
CAMPANHA DE IRS
MODELO 3 DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DE 2021

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS, COORDENAÇÃO, GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Alguns aspetos essenciais sobre 
a decl. de IRS e obrigações



“O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e 
progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar.”

(Constituição da República Portuguesa, artigo 104, n.º 1)

“Constitui receita de cada região autónoma o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS): 

a) Devido por pessoas singulares consideradas fiscalmente residentes em cada região,
independentemente do local em que exerçam a respetiva atividade;

b) Retido, a título definitivo, sobre rendimentos pagos ou postos à disposição de pessoas
singulares consideradas fiscalmente não residentes em qualquer circunscrição do território
português, por pessoas singulares ou coletivas com residência, sede ou direção efetiva em cada
região ou por estabelecimento estável nelas situado a que tais rendimentos devam ser imputados.

(Lei Orgânica n.º 2/2013, de 02 de Setembro – Lei de Finanças Regionais)



PRINCIPAIS PRAZOS
COMUNICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
MODELO 3 E ANEXOS
IRS ESTUDANTE DEPENDENTE
ACOLHIMENTO FAMILIAR
RENDIMENTOS NO ESTRANGEIRO
INSCRIÇÃO DE CIDADÃOS ESTRANGEIROS
IRS JOVEM
DIVERGÊNCIAS/CRUZAMENTO DE INFORMAÇÃO



Principais prazos



Comunicação do Agregado Familiar

Artigo 58.º- A n.ºs 6 e 7 do CIRS

Artigo 22.º n.ºs 8 e 9 do CIRS

Artigo 78.º n.ºs 10 e 11 do CIRS
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Se a sua situação for igual à 
do ano anterior e não 
tenha dependentes em guarda 
conjunta com residência 
alternada não precisa de 
validar os dados

Para tal, necessita:
 NIF e senhas de acesso de todos os elementos 

que compõem o agregado familiar
 identificação matricial do imóvel que constitui 

habitação permanente do agregado familiar, tanto 
no caso de habitação própria como arrendada 
(informação que consta da caderneta predial e do 
contrato de arrendamento, respetivamente)

 Regulação do exercício das responsabilidades 
parentais em caso de guarda conjunta.



Se pretender alterar a informação associada a um dependente já existente, 
selecione “Abrir Modo Edição ” e preencha os campos disponibilizados com a 
nova informação .

No final selecione “Fechar Modo Edição ”.

No caso de ter no agregado um dependente em guarda 
conjunta deverá também verificar indicar:

• qual dos sujeitos passivos é que exerce as 
responsabilidades parentais;
• o NIF do sujeito passivo com quem é partilhada a
guarda do dependente;
• qual o agregado que integra;
• a percentagem da partilha de despesas ,
• o tipo de residência (alternada ou não)

a)

b)

a) Se pretender retirar um dos elementos do seu agregado, deverá pressionar o “x” (remover elemento ) no canto superior direito do respetivo quadro no ecrã e selecionar “sim ” na mensagem de aviso que é mostrada.
b) Se o seu agregado incluir mais dependentes para além dos identificados no ecrã, deverá selecionar “adicionar dependente, sendo necessário autenticar cada um deles, clicando no botão autenticar .



• O agregado familiar é constituído pelas pessoas a seguir indicadas (artigo 13.º do Código do IRS):

- Cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e os seus dependentes;

- Unidos de facto e os seus dependentes (há mais de dois anos, nos termos e condições previstos na Lei n.º 7/2001, de
11 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto);

- Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, respetivamente, nos casos de separação judicial de pessoas e bens ou de
declaração de nulidade, anulação ou dissolução ou de óbito do casamento, e os dependentes a seu cargo;

- Pai ou a mãe solteiros e os dependentes a seu cargo;

- Adotante solteiro e os dependentes a seu cargo;

- A situação pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante para efeitos de tributação é aquela que se verificar no
último dia do ano a que o imposto respeite.

 AGREGADO FAMILIAR



• São de considerar como dependentes:

a) Os filhos, adotados e enteados, menores não emancipados e menores sob tutela;

b) Os filhos, adotados e enteados e ex-tutelados, maiores, que não tenham mais de 25 anos nem aufiram 
anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida (665€x14=9.310€)*

c) Os filhos, adotados, enteados e tutelados, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de 
subsistência;

d) Os afilhados civis

 DEPENDENTES

*Decreto-Lei n.º 109-A/2020, de 31 de dezembro



 Possibilidade de entregar (confirmar) a Declaração 
Automática IRS, declaração provisória disponibilizada pela 
AT com os dados fornecidos incluindo as despesas do 
agregado.

 Possibilidade de entregar (submeter) o IRS através da opção 
pré-preenchimento, com os elementos que consta na base 
de dados da AT, podendo em alternativa efetuar as 
respetivas alterações.

 Possibilidade de receber o seu reembolso mais cedo.

 Possibilidade de obter liquidação provisória do imposto.



Os contribuintes abrangidos pelo IRS Automático, são os que, cumulativamente:
•Sejam residentes em Portugal durante todo o ano;
•Não detenham o estatuto de Residente Não Habitual;
•Obtenham rendimentos apenas em Portugal;
•Obtenham apenas rendimentos do trabalho dependente (categoria A), com exclusão das gratificações

não atribuídas pela entidade patronal, e/ou,
•Obtenham rendimentos de pensões (categoria H), exceto pensões de alimentos
•Obtenham rendimentos de prestações de serviços (categoria B), desde que também se verifiquem, em conjunto, as

seguintes condições:
◦1) Estejam abrangidos pelo regime simplificado de tributação (artigo 31.º do Código do IRS);
◦2) Estejam inscritos na base de dados da AT para o exercício, exclusivamente, de atividades constantes da Tabela de Atividades a que se refere o artigo 151.º

do Código do IRS, com exceção da atividade com o código 1519 «Outros prestadores de serviços»;
◦3) Emitam, exclusivamente, no Portal das Finanças, as correspondentes faturas, faturas-recibo e recibos no Sistema de Recibos Eletrónicos – SIRE (alínea a) do

n.º 1 do artigo 115.º do Código do IRS);

•Recebam rendimentos tributados por taxas liberatórias (art.º 71.º do Código do IRS), mas que não optem pelo seu
englobamento, quando legalmente permitido;

•Não tenham pago pensões de alimentos;
•Não tenham direito a deduções por ascendentes, por pessoas com deficiência fiscalmente relevante, por pagamento de

pensões de alimentos, por dupla tributação internacional;
•Não usufruam de benefícios fiscais com exceção dos relativos aos valores aplicados em planos de poupança-reforma e

aos donativos no âmbito do regime fiscal do mecenato, e, desde que não tenham dívidas tributárias a 31/12/2021 ainda
não regularizadas;

•Não tenham acréscimos ao rendimento por incumprimento de condições relativas a benefícios fiscais.



