Patrícia Pires

Cc:                                               Vasco Cipriano; Maria Marques; Beatriz Zoccoli; Pedro Camacho; Mafalda Gomes; Joana Coutinho; DAPLEN Correio

Assunto:                                   RE: Redação final e Informação de redação final relativa aos Projetos de Lei n.ºs 410/XIV/1.ª e 441/XIV/1.º

 

Caros colegas,

Bom dia

 

Em aditamento à comunicação infra, cumpre informar que, entretanto, foi obtido o acordo de todos os GP para inserir uma alteração ao texto,

proposta pelo CDS-PP e PS (proponentes do texto).

 

O  Texto de Substituição dos Projetos Lei 410 (CDS) e 441 (PS) foi aprovado o artigo 4.º com a seguinte redação:

 

Artigo 4.º

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

É aditado o artigo 24.º-A à Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, com a seguinte redação:

«Artigo 24.º-A

Norma interpretativa

A alteração ao artigo 74.º prevista no artigo 2.º da presente lei aplica-se retroativamente a declarações de

rendimentos referentes a anos anteriores, até um limite de quatro anos.»
 

Por forma a clarificar a norma foi acordado ajustar o texto, dando-lhe a seguinte redação que não altera a substância do que foi aprovado:

 

Artigo 4.º

Norma Interpretativa

A alteração ao artigo 74.º prevista no artigo 2.º da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, aplica-se retroativamente a

rendimentos de pensões referentes a anos anteriores, até um limite de quatro anos.»
 

Com os melhores cumprimentos,

 

 

Ângela Dionisio
Assessora Parlamentar
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão de Apoio às Comissões
Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 391 94 87 |+351 21 391 00 00
MariaAngela.Dionisio@ar.parlamento.pt
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De: Comissão 5ª - COF XIV 

Enviada: quinta-feira, 30 de julho de 2020 15:14

Para: Patrícia Pires <Patricia.Pires@ar.parlamento.pt>

Cc: Vasco Cipriano <Vasco.Cipriano@ar.parlamento.pt>; Maria Marques <Maria.Marques@ar.parlamento.pt>; Beatriz Zoccoli

<Beatriz.Zoccoli@ar.parlamento.pt>; Pedro Camacho <Pedro.Camacho@ar.parlamento.pt>; Ana Carvalho <Ana.Carvalho@ar.parlamento.pt>;

Mafalda Gomes <Mafalda.Gomes@ar.parlamento.pt>; Joana Coutinho <Joana.Coutinho@ar.parlamento.pt>; DAPLEN Correio

<DAPLEN.Correio@ar.parlamento.pt>

Assunto: RE: Redação final e Informação de redação final relativa aos Projetos de Lei n.ºs 410/XIV/1.ª e 441/XIV/1.º

 

Caros colegas,

 

 

Na reunião da COF de 30 de julho da COF, foi fixada a redação final relativa aos Projetos de Lei n.º 410/XIV/1.º (CDS-PP) – “ 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” e

441/XIV/1.º (PS) – “Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, clarificando a aplicação do artigo

74.º”, tendo sido aceites, por unanimidade, com ausência do BE, PAN, CDS-PP, CH e IL, todas as propostas de alteração da DAPLEN.

 

Com os melhores cumprimentos,

 

Ângela Dionisio
Assessora Parlamentar
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão de Apoio às Comissões
Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 391 94 87 |+351 21 391 00 00



MariaAngela.Dionisio@ar.parlamento.pt
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De: Patrícia Pires 

Enviada: quarta-feira, 29 de julho de 2020 10:49

Para: Comissão 5ª - COF XIV <5COF@ar.parlamento.pt>

Cc: Ana Paula Bernardo <Ana-Paula.Bernardo@ar.parlamento.pt>; Vasco Cipriano <Vasco.Cipriano@ar.parlamento.pt>; Maria Marques

<Maria.Marques@ar.parlamento.pt>; Beatriz Zoccoli <Beatriz.Zoccoli@ar.parlamento.pt>; Pedro Camacho

<Pedro.Camacho@ar.parlamento.pt>

Assunto: Redação final e Informação de redação final relativa aos Projetos de Lei n.ºs 410/XIV/1.ª e 441/XIV/1.º

 

Caros Colegas,

Tendo em atenção o disposto no ar go 156.º do Regimento da Assembleia da República, e nos termos da alínea g) do n.º 1 do ar go 8.º da

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004, de 16 de fevereiro, junto se anexa o texto final rela vo aos Projetos de Lei n.º 410/XIV/1.º

(CDS-PP) – “Procede à interpretação da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, clarificando o âmbito de aplicação retroa va do ar go 74.º do

Código do IRS” e 441/XIV/1.º (PS) – “Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, clarificando a aplicação do

ar go 74.º”, aprovados em votação final global na reunião plenária de 23 de julho de 2020, para subsequente envio a S. Ex.ª o Presidente da

Comissão de Orçamento e Finanças.

