
 

CATEGORIA G - INCREMENTOS PATRIMONIAIS e MAIS-VALIAS  

 
Constituem incrementos patrimoniais: 

 As mais-valias, como tal definidas no artigo 10.º; 

 As indemnizações que visem a reparação de danos emergentes não 

comprovados e de lucros cessantes, considerando-se como tais apenas as que se 

destinem a ressarcir os benefícios líquidos deixados de obter em consequência 

da lesão; 

 As indemnizações que visem reparar danos não patrimoniais, excepto as fixadas 

por decisão judicial ou arbitral; 

 As importâncias atribuídas em virtude da assunção de obrigações de não 

concorrência, independentemente da respectiva fonte ou título; 

 Os acréscimos patrimoniais não justificados, determinados nos termos dos 

artigos 87.º, 88.º ou 89.º A da Lei Geral Tributária. 

 

 

Uma atenção especial no modo de determinação dos acréscimos 

patrimoniais não justificados 

 

Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando: 

 Não tenha sido apresentada a declaração de rendimentos e o contribuinte 

evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 

4 do artigo 89.º A da LGT;  

ou 

 Sejam declarados rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 

50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida 

tabela. 

 

Cabe ao sujeito passivo provar que correspondem à realidade os rendimentos 

declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas 

(Exemplo: herança ou doação, recurso ao crédito, etc.). 

 

Quando o contribuinte não faça a necessária prova, considera-se como rendimento 

tributável em sede de IRS (excepto se existirem indícios fundados, de acordo com 

os critérios previstos no art. 90.º da LGT, que permitam a fixação de rendimento 

superior), o rendimento padrão apurado nos termos seguintes: 

 

Imóveis de valor de aquisição igual ou 

superior a  € 249 398,95 

20% do valor de aquisição 

Automóveis ligeiros de passageiros de 

valor igual ou superior a € 49 879,79 

50% do valor no ano de matrícula com o 

abatimento de 20% por cada um dos 

anos seguintes.  

Motociclos de valor igual ou superior a € 

9 975,96 

50% do valor no ano de matrícula com o 

abatimento de 20% por cada um dos 

anos seguintes. 

Barcos de recreio de valor igual ou 

superior a € 24 939,89 

Valor no ano de registo com o 

abatimento de 20% por cada um dos 

anos seguintes 

Aeronaves de turismo Valor no ano de registo com o 

abatimento de 20% por cada um dos 

anos seguintes. 

Suprimentos e empréstimos feitos no 

ano de valor igual ou superior a € 

50 000,00 

50% do valor anual 

 



Para aplicação da tabela serão considerados os bens: 

 

 Adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo 

ou qualquer elemento do seu agregado familiar; 

 que o sujeito passivo ou qualquer membro do seu agregado familiar usufrua, 

adquiridos por sociedade na qual detenha, directa ou indirectamente, 

participação maioritária, ou adquiridos por sociedade situada em território 

de fiscalidade privilegiada ou cujo regime não permita identificar o titular 

respectivo. 

 

Verificados os pressupostos da aplicação deste método de tributação indirecta 

inverte-se o ónus da prova. Isto é, competirá ao contribuinte provar que os 

rendimentos declarados correspondem à verdade e que as manifestações de 

fortuna tiveram outra fonte. 

 

Não sendo feita a prova acima referida, o contribuinte será tributado pelo 

rendimento padrão (tal como a tabela o define) ou por valor superior se a 

administração tiver elementos para isso. O rendimento será integrado na Categoria 

G - Incrementos Patrimoniais. 

 

A competência para a decisão de avaliação da matéria colectável por este método 

indirecto é exclusiva do Director-Geral dos Impostos, sem possibilidade de 

delegação. 

 

 

EXEMPLO N.º 4 ART. 89-A 

Um sujeito passivo adquiriu no ano de 2010, um automóvel ligeiro de passageiros 

no valor de € 80 500. A sua declaração de rendimentos evidenciava € 17 500 de 

rendimento. 