 Modelo 3 : Destina-se a declarar a composição do agregado familiar, opção pela tributação conjunta, residência fiscal;
 Anexo A : Destina-se a declarar os rendimentos de trabalho dependente (categoria A), ainda que sujeitos a
tributação autónoma, e de pensões (categoria H);
 Anexo B* : Destina-se a declarar rendimentos empresariais e profissionais (categoria B), que devam ser tributados segundo o 

regime simplificado, bem como os decorrentes de atos isolados;
 Anexo C* :  Destina-se a declarar os rendimentos empresariais e profissionais no regime da contabilidade organizada:

 Anexo D : Destina-se a declarar rendimentos no âmbito da Transparência fiscal - Imputação de Rendimentos  e da Herança indivisa - Imputação de rendimentos

 Anexo E : Destina-se a declarar os rendimentos de capitais (categoria E) obtidos em território português;

 Anexo F : Destina-se a declarar os rendimentos prediais;
 Anexo G* : Destina-se a declarar os rendimentos de mais-valias (venda de imóvel) e outros incrementos patrimoniais;
 Anexo G1* :mais-valias não tributadas; 
 Anexo H : rendimentos isentos, benefícios fiscais e deduções;
 Anexo I : Destina-se a declarar o lucro ou prejuízo (rendimento da categoria B) apurado pelo cabeça-de-casal ou administrador de herança indivisa que deva ser imputado aos respetivos contitulares 

na proporção das suas quotas na herança;

 Anexo J : Destina-se a declarar os rendimentos obtidos fora do território português, por residentes, e a identificar contas
De depósitos ou de títulos abertas em instituição financeira não residente em território português.
*Alterado Portaria 303/2021 de 17 dezembro

Modelo 3 e anexos



Dispensa da apresentação da declaração Modelo 3

• Rendimentos tributados pelas taxas liberatórias previstas no artigo 71.º, e não optem, quando 
legalmente permitido, pelo seu englobamento;

• Rendimentos trabalho dependente ou pensões, de montante total ≤ a € 8.500,00, dos quais não foram 
sujeitos a retenção na fonte;

• Pensões alimentos de valor superior ≤ a € 4.104,00

• Subsídios ou subvenções no âmbito da PAC de montante anual inferior a 4 x IAS* (4x438,81=1 755,24), 
em simultâneo com rendimentos tributados pelas taxas art. 71º CIRS (Taxas liberatórias) e, bem assim, 
rendimentos trabalho dependente ou pensões que não exceda, isolada ou cumulativamente, € 4.104,00

• Realizem atos isolados de montante anual inferior a 4 x IAS (€1 755,24), desde que não aufiram outros 
rendimentos ou apenas aufiram rendimentos tributados pelas taxas liberatórias

Sem prejuízo opção pela entrega, ficam dispensados da entrega do IRS Mod. 3, os contribuintes que 
aufiram isolada ou cumulativamente:



• NÃO ESTÃO ABRANGIDOS PELA DISPENSA:

 Optem pela tributação conjunta (cf. art. 13º/2 CIRS) (a))
 Aufiram rendas temporárias e vitalícias que não se destinem ao pagamento de pensões enquadráveis nas als. a), b) ou c) do n.º 

1 do art. 11º CIRS
 Obtenham rendimentos em espécie
 Obtenham rendimentos de pensões de alimentos (n.º 5 art. 72º CIRS) de valor superior a €4.104,00

CERTIDÃO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IRS

Os contribuintes dispensados da entrega do IRS e que não a tenham apresentado, podem solicitar após o prazo de entrega 
do IRS (30 de junho), de forma gratuita através do Portal das Finanças em:

Cidadãos > Serviços > Dispensa Entrega IRS > Entregar Pedido

Se precisar novamente de certidão da mesma natureza poderá obtê-la:

Cidadãos > Serviços > Dispensa Entrega IRS > Consultar Pedido



Modelo 3

 A declaração modelo 3 é obrigatoriamente entregue por transmissão eletrónica de dados
 O(s) sujeito(s) passivo(s) deve(m) dispor de senha pessoal de acesso (SP e dependentes), a qual pode 

ser solicitada, no endereço eletrónico www.portaldasfinancas.gov.pt.

 Verificar
 Aceitar
 Confirmar

 Nos casos em que foi possível, a AT 
procedeu ao pré-preenchimento da 
declaração;

 A responsabilidade pelos elementos 
constantes da declaração continua a ser 
dos contribuintes;

 Se constatar que os dados pré-
preenchidos não correspondem aos reais, 
deverá corrigi-los em conformidade.https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IR

S_automatico_2021.pdf



Rosto



 Grau de incapacidade ≥ 60%;
 Atestado médico de incapacidade multiusos, por 

entidade competente;
 Averbamento efetuado no cadastro da AT

A situação pessoal e familiar do sujeito passivo relevante para efeitos de tributação é 
aquela que se verificar no último dia do ano - 31 de dezembro - a que o imposto respeite.

• Tributação separada – Regime regra 

Havendo casamento ou união de facto cada um dos cônjuges ou dos 
unidos de facto apresenta a sua declaração de rendimentos 

• Tributação conjunta – Opção 

Ambos cônjuges ou unidos de facto devem fazer a opção e apresentam 
uma única declaração com os rendimentos de todos os elementos do 
agregado 



Havendo dependentes em guarda conjunta deve ser indicado, o agregado de que fazem parte, o elemento do agregado familiar 
que exerce as responsabilidades parentais, o NIF do outro sujeito passivo, a percentagem de partilha das despesas fixada no Acordo 
de Regulação, e se têm ou não residência alternada. 

Partilha de despesas % e Residência Alternada do dependente em guarda conjunta, as mesmas devem ser comunicadas à 
Autoridade Tributária e Aduaneira no Portal das Finanças até 15 de fevereiro do ano seguinte àquele a que o imposto respeita.

O acolhimento familiar só pode ser decidido pelos Tribunais ou

pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.



