
 

CATEGORIA B – RENDIMENTOS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS 
 

 

Assim, integram-se na Categoria B os rendimentos: 

a) Decorrentes do exercício de qualquer actividade comercial, industrial, agrícola, 

silvícola ou pecuária; 

b) Auferidos, no exercício por conta própria, de qualquer actividade de prestação de 

serviços, ainda que conexas com qualquer actividade mencionada na alínea 

anterior; 

c) Provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação de 

informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, 

comercial ou cientifico, quando auferidos pelo titular originário, considerando-se 

como provenientes da propriedade intelectual os direitos de autor e direitos 

conexos; 

 

Consideram-se ainda rendimentos da Categoria B: 

a) Os rendimentos prediais e de capitais imputáveis a actividades empresariais e 

profissionais; 

b) As mais-valias apuradas no âmbito das actividades empresariais e profissionais, 

definidas nos termos do Código do IRC, designadamente as resultantes da 

transferência para o património particular dos empresários de quaisquer bens 

afectos ao activo da empresa; 

c) As indemnizações conexas com a actividade exercida, nomeadamente pela sua 

suspensão, redução e cessação ou pela mudança do local do respectivo 

exercício; 

d) As importâncias relativas à cessão temporária de exploração de 

estabelecimento; 

e) Os subsídios e subvenções, destinados, quer à exploração quer a equipamentos; 

f) Os derivados de actos isolados, que só se consideram como tal, os que não 

resultando de uma prática previsível ou reiterada.  

 

 

São considerados empresariais os rendimentos derivados do exercício em nome 

individual de actividades comerciais e industriais, bem como de actividades 

agrícolas, silvícolas e pecuárias. 

 

São rendimentos da categoria B os provenientes da propriedade intelectual nela 

se compreendendo os direitos de autor e direitos conexos - da propriedade 

industrial e da prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida 

no sector industrial, comercial ou científico - vulgarmente designado por «Know 

How» desde que auferidos pelo seu titular originário. 

 

Quando os rendimentos de capitais ou prediais estejam em conexão com uma 

actividade geradora de rendimentos desta natureza em termos de serem 

imputáveis ao exercício daquela, realizar-se-á a tributação dessa universalidade 

num módulo único, a categoria B. 

 

Precisamente porque tais valores conservam a natureza de rendimentos de 

aplicação de capitais, muito embora a sua proximidade ou dependência face a uma 

actividade geradora de rendimentos empresariais e profissionais, a sua atracção 

para a categoria B para efeitos de englobamento não prejudica a aplicabilidade das 

taxas especiais liberatórias por retenção na fonte previstas nas alíneas a) e b) do 

n.º 3 do artigo 71.° àqueles rendimentos de aplicação de capitais que embora 

englobados na categoria B derivem de juros de depósitos a ordem ou a prazo e de 

quaisquer títulos nominativos ou ao portador. 

 



Consideram-se igualmente rendimentos empresariais e profissionais as 

importâncias atribuídas a título de indemnização pela suspensão ou redu-

ção ou cessação da sua actividade ou pela mudança de local do respectivo 

exercício. 

 

As importâncias relativas à cessão de exploração de estabelecimento 

comercial, industrial ou agrícola, deduzidas da renda paga, quando o cedente não 

seja titular da propriedade do imóvel onde o estabelecimento esteja instalado. 

 

São igualmente rendimentos da Categoria B os subsídios ou subvenções no 

âmbito do exercício de actividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou 

pecuária, bem como os subsídios ou subvenções no âmbito do exercício de 

actividade de prestação de serviços. 

 

 

 

São excluídos de tributação: 

 Os proveitos resultantes de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias, cujo 

valor bruto isoladamente ou em conjunto com outros rendimentos ilíquidos 

sujeitos, ainda que isentos, de qualquer categoria e que devam ser 

englobados, não exceda, por agregado familiar, 5 vezes o valor anual do 

salário mínimo mais elevado (€ 33 250,00) (n.º 4 art. 3.º); 

 As mais-valias de prédios rústicos afectos ao exercício de actividades 

agrícolas, silvícolas ou pecuárias, adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989 se 

a referida afectação tiver ocorrido antes de 1 de Janeiro de 2001 (n.º 4 do 

art. 4.º do DL 442-A/88 de 30/11);  

 As bolsas atribuídas aos praticantes de alto rendimento desportivo pelo 

Comité Olímpico de Portugal ou pelo Comité Paralímpico de Portugal, no 

âmbito do contrato-programa de preparação para os Jogos Olímpicos ou 

Paralímpicos e pela respectiva federação titular do estatuto de utilidade 

pública desportiva, nos termos do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 125/95, de 

31 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/96, de 10 

de Agosto (alínea a) do n.º 5 art.12.º);  

 As bolsas de formação desportiva, como tal reconhecidas por despacho do 

Ministro das Finanças e do membro do Governo que tutela o desporto, 

atribuídas pela respectiva federação, titular do estatuto de utilidade pública 

desportiva aos agentes desportivos não profissionais, nomeadamente 

praticantes, juízes e árbitros, até ao montante máximo anual correspondente 

a cinco vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida (€ 475 x5= € 2 

375) (alínea b) do n.º 5 art.12.º);  