 

De acordo com a tabela do art. 89-A, o rendimento padrão é de € 40 250,00 

 

Uma vez que existe uma desproporção superior a 50% entre o rendimento padrão 

e o rendimento declarado, é aplicado este método de avaliação. 

 

Assim, a imputação na categoria G far-se-á pelo valor de € 40 250,00 

 

 
AVALIAÇÃO INDIRECTA NOS TERMOS DO N.º 5 DO ARTIGO 89-A DA LGT 

Quando exista um acréscimo de património ou despesa efectuada, incluindo 

liberalidades, de valor superior a € 100.000, e simultaneamente se verifique a falta 

de declaração de rendimentos ou a existência, no mesmo período de tributação, de 

uma divergência não justificada com os rendimentos declarados, considera-se 

rendimento da Categoria G a diferença entre o acréscimo do património ou 

consumo evidenciados e os rendimentos declarados para o mesmo período.  

 

Não fica, no entanto prejudicada a possibilidade de fixação de rendimento superior, 

nos termos gerais, nos termos do artigo 90.º da LGT. 

 

Cabe ao sujeito passivo fazer a prova de que os rendimentos declarados são os 

reais e de que é outra a fonte dos acréscimos de património ou consumo 

evidenciados. 

 

Nestas situações, dever-se-á atender ao valor médio de mercado, considerando-se, 

sempre que possível, o indicado pelas associações dos sectores em causa. 

 



 

MAIS-VALIAS 

 

Nesta designação incluem-se aqueles ganhos ou rendimentos ocasionais ou 

fortuitos, que não resultam portanto de uma actividade do respectivo titular pré-

ordenada ou dirigida à sua obtenção. 

 

Considera-se pois como mais-valias, quaisquer valorizações ocorridas em quaisquer 

bens ou direitos, alheias à actividade ou vontade da entidade em cujo património 

tal valorização se irá afinal repercutir, fácil é constatar o alcance virtualmente 

inesgotável do conceito. 

 

 

Factos geradores de mais-valia tributável: 

 

1) Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis; e Afectação de 

quaisquer bens do património particular a actividade empresarial e pro-

fissional exercida em nome individual pelo seu proprietário; 

Relativamente à mais-valia imobiliária, a tributação abrange a alienação onerosa de 

direitos reais sobre quaisquer bens imóveis, bem como a afectação de quaisquer 

bens do património particular a actividade empresarial e profissional exercida em 

nome individual pelo seu proprietário (com a particularidade de que os ganhos 

resultantes desta afectação se considerarem obtidos apenas no momento da 

ulterior alienação onerosa dos bens em causa, ou da ocorrência de outro facto que 

determine o apuramento de resultados em condições análogas). 

 

 

EXEMPLO: 

Jorge, afectou um imóvel do seu património particular à sua actividade empresarial. 

O imóvel adquirido em 1989 por 25 000,00, foi afecto em 1996 à sua actividade e 

contabilizado no imobilizado pelo valor mercado de 50 000,00. 

 

Em 2010 faz a alienação onerosa por 190 000, 00. 

 

 

RESOLUÇÃO: 

 

Em 2010 far-se-á a tributação da mais-valia das duas transmissões, ou seja: 

 

1ª Transmissão  Categoria G (mais-valia privada) 

2ª Transmissão  Categoria B (mais-valia empresarial ou profissional) 

 

 

 

Os direitos reais sobre bens imóveis e dos bens e direitos a que se refere a alínea 

d) do n.º 1 do artigo 10º, do CIRS, o valor de aquisição deve ser corrigido 

mediante a aplicação de um coeficiente de correcção monetária, constante na 

Portaria n.º 785/2010 de 23 de Agosto. Este só é aplicado se o sujeito passivo 

deteve a posse do bem por mais de 24 meses. 