 Ascendentes₁ que vivam, efetivamente, em comunhão de 
habitação com os sujeitos passivos;

 Não aufiram rendimentos superiores à pensão mínima do 
regime geral, (2021 - € 3 854,20 (14 x €275,30) 

 Não pode o mesmo ascendente ser incluído em mais de um 
agregado familiar, nessa figura (ascendente)

 Ascendentes₁ que não vivam em comunhão de habitação
com os sujeitos passivos e colaterais até ao 3.º grau₂ que
não possuam rendimentos superiores à retribuição mínima
mensal (2021 – 9 310€), podendo, neste caso, o mesmo
ascendente ou colateral até ao 3.º grau ser incluído em mais
do que um agregado familiar.

₁Ascendentes em linha reta, ou seja, pais, avós e bisavós;
₂Irmãos – 2º grau; Tios e sobrinhos – 3º grau



 Tenham permanecido em território português por mais de 183 dias, seguidos ou interpolados, 
em qualquer período de 12 meses com início ou fim no ano em causa (critério da permanência);

 Tendo permanecido por menos tempo, disponham, em território português, de habitação em 
condições que façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual (neste 
caso a residência fiscal assenta na convicção de que a permanência prevista no ponto anterior 
vai continuar);

 Em 31 de dezembro sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que aqueles (tripulantes) 
se encontrem ao serviço de entidades com residência, sede ou direção efetiva em território 
português; 

 Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de caracter publico ao serviço do Estado 
português;

Residente em Região Autónoma aquele que cumpra os seguintes requisitos:
 Seja considerado residente em território português, nos termos do art.º 16.º CIRS;
 Tenha residência habitual numa Região Autónoma;
 Nela esteja registado para efeitos fiscais;
 Tenha permanecido na Região Autónoma por mais de 183 dias no ano a que respeitam os 

rendimentos (critério da permanência).



Nos termos do art.º 15º n.º 2, os sujeitos passivos não
residentes são tributados em IRS apenas
relativamente aos rendimentos obtidos em território
português, ou dito de outra forma, serão tributados
relativamente aos rendimentos cuja fonte se situe neste
território.

Não é obrigatória Representante quando se trate de residência ou deslocação para Estados membros da União Europeia 
ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse Estado membro esteja vinculado a cooperação 
administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida na União Europeia.

Se reside num dos Estados membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu:

Se for assinalado o campo 08 e consequentemente uma das opções (9 ou 10) deve indicar-se no campo 11 a totalidade dos rendimentos auferidos fora do território português, os 
quais serão apenas considerados para determinação da taxa da tabela prevista no n.º 1 do artigo 68.º do Código do IRS, a aplicar aos rendimentos auferidos em território português.



Sempre que, no mesmo ano, o sujeito passivo tenha dois estatutos fiscais de residência (residente e não residente) 
deve proceder à entrega de uma declaração de rendimentos relativa a cada um deles, sem prejuízo da possibilidade de 
dispensa nos termos gerais.

São residentes em território português os sujeitos passivos que :
• Hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou interpolados, em qualquer período de 12meses com início ou fim 

no ano em causa;
• Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, num qualquer dia daquele período, de habitação em condições que 

façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual;



Anexo A
• Destina-se a declarar os rendimentos obtidos em TN ainda que sujeitos a 

tributação autónoma de:
- trabalho dependente (categoria A);
- pensões (categoria H);

Os rendimentos isentos que devam ser englobados para efeitos de 
determinação da taxa devem ser declarados, apenas, no quadro 4 do anexo 
H (Benefícios Fiscais e Deduções).

QUEM DEVE APRESENTAR O ANEXO A
- sujeitos passivos;
- os dependentes que integram o agregado familiar, os dependentes 

em guarda conjunta com residência alternada estabelecida e comunicada à 
AT nos termos do n.º 9 do artigo 22.º do Código do IRS. 

Anexo com pré-preenchimento, 
confirmar valores 



A = Sujeito Passivo A
B = Sujeito Passivo B (no caso de ter optado 
pela tributação conjunta dos rendimentos)
F = Falecido ( no ano do óbito)
D1 = Dependente
AF1 = Afilhado civil
DG1 = Dependente em guarda conjunta



Opção permite que em vez de a pensão de alimentos ser tributada autonomamente a 20% seja 
englobado para efeitos de taxas gerais



• Os titulares de rendimentos das categorias A e H, cujas entidades 
devedoras dos rendimentos não se encontrem abrangidas pela 
obrigação de retenção na fonte no artigo 99.º (ex. rend. em 
espécie e pensões de alimentos), podem, querendo, efetuar 
pagamentos por conta do imposto devido a final, desde que o 
montante de cada entrega seja igual ou superior a (euro) 50.



CÓDIGO DESCRIÇÃO

421
Indemnizações pagas pelo trabalhador à entidade patronal pela 
rescisão unilateral de contrato de trabalho sem aviso prévio 
[alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Código do IRS]

422 Quotizações para ordens profissionais (n.º 4 do artigo 25.º do 
Código do IRS)

423 Despesas de valorização profissional de Juízes (Lei n.º 143/99, de 
31 de agosto)

424 Prémios de seguros no âmbito de profissões de desgaste rápido 
(artigo 27.º do Código do IRS)



• QUADRO 4E Regime Fiscal Aplicável a Ex-residentes 
(artigo 12.º-A do CIRS)

Se reúne os pressupostos e condições previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 12.º-A do CIRS e mencionou rendimentos com o código 410 e ou 411, indique:

São excluídos de tributação 50% dos rendimentos do trabalho
dependente e rendimentos empresariais ou profissionais, dos
sujeitos passivos que:

• Se tornem residentes para efeitos fiscais em 2019 ou 2020 
• Não tenham sido considerados residentes em qualquer dos 
três anos anteriores
• Tenham sido residentes antes de 31 de dezembro de 2015 
• Tenham a situação tributária regularizada 
• Não tenham solicitado a inscrição como residente não 
habitual 



Benefício Fiscal
Os jovens com um rendimento coletável, incluindo os rendimentos isentos,
da categoria A, igual ou inferior a € 25.0753, têm isenção parcial de IRS, 

atendendo às condições de acesso ao Regime.



Exclusão tributária parcial de rendimentos do trabalho auferidos por Estudantes – Dependentes.