 

Até ao final da sessão legisla va, e considerando o elevado número de textos que se encontram em fase de redação final, a complexidade e
extensão de alguns deles, incluindo republicações, e ainda a exiguidade do prazo para a sua elaboração, informamos que se passa a remeter
apenas o texto do Decreto com as respe vas sugestões de aperfeiçoamento devidamente assinaladas, que, na maioria dos casos, se cingem à
confirmação de remissões e referências legislativas e à correção de lapsos e erros que foi possível detetar.
 

No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, bem como as sugestões para aperfeiçoamento de redação,

que estão assinaladas a amarelo, de entre as quais destacamos as seguintes:

 

N.º 2 do Artigo 5.º do projeto de decreto
 

O n.º 3 do artigo 6.º passou a constar do n.º 2 do artigo 5.º, por se tratar de uma disposição transitória.

 

Artigo 6.º do projeto de decreto
 

O n.º 2 do artigo 6.º foi autonomizado num novo artigo 6.º de produção de efeitos, sendo agora a norma de entrada em vigor o artigo 7.º.

 

 

Com os melhores cumprimentos e votos de bom trabalho,

 

Patrícia Pires

 

 

Patrícia Pires
Assessora Parlamentar
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão de Apoio ao Plenário
Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 391 9189
patricia.pires@ar.parlamento.pt
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DECRETO N.º     /XIV 

 

Altera o Código do IRS e a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da 

Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

A presente lei procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro e à 

primeira alteração da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, clarificando o âmbito de 

aplicação retroativa do artigo 74.º do Código do IRS. 

 

Artigo 2.º 

Alteração ao Código do IRS 

 

O artigo 74.º do Código do IRS passa a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 74.º 

[…] 

 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 
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7 – A faculdade de opção pelo regime alternativo de tributação de 

rendimentos a que se refere o n.º 3 deve ser exercida na declaração de 

rendimentos do ano em que os rendimentos foram pagos ou colocados à 

disposição.  

8 – É aplicável o prazo previsto no n.º 2 do artigo 60.º do presente Código 

para a entrega das declarações relativas aos anos anteriores, contado a 

partir do termo do prazo a que se refere o n.º 1 do mesmo artigo.» 

 

Artigo 3.º 

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

 

O artigo 24.º da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, passa a ter a seguinte redação:  

 

«Artigo 24.º 

Normas transitórias 

 

1 – (Anterior corpo do artigo).  

2 – O disposto no artigo 74.º do Código do IRS, é igualmente aplicável a 

rendimentos de pensões pagos ou colocados à disposição em 2017 e em 

2018.» 

 

Artigo 4.º 

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

 

É aditado o artigo 24.º-A à Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, com a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 24.º-A 

Norma interpretativa 
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A alteração ao artigo 74.º prevista no artigo 2.º da presente lei aplica-se 

retroativamente a declarações de rendimentos referentes a anos anteriores, até 

um limite de quatro anos.» 

 

Artigo 5.º 

Disposição transitória 

 

1- No prazo de 60 dias após a publicação da presente lei, a Autoridade Tributária e 

Aduaneira, após articulação com o Instituto da Segurança Social, I.P., comunica 

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

de outubro de 2019, a possibilidade de retificação das declarações de rendimentos 

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

IRS. 

2- Nas situações a que se refere o n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 119/2019, de 18 de 

setembro, os sujeitos passivos dispõem do prazo de 30 dias previsto no n.º 2 do 

artigo 60.º do Código do IRS, contados a partir do final do prazo previsto no 

número anterior, para a entrega da declaração de substituição referente ao ano do 

pagamento dos rendimentos ou colocação à disposição para o exercício da opção 

pelo regime alternativo de tributação dos rendimentos de anos anteriores. 

 

Artigo 6.º 

Produção de efeitos 

 

O disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, produz efeitos 

a partir da entrada em vigor da presente lei. 

 

 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 
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A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

 

 

 

Aprovado em 23 de julho de 2020 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

 

 

(Eduardo Ferro Rodrigues) 

 

 