 Os prémios atribuídos aos praticantes de alto rendimento desportivo, bem 

como aos respectivos treinadores, por classificações relevantes obtidas em 

provas desportivas de elevado prestígio e nível competitivo, como tal 

reconhecidas por despacho do Ministro das Finanças e do membro do Governo 

que tutela o desporto, nomeadamente Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 

campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa, nos termos do Decreto-

Lei n.º 125/95, de 31 de Maio, da Portaria n.º 393/97, de 17 de Junho, e da 

Portaria n.º 211/98, de 3 de Abril. (alínea c) do n.º 5 art. 12.º); 

 Os prémios literários, artísticos ou científicos, quando não envolvam a 



cedência temporária ou definitiva, do direito de autor, desde que atribuído em 

concurso, mediante prévio aviso publico (n.º 2 art. 12.º); 

 Os rendimentos provenientes do exercício de profissionais de espectáculo 

quando esses rendimentos sejam tributados em IRC, nos termos da alínea d) 

do n.º 3 do artigo 4.º do CIRC. 

 

 

 

Os rendimentos da Categoria B podem usufruir dos seguintes benefícios: 

 Os rendimentos auferidos por titulares deficientes apenas são considerados 

em 2010, em 90% com o limite de € 2 500,00 (Art. 88.º da Lei 3-B/2010, de 

28/4); 

 Os rendimentos líquidos derivados de obras ou trabalhos nas infra estruturas 

da NATO a realizar em território português beneficiam de uma isenção com 

progressividade. A usufruição deste benefício determina, sendo caso disso, 

uma separação contabilística entre actividade sujeita e actividade isenta, para 

que se possa determinar o rendimento líquido de cada uma delas (art.º 40.° 

do EBF); 

 Os rendimentos provenientes da propriedade literária (excepto os derivados 

de obras escritas sem carácter literário, artístico ou científico, obras de 

arquitectura e obras publicitárias), artística e científica, considerando-se 

também como tal os rendimentos provenientes da alienação de obras de arte 

de exemplar único e os rendimentos provenientes de obras de divulgação 

pedagógica e científica, quando auferidos por autores residentes em território 

português, serão considerados no englobamento para efeitos de IRS apenas 

por 50 % do seu valor, líquido de outros benefícios, com o limite, de € 30 000 

(art.º 58. ° do EBF); 

 Os rendimentos auferidos no âmbito de um acordo de cooperação por pessoas 

deslocadas no estrangeiro, gozam de uma isenção com progressividade. De 

igual benefício podem usufruir os rendimentos auferidos por pessoas 

deslocadas no estrangeiro ao serviço de entidades residentes e no âmbito de 

contratos celebrados com entidades estrangeiras que apresentem vantagens 

para o interesse nacional, mediante reconhecimento prévio do ministro das 

finanças. Este benefício exige a separação contabilística entre rendimentos 

(art.º 39. ° do EBF); 

 Os rendimentos auferidos em virtude de actividades desenvolvidas nas zonas 

francas (art. 33.º do EBF); 

 Redução a 30% dos lucros derivados do exercício de uma actividade de 

transporte marítimo (art. 51.º do EBF). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

RESUMO CATEGORIA B 

 
 

 

1.Qualquer actividade comercial, industrial, agrícola, silvícola e pecuária

CONSIDERA-SE ACTIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL

As actividades constantes das alíneas  a) a j) do artigo 4.º

Actividades agrícolas e pecuárias não conexas com a exploração da 

terra ou em que esta tem carácter meramente acessório

Actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias integradas noutras de 
natureza comercial ou industrial

CONSIDERA-SE ACTIVIDADE AGRÍCOLA, SILVÍCOLA E PECUÁRIA

Actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias desde que exercidas 
em conexão com a terra

Explorações comerciais ou industriais meramente acessórias ou 
complementares de explorações agrícolas, silvícolas e pecuárias 
desde que utilizem exclusivamente produtos destas

Exploração produtos espontâneos:
Aguas
Caça
Pastos naturais

Marinhas de Sal

Explorações apícolas

Investigação e obtenção de novas variedades animais e vegetais, 
realizadas na dependência de actividades agrícolas, silvícolas e 
pecuárias 

2. Os auferidos no exercício, por conta própria, de qualquer actividade de 
prestação de serviços, ainda que conexas com as actividades anteriores

3. Os provenientes da propriedade intelectual ou industrial ou da prestação 
de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector 
industrial, comercial ou cientifico, auferidos pelo titular originário

4.Rendimentos das Categorias E e F
Imputáveis a

5. Mais Valias apuradas 
no âmbito de

Actividades geradoras de 

rendimentos empresariais 

e

profissionais

6. Indemnizações

Suspensão, redução ou cessação 
da actividade

Mudança local exercício

7.Subsídios e subvenções e 8. Actos isolados
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