Este quadro deve ser preenchido quando no quadro 4A sejam mencionados rendimentos com o código 
418, por algum dos dependentes identificados no Q6 do rosto da declaração.

Se não efetuou deverá o fazer indicando a identificação fiscal do estabelecimento de ensino frequentado, 
ou, em alternativa, o código do país.

Devem submeter até dia 15 de 
fev. no portal documento 
comprovativo da frequência de 
estabelecimento de ensino.



Estes rendimentos devem sempre ser declarados no quadro 4.

O n.º 3 art.º 74 do CIRS QB possibilita do contribuinte beneficiar da entrega de declaração de substituição, 
relativamente ao(s) ano(s) a que o(s) rendimento(s) respeita.



Anexo B

Destina-se a declarar rendimentos empresariais e profissionais 
(categoria B), que devam ser tributados segundo o regime 
simplificado, bem como os decorrentes de atos isolados 

Consideram-se rendimentos Provenientes de ato isolado os que não 
resultem de uma prática previsível ou reiterada: Não tem continuidade  
da atividade não necessita de dar início.

Está inscrito numa atividade profissional ou empresarial, 
com registo na AT, identificada pelo art. 151.º do CIRS ou 
pelo CAE.



Os rendimentos a declarar são  aqueles que 
desde o momento em que para efeitos de IVA 

seja obrigatória a emissão de fatura ou 
documento equivalente ou, não sendo 

obrigatória a sua emissão, desde o momento 
do pagamento ou colocação à disposição dos 

respetivos titulares



Poderá deduzir as 
despesas comunicadas no 
portal referente à 
atividade
Também aplica-se aos 
atos isolados.



Antes de iniciar a entrega consulte os comprovativos dos anos 
anteriores para preenchimento do ano N-1 e N-2



Gastos efetivamente suportados e pagos no ano pelo sujeito passivo, pelo período em que o prédio 
esteve arrendado, nomeadamente os que digam respeito a conservação e manutenção do prédio, a 
despesas de  condomínio, a impostos e a taxas autárquicas.

Pré-preenchimento através da Mod. 2 
(comunicação do contrato) ou Mod. 44

Anexo F



BENEFÍCIOS DAS RENDAS DE LONGA DURAÇÃO
Aplicável a contratos de arrendamento para habitação permanente, celebrados a partir de 
01/01/2019 e respetivas renovações, bem como a renovações de contratos celebrados antes 
daquela data, em função da duração, nos seguintes termos: 

DURAÇÃO TAXA
2 anos ≤ Duração < 5 anos Tx = (28% - 2%) = 26% até ao limite de 14% 

5 anos ≤ Duração < 10 anos Tx = (28% - 5%) = 23% até ao limite de 14% 

10 anos ≤ Duração < 20 anos Tx = (28% - 14%) = 14% 

Duração ≥ 20 anos Tx = (28% - 18% ) = 10% 

Tem que fazer a 
comunicação do contrato 

de longa duração

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Fo
lhetos_informativos/Documents/Folheto_infor_IRS_Rend_pred
iais.pdf



Os rendimentos prediais são tributados à taxa de 28%, Porém, podem os respetivos titulares residentes em 
território português optar pelo englobamento destes rendimentos (quadros 4 e/ou 6), assinalando o campo 06 
deste quadro, ficando, assim, sujeitos a tributação pelas taxas gerais do artigo 68.º do Código do IRS.

Opção pelo englobamento: 
• Tributação às taxas gerais do artº 68º 
• Não há redução de taxa em função da duração dos contratos 
• Têm que ser englobados todos os rendimentos da mesma categoria (Cat. F) 
• Os rendimentos isentos (Programa de Arrendamento Acessível) são englobados para efeito de determinação de taxa 
• Dedução das perdas reportadas
• Consideração das deduções à coleta de natureza pessoal 



Anexo G

Venda de imoveis que foram adquiridos após 01.01.89 ficam sujeitos a tributação – Adquiridos 
antes de 01.01.89 estão excluídos de tributação  - Anexo G1

2021



VALOR DE REALIZAÇÃO

VENDA: o valor da respetiva
contraprestação

PERMUTA: valor atribuído aos bens, ou
valor mercado, acrescido ou diminuído
da importância a pagar ou a receber

EXPROPRIAÇÃO: Valor da Indemnização

AFETAÇÃO: Valor mercado á data da
afetação

VALOR DE AQUISIÇÃO

O valor que tiver servido para efeitos
de liquidação do IMT, ou que lhe
serviria de base, caso fosse devido

Se construídos pelo próprio será o VPT ou o valor
do terreno + custos de construção (se superior)

Oneroso

VALOR DE AQUISIÇÃO

O valor que tiver servido para
efeitos do IS, ou os que
serviriam de base, caso fosse
devido

Gratuito



Transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente do Sujeito Passivo ou do 
seu agregado familiar – EXLUSÃO DE TRIBUTAÇÃO

Na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel e ou respetiva construção, ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel 
exclusivamente com o mesmo destino, situado em território português, na União Europeia ou no Espaço Económico Europeu (Estados membros da União Europeia, 
Liechtenstein, Noruega e Islândia), desde que cumpridas as condições estabelecidas nos n.os 5 e 6 do artigo 10.º do Código do IRS.

2021

valor de realização seja aplicado na 
amortização do empréstimo 
anteriormente contraído para a 
aquisição do imóvel alienado



Ex. Sem recurso ao crédito:
• Nova casa = 150.000€
• Empréstimo = 50.000€
• Reinvestimento = 100.000€



Anexo H

Destina-se a declarar:

o Os rendimentos total ou parcialmente isentos;

o As deduções à coleta e ao rendimento previstas no Código do IRS, no Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(EBF) e em outros diplomas legais, que não sejam objeto de comunicação à AT e por esta diretamente 
apuradas;

o As despesas de saúde, de formação e educação, os encargos com imóveis destinados à habitação 
permanente e os encargos com lares, caso pretenda optar pela declaração destas despesas em 
substituição dos valores comunicados à AT;

o Informação relativa a imóveis que originam encargos dedutíveis à coleta;

o Os acréscimos à coleta ou ao rendimento por incumprimento de requisitos legais.

Pré-preenchimento através do e-fatura, DMR, 37



O valor das pensões a inscrever não poderá exceder 
o que resultar da respetiva sentença judicial ou 
acordo homologado, nos termos da lei civil, 
devendo o seu pagamento estar devidamente 
comprovado (art. 83.º-A do Código do IRS). 
Excluem-se as pensões pagas a beneficiários que 
façam parte do agregado familiar ou que, 
relativamente aos quais estejam previstas deduções 
à coleta no Código do IRS. 
Deve indicar os números de identificação fiscal (NIF) 
pertencentes aos beneficiários das pensões pagas 
no ano a que se refere a declaração, bem como o 
respetivo valor. 



Código 658 despesas referentes à alimentação em refeitório 
escolar, desde que não estejam incluídas no valor 
mencionado com o código 653. 

Deverá declarar as despesas de todo o 
agregado familiar, por tipo de dedução e por 
titular, não sendo assim tidos em conta, para 
o cálculo destas deduções à coleta, 
quaisquer valores comunicados à AT pelas 
entidades prestadoras de serviços ou 
transmitentes de bens. 



o Estudantes não superior a 25 anos;
o Frequente estabelecimento de ensino cuja 

localização se situe a uma distância superior a 
50 km da residência permanente do agregado 
familiar;

o Recibo emitido com a indicação de que se 
destina ao arrendamento de estudante 
deslocado;

o registar a sua condição de estudantes 
deslocados no Portal das Finanças, seguindo 
Cidadãos > e-arrendamento >Registar 
estudante deslocado

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/estudantes_deslocados_eletronico.pdf



Anexo J

Destina-se a declarar os rendimentos obtidos fora do território português, por residentes, e a
identificar contas de depósitos ou de títulos abertas em instituição financeira não residente em
território português.

Os documentos originais comprovativos dos rendimentos e do correspondente imposto pago no
estrangeiro, emitidos pela autoridade fiscal do(s) Estado(s) de onde são provenientes os
rendimentos, bem como, se for caso disso, o(s) comprovativo(s) da natureza pública daqueles,
devem ser conservados para que possam ser disponibilizados à Autoridade Tributária e Aduaneira
(AT) sempre que esta os solicite.

• A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) obtém o conhecimento de rendimentos 
auferidos no estrangeiro, através da troca automática de informações fiscais 
internacionais prevista na Diretiva 2011/16/EU, transposta para a ordem jurídica nacional 
pelo Decreto-Lei 61/2013 e/ou no âmbito da troca de informações financeiras prevista no 
Decreto-Lei n.º 64/2016



As referidas contas devem ser identificadas através dos seguintes elementos:
IBAN – International Bank Account Number (número internacional de conta bancária – máximo 34
carateres);
BIC – Bank Identifier Code (código de identificação do banco – máximo 11 carateres).

Não podendo as contas ser identificadas pelo IBAN ou BIC, deverá identificar o respetivo número.





RENDIMENTOS NO 
ESTRANGEIRO

ANEXO J



Apoio ao Cumprimento 
Faltoso de Anexo J

 A Direção de Serviços de Gestão do Risco (DSGR), em articulação com a 
Direção de Serviços das Relações Internacionais (DSRI), com base nos casos 
reportados no âmbito da Troca Automática de Informação Fiscal 
Internacional, instaura procedimentos de divergência, relativos a 
rendimentos obtidos no estrangeiro, a residentes em Portugal que tenham 
entregue a declaração Modelo 3 de IRS, mas sem o respetivo anexo J, nos 
dados respeitantes a rendimentos de trabalho dependente, de pensões, 
prediais e rendimentos de capitais (por exemplo: juros e dividendos).



Apoio ao Cumprimento 
Faltoso de Anexo J
 O contribuinte é informado da divergência por email:



Apoio ao Cumprimento 
Faltoso de Anexo J
 Ou ViaCTT:



Apoio ao Cumprimento 
Faltoso de Anexo J

 Caso os contribuintes coloquem dúvidas acerca desta divergência:

 O contribuinte deve ser direcionado para a reposta à divergência no Portal 
das Finanças, que será acessível na área “Serviços>Consultar>Divergências” 
(no mesmo local onde são consultadas as restantes divergências de IRS);

 O email enviado aos contribuintes especifica os rendimentos que são do 
conhecimento da AT (os contribuintes não recetores de email não receberão 
essa informação);



 Se a questão colocada se prender com a não residência em Portugal no ano
em causa, este pode efetuar a alteração de residência com efeitos retroativo
se, de facto, o contribuinte não foi residente em Portugal nesse ano.

Para tal deve ser apresentado um certificado de residência fiscal emitido
pela Autoridade Fiscal do país ou jurisdição da residência fiscal, fazendo
menção expressa à Convenção para evitar a dupla tributação
internacional celebrada com Portugal. De igual modo, esse certificado de
residência fiscal tem de referir o período em que a autoridade fiscal lá o
considerou residente para efeitos fiscais

 As questões que necessitem de esclarecimentos técnicos aprofundados, 
deverão ser encaminhadas para os Serviços de Finanças da área de residência;



INSCRIÇÃO DE CIDADÃOS 
ESTRANGEIROS

Residente e Não Residente



INSCRIÇÃO DE CIDADÃOS ESTRANGEIROS

 O número de identificação fiscal (NIF) é obrigatório para as pessoas 
singulares (quaisquer cidadãos, nacionais ou estrangeiros, residentes ou não 
residentes) que, nos termos da lei, se encontrem sujeitas ao cumprimento 
de obrigações (ex: declarar inicio de atividade) ou pretendam exercer os seus 
direitos junto da administração fiscal portuguesa.

 Um cidadão estrangeiro que queira solicitar a atribuição do NIF, como 
residente, deve apresentar junto de qualquer serviço de finanças/loja do 
cidadão, documento de identificação ou Passaporte e título de autorização 
de residência (se for cidadão da União Europeia fica dispensado da 
autorização de residência, sendo suficiente o Certificado de Registo de 
Cidadão da União Europeia, emitido pela Câmara Municipal da área da 
residência).



INSCRIÇÃO DE CIDADÃOS ESTRANGEIROS

 Existem dois prazos para os contribuintes, cidadãos estrangeiros e nacionais 
que não sejam titulares do Cartão do Cidadão-CC, comunicarem a alteração 
de morada junto dos serviços da AT:

 a) 60 dias: Sempre que a alteração de morada implique a alteração de 
residente para não residente ou vice-versa;

 b) 15 dias: Nas restantes situações.



Residente – Não Residente
 As pessoas que declarem a residência no estrangeiro, em país terceiro (isto é, não

pertencente à União Europeia (UE), ou aos seguintes países do Espaço Económico
Europeu: Noruega, Islândia e Liechtenstein), devem designar um representante
fiscal com domicílio fiscal em Portugal (pessoa singular ou coletiva).

 A nomeação do representante fiscal pode ser efetuada:

1. através do e-balcão (não funciona para os residentes na RAM);

2. nos Serviços de Finanças ou Lojas do Cidadão (presencialmente). Este
procedimento pode, em alternativa, ser efetuado exclusivamente pelo
representante fiscal, desde que munido da necessária procuração com poderes
para o efeito.



Brexit
 Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou de ser considerado um Estado-

Membro da União Europeia. A UE e o Reino Unido formam atualmente dois 
mercados separados, dois espaços regulatórios e jurídicos distintos.

 Todos os cidadãos nacionais que tenham estabelecido a sua residência no 
Reino Unido até 31 de dezembro de 2020 deverão designar um representante 
fiscal, até 30 de junho de 2022, sem qualquer penalidade.

 Para os cidadãos que alterem a sua residência para o Reino Unido, a partir de 1 
de janeiro de 2021, devem  designar o representante fiscal dentro dos prazos 
gerais. 

 Chama-se a atenção para o facto de, enquanto não for designado o 
representante fiscal, a AT não regista a alteração de morada. 



Pedido de Proteção Temporária
 Portugal criou um programa especial de proteção de cidadãos ucranianos e cidadãos de 

outras nacionalidades que residam na Ucrânia  provindos do conflito com a atribuição 
de um Título de Proteção Temporária, que inclui:

1. Título de Residência

2. Número de Identificação Fiscal (NIF)

3. Número de Identificação da Segurança Social (NISS)

4. Número de Utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

 Estes números de identificação dão acesso a cuidados de saúde, educação, inscrição em 
ofertas de emprego, proteção social, entre outros.

 A proteção tem a duração inicial de um ano, que pode ser alargada por mais um ano, 
desde que continuem a verificar-se as condições que impeçam o regresso das pessoas ao 
seu país.



Pedido de Proteção Temporária

 O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é a entidade responsável por emitir 
a “Declaração Comprovativa de Registo Prévio na Plataforma de Pedido de 
Proteção Temporária”, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 29-
A/2022, de 1 de março

 Esta Declaração Comprovativa é emitida pelos serviços do SEF na chegada dos 
cidadãos refugiados.

 Na eventualidade dos cidadãos já estarem em Portugal em qualquer ponto do 
País, incluindo as Ilhas, estes devem aceder ao site https://sefforukraine.sef.pt/
e fazer o pedido de Proteção Temporária online ou dirigir-se aos serviços do 
SEF presencialmente que está a disponibilizar balcões de atendimento exclusivos 
para cidadãos ucranianos nas suas delegações e Centros Nacionais de Apoio à 
Integração de Migrantes (CNAIM).

https://sefforukraine.sef.pt/


Campanha de acolhimento a cidadãos 
Ucranianos
 A AT enviou alertas a 940 sujeitos, com idade igual ou superior a 18 anos com a 

atribuição do Número de Identificação Fiscal (NIF)





DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS, COORDENAÇÃO, GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Regime de isenção 
parcial de IRS*, designado 
“IRS Jovem”.

*A lei de Orçamento do Estado para 2020 (Lei n.º 2/2020, de 31 de março): Artigo 2.º-B – Isenção de 
rendimentos de Categoria A



Benefício Fiscal

A isenção é 
aplicável  aos SP 

com um 
rendimento 
coletável, 

incluindo os 
rendimentos 

isentos, igual ou 
inferior ao limite 
superior do 4.º 

escalão 25.075€ 
(rendimento bruto 
anuais 29.179€)

Cat. 
A

• Idade 
compreendida 
ente 18 e 26 
anos;

• Não sejam 
considerados 
dependentes;

• Ter concluído
ciclo de estudos, 
igual ou 
superior ao 
nível 4 do 
Quadro Nacional 
de Qualificações

Duração

• 30 % no primeiro ano 
limite: 3 291,08€ 
(7,5xIAS*);

• 20 % no segundo ano 
limite: 2 194,05€
(5xIAS*);

• 10 % no terceiro ano
limite: 1 097,03€ 
(2,5xIAS*)

Isenção 
Parcial

• A isenção só pode 
ser utilizada uma 
vez pelo mesmo 
sujeito passivo. 

• não é cumulativo 
com RNH, nem 
com o Programa 
Regressar

• Invocar junto da 
entidade 
pagadora que 
pretende 
beneficiar do 
regime;

• Acerto efetuado 
na liquidação de 
IRS

Aplicação

*Portaria n.º 27/2020, de 31 de janeiro

Aplica-se apenas aos sujeitos passivos cujo primeiro ano de obtenção de rendimentos após a conclusão de um ciclo de estudos seja o ano de 2020 ou posterior.

Aplicação do regime para futuro2020



Nível de qualificação do QNQ A isenção só pode ser utilizada uma vez por sujeito passivo

Exemplo:

Um jovem termina o ciclo de estudos nível 4 (curso profissional – curso de dupla

certificação) e começa a trabalhar…

Mais tarde termina uma licenciatura (nível 6), mas já não pode beneficiar desta

isenção, caso já tenha beneficiado na situação anterior.

"nos três primeiros anos de obtenção de rendimentos do trabalho 
após o ano da conclusão de ciclo de estudos“

Exemplo: 

Um jovem terminou uma licenciatura em 2019 e começou logo nesse ano a 
trabalhar, esse ano não é considerado para efeitos de aplicação do regime.



Jovem comunica à 
entidade pagadora de 
rendimentos

Comunicação da conclusão dos ciclos de 
estudos à AT*

Comunicação da entidade 
pagadora à AT de 
rendimentos no regime IRS 
Jovem (cód. 68 da DMR)

Jovem declara a Opção na 
Mod. 3/IRS/Anexo A (Q4A 
e Q4F)

Acerto efetuado na 
liquidação de IRS

* Ainda a regulamentar por portaria conjunta dos membros do 
governo responsáveis pelas áreas das finanças, do ensino superior 
e da educação.



 Contagem dos 3 primeiros anos de obtenção dos rendimentos após conclusão do ciclo estudos

Relevam os 3 primeiros anos de obtenção dos rendimentos do trabalho (considerando-se como tal os rendimentos das

categorias A e/ou B), após o ano da conclusão do ciclo de estudos elegível.

 Modo de contagem destes 3 anos:

• Os anos em causa podem ser seguidos ou interpolados, nomeadamente, neste último caso, por motivo de desemprego ou

inatividade

• A isenção apenas é aplicável a partir do momento em que o SP comece a obter rendimentos, independentemente, da

conclusão do ciclo de estudos já ter ocorrido há mais de um ano

• A não obtenção de rendimentos da categoria A num ano em que sejam obtidos rendimentos da categoria B, não obsta a

que esse ano seja considerado como um ano de obtenção de rendimentos
Ano 1 (rendimentos de categoria A) Ano 2 (rendimentos de categoria B) Ano 3 rendimentos de categoria A)



Exemplos:

1;3;4;6;7  Após a conclusão dos estudos o primeiro ano de 
rendimentos é 2020 – beneficia para esse ano tendo as 
restantes condições;
2;5 Após a conclusão dos estudos possui rendimento antes do 
ano da vigência do benefício (2020). Motivo de exclusão 
atendendo  que é um BF de aplicação para futuro 2020 e 
posteriores;
8;9 Após a conclusão dos estudos o primeiro ano de 
rendimentos é 2021 – beneficia para esse ano tendo as 
restantes condições;
10 Após a conclusão dos estudos o primeiro ano de rendimentos 
é 2021 – não beneficia para esse ano atendendo que não 
efetivou o benefício no IRS2020/anexo A/Q4F, beneficiando o 
2º ano e 2022;
11 Após a conclusão dos estudos 2020 o primeiro ano de 
rendimentos foi 2022, sendo o 1º ano de benefício. Obtendo 
posteriormente rendimentos em 2024, que será o 2º ano de 
benefício. Os anos em causa podem ser seguidos ou 
interpolados.
12 Após a conclusão dos estudos o primeiro ano de rendimentos 
é 2021 – não beneficia para esse ano pois não auferiu 
rendimentos da cat. A. Ano 2022 como obteve rend. Cat. A 
beneficia como 2º ano.

1 2017 C/ Rend C/ Rend C/ Rend Sim a partir de 
2020

2 2017 C/ Rend C/ Rend C/ Rend Não

3 2018 C/ Rend C/ Rend C/ Rend C/ Rend Sim a partir de 
2020

4 2018 C/ Rend C/ Rend Sim a partir de 
2020

5 2018 C/ Rend C/ Rend Não

6 2019 C/ Rend C/ Rend C/ Rend Sim a partir de 
2020

7 2019 C/ Rend C/ Rend Sim a partir de 
2020

8
2019 C/ Rend S/ Rend

C/ Rend 
(1º ano do 
beneficio) 

Sim, em 2021

9
2020 C/ Rend C/ Rend C/ Rend

C/ Rend 
(1º ano do 
beneficio) 

Sim, em 2021

10

2020

C/ Rend, 
mas não 

preencheu 
Q4F 

(Anexo A)

C/ Rend 
(2º ano do 
beneficio)

Sim, em 2022

11
12

13

2020 C/ Rend, 
cat B

C/ Rend 
(2º ano do 
beneficio)

Sim, em 2022

S/ Rend
C/ Rend (2º 

ano do 
beneficio)

Sim em 2022 e 
2024

Aplicação do regime para futuro

2023 2024

2020 S/ Rend
C/ Rend 

(1º ano do 
beneficio)

Ano 
conclusão 

ciclo 
estudos 
(ano N)

Rendimentos categoria A/B declarados no IRS/Mod. 3 como SP em 

Benefício?
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



IRS ESTUDANTE DEPENDENTE

Exclusão tributária parcial de rendimentos do trabalho auferidos por 

Estudantes – Dependentes



Excluídos 
de 

tributação

Dependente

limite anual global 
de 5 × IAS
𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Rendimentos de 
contrato de 

trabalho:
-Cat. A;
-Cat. B

Estudante

Exclusão tributária parcial de rendimentos do trabalho auferidos por Estudantes – Dependentes

A frequentar estabelecimento de ensino integrado no sistema nacional de 
educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelos ministérios 
competentes.

Consideram-se dependentes:

a) Os filhos, adotados e enteados, menores não emancipados e menores sob tutela;
b) Os filhos, adotados e enteados e ex-tutelados, maiores, que não tenham mais de 25 

anos nem aufiram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima 
mensal garantida (665€x14=9.310€)*
c) Os filhos, adotados, enteados e tutelados, maiores, inaptos para o trabalho e para 
angariar meios de subsistência;
d) Os afilhados civis



https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/afetacaoimoveis/entregar-documento-estudante-dependente

 Submeter no Portal das Finanças, até 15

de fevereiro do ano seguinte:

documento comprovativo de frequência de

estabelecimento de ensino oficial ou

autorizado

IRS ESTUDANTE DEPENDENTE

https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/afetacaoimoveis/entregar-documento-estudante-dependente


IRS ESTUDANTE DEPENDENTE

Código 418 – Devem ser declarados os rendimentos do

trabalho dependente, compreendendo subsídios de férias e

de Natal, incluindo a parte excluída de tributação dos

mesmos, auferidos por estudante considerado

dependente, nos termos do art.º 13.º CIRS, que se

encontre a frequentar estabelecimento de ensino

integrado no sistema nacional de educação ou

reconhecidos como tendo fins análogos pelos ministérios

competentes (Regime previsto no n.º 9 art.º 12.º CIRS).

Obriga o preenchimento do Q4G.

Se a resposta for Não deverá indicar o NIF do estabelecimento de ensino frequentado, ou, em 
alternativa, o código do país, de acordo com a tabela constante das instruções de preenchimento do 
anexo J, se o estabelecimento de ensino frequentado se situar fora do TN.

9.310,00

Cat. A / Anexo A



IRS ESTUDANTE DEPENDENTE

Cat. B / Anexo B

Preenchimento do Q.4 de acordo com a atividade 
declarada no Q1

o Se efetuou a comunicação preenche Sim não tem que
preencher o campo 1.1.

o Se não efetuou a comunicação preenche Não e deverá
indicar o NIF do estabelecimento de ensino frequentado,
ou, em alternativa, o código do país



IRS ESTUDANTE DEPENDENTE

Cat. B / Anexo B
Os rendimentos auferidos ao abrigo deste regime têm de ser
declarados na totalidade (Q4 e Q13), uma vez que a parte
excluída de tributação é considerada automaticamente na
liquidação emitida pela AT.



IRS ESTUDANTE DEPENDENTE

O Estudante Dependente deve conservar

o documento comprovativo da

frequência de estabelecimento de ensino

oficial ou autorizado, para que possa ser

disponibilizado à Autoridade Tributária e

Aduaneira sempre que esta o solicite.



DIVERGÊNCIAS
CRUZAMENTO DE 
INFORMAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS, COORDENAÇÃO, GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS



 Modelo DMR, 4, 10, 13, 25, 30, 39, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 37 – Incumprimento, 
troca de informação internacional 

Entidades 
Acessórias

AT
Pré-Preenchimento

Divergência
Reembolso Suspenso

Notificação ao SP 
para justificar ou 
corrigir a divergência



Códigos de 
Análises

92 1.809

Situações analisadas 
Mod. 3/2020



Eficácia do 
cruzamento de 

informações



Principais divergências no âmbito da entrega da Mod. 3

Rosto da declaração Mod.3:
 Dependentes com rendimentos superiores ao valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida

Necessidade de comprovação dos elementos do agregado 
familiar, em função dos rendimentos por eles auferidos

 Pessoas com deficiência

Necessidade de comprovação do grau de incapacidade.



Anexo A:
 Trabalho dependente – divergência de retenção

As retenções totais de trabalho dependente declaradas, são superiores às 
conhecidas.

- Ao entregar a declaração Mod.3 de IRS, os rendimentos auferidos pelos sujeitos 
passivos, podem não se encontrar declarados no anexo A, por isso é importante 
confirmar o quadro     4-A, do referido anexo. 

- Verificar sempre os Rendimentos / Retenções na Fonte / Contribuições, que se 
encontram declarados no anexo A, e se os mesmos estão de acordo com o 
documento emitido pela entidade patronal, nos termos do art.º 119 do CIRS.



Anexo B:
 Emissão de faturas-recibo em ano diferente do ano da prestação do serviço

Existência de incoerências relativamente ao declarado como rendimento 
tributável, rendimento sujeito a retenção na fonte e rendimentos totais no 
anexo B 

 Coerências de CAE, cadastro e rendimentos declarados

Necessidade de comprovação do tipo de rendimentos declarados, 
considerando os códigos de atividade declarados ou patentes em 
cadastro

“Outros Prestadores de Serviços’’ (CIRS 1519)que desenvolvem uma qualquer atividade diferente de todas as outras 
especificamente previstas na tabela prevista no art.º 151.º do CIRS



Anexo F:
 Rendas - divergência de rendimento

Os rendimentos prediais declarados são inferiores aos conhecidos 
ou necessidade de comprovação do declarado nos anexos F

A caução, estabelecida por qualquer das formas legais previstas, constituiu em sede de categoria F, um rendimento predial 
devendo sobre o correspondente montante ser emitido recibo de renda e, assim ser declarado no anexo F



Anexo G:
 Alienação imóveis

Alienação de imóveis não declarada ou necessidade de comprovação dos 
valores das despesas, valor de alienação, data de aquisição dos imóveis 
alienados ou afetação a atividade profissional

 Reinvestimento em imóveis

Residência do titular diferente do imóvel objeto do reinvestimento e/ou 
comprovação dos valores de empréstimos ou de valores de reinvestimento 
declarados.

 Incrementos patrimoniais – divergência de rendimento

Os rendimentos de incrementos patrimoniais  são inferiores aos conhecidos 
(valores mobiliários ex: venda de ações)





ACOLHIMENTO FAMILIAR



ACOLHIMENTO FAMILIAR (Decreto-Lei n.º 139/2019, de 16/09)

 É uma medida de promoção e proteção de caráter
temporário, decidida pelos tribunais ou pelas comissões de proteção
de crianças e jovens, que consiste na atribuição da confiança da
criança ou do jovem a uma pessoa singular ou a uma família, visando a
integração em meio familiar e a prestação de cuidados adequados às
suas necessidades e bem-estar e a educação necessária ao
desenvolvimento integral.

ACOLHIMENTO FAMILIAR



ACOLHIMENTO FAMILIAR

 Para efeitos de IRS durante a vigência do contrato de acolhimento, a criança ou jovem

será considerado:

 Membro do agregado familiar, para os efeitos dos artigos 78.º-C (Despesas de Saúde) e

78.º-D (Despesas de Formação e Educação)do Código do Imposto sobre Rendimento de

Pessoas Singulares;

 Dependente da pessoa singular ou da família, para os efeitos previstos no artigo 78.º-A

(Dedução de dependente, proporcionalmente à duração do período de acolhimento no

ano em causa), do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, sendo

a dedução calculada de forma proporcional à duração, no ano em causa, do período do

acolhimento.

https://www.seg-social.pt/familia-de-acolhimento-de-criancas-e-jovens


Família de Origem - Declaração modelo 3

Família de origem

Dependentes indicados no quadro 6B 
foi confiado a família de acolhimento

“Período do acolhimento” devem ser indicadas as datas de inicio e fim do (s) período (s) do Acolhimento. Caso o mesmo dependente tenha sido confiado
à mesma família de acolhimento em períodos interpolados do mesmo ano ou tenha sido confiado a famílias de acolhimento diferentes, devem ser
preenchidas tantas linhas quantos os períodos em que vigorou a situação de acolhimento.

Rosto



Família de origem

Anexo H 

No caso de terem sido suportadas despesas de saúde e educação e formação, relativamente a um ou mais dos dependentes identificados no Q6C do rosto no 
período em que o (s) dependente (s) não esteve (estiveram) confiado (s) a família de acolhimento – Despesa suportada pela Família de Origem

Família de Origem - Declaração modelo 3



Família de Acolhimento

Família de Acolhimento – Rosto da Modelo 3 
Rosto

O agregado familiar que tenha acolhido crianças ou jovens no regime de família de acolhimento deverá indicar no Rosto da Mod. 3 assim como identificar o 
responsável pelo acolhimento familiar (Sujeito Passivo A, Sujeito Passivo B, Cônjuge ou Falecido).



Família de Acolhimento

Anexo H 

A preencher por agregado familiar que tenha acolhido crianças ou jovens no regime de família de acolhimento e durante o respetivo período de acolhimento, 
tenha suportado despesas com a saúde e formação e educação.

Família de Acolhimento – Rosto da Modelo 3 
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