 

A MAIS-VALIA determina-se da seguinte forma: 

 

MV/mV =VR - (VA x coef +EV + DAL) 

     

MV = mais valia VR= valor realização coef = coeficiente desvalorização da 

moeda 

mV = menos valia VA= valor de EV = encargos com a valorização 



  aquisição  DAL= despesas de alienação  

 

 

A compra e venda de um imóvel dão origem: 

 Por parte do adquirente (comprador) ao pagamento da IMT sobre o preço – 

valor do imóvel. 

 Por parte do alienante (vendedor) ao englobamento do ganho realizado – 

obtendo-se este pela diferença entre o Valor Realizado (preço recebido pelo 

imóvel) e o Valor pelo qual “recebeu” esse bem no seu património (Valor de 

aquisição). Por seu turno a “aquisição” deste bem no passado, quer tenha 

sido a título oneroso (comprado), quer a título gratuito (herdado ou doado), 

também foi alvo de tributação em IMT ou Imposto do Selo. 

 

Salta à evidência a interligação que as regras daqueles códigos apresentam 

relativamente à determinação do valor de realização e do valor de Aquisição. 

 

Valor de realização (ou alienação) é o valor da respectiva contraprestação 

recebida pela transmissão onerosa do bem ou direito transmitido 

 

O Valor de Realização será respectivamente: 

 

No caso de TROCA (PERMUTA): 

 O valor atribuído no contrato aos bens ou direitos recebidos, ou valor de 

mercado, acrescido da importância a receber ou diminuído da importância a 

pagar. 

 

Note-se que ainda que se trate de permuta por bens futuros qualquer destes 

valores se reportará à data em que for celebrado o contrato, (n.º 3 do art.º 44.º).  

 

No caso de EXPROPRIAÇÃO: 

 O valor da indemnização recebida, seja qual for o modo da sua 

determinação. 

 

Nos actos de afectação INTERPATRIMONIAL: 

 O valor de mercado à data da afectação.  

 

Importa assinalar, por um lado, a equiparação a «valor de realização» do valor de 

mercado atribuído e por outro, a regra de que prevalecerá o «valor corrigido» pela 

D.G.C.I. 

Prevalência do Valor patrimonial tributária - prevalecerá sempre, o valor de 

liquidação para efeitos da IMT, se for superior a qualquer dos valores indicados 

 

 

Ao estabelecer os critérios de determinação do VALOR DE AQUISIÇÃO, reparte-os o 

legislador em função da forma como os bens tenham sido adquiridos pelo alienante 

a: 

 

 Título gratuito 

 Título oneroso 

 Por transferência de bens da empresa para o património particular do 

empresário 

 

À semelhança do que se verifica na determinação do Valor de Realização, também 

aqui na determinação do Valor de Aquisição há um claro apelo, às regras 

constantes do Código da Sisa/IMT e do Imposto sobre Sucessões e Doações/Imp. 



Selo, quer quando estejam em causa bens imóveis, quer relativamente a outras 

espécies de bens.  

 

Assim, o Valor de Aquisição obter-se-á da seguinte forma: 

 BENS OU DIREITOS ADQUIRIDOS A TÍTULO GRATUITO: 

 Valor de aquisição será o que serviu de base ao cálculo do imposto selo 

sobre transmissões gratuitas,  

ou 

 O que lhe serviria de base caso fosse devido (alíneas a) e b) do n.º 1 art.º 

45.º). 

 

No entanto tratando-se de direitos reais sobre bens imóveis adquiridos há menos 

de dois anos, por doação isenta dos termos da alínea e) do art. 6.º do Código do 

Imposto de Selo, considera-se valor de aquisição o valor patrimonial tributário 

anterior á doação. 

 

Nos termos da alínea e) do art. 6.º do Código do Imposto de Selo, são isentos 

desse imposto, quando este constitua seu encargo, o cônjuge ou unido de facto, 

descendentes e ascendentes, nas transmissões gratuitas de que são beneficiários. 

BENS OU DIREITOS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO: 

IMÓVEIS 

Tratando-se de imóveis adquiridos a terceiros, o valor de aquisição será o valor que 

serviu de base à liquidação da Sisa/IMT ou que serviria de base se esta fosse 

devida (n.ºs 1 e 2 do art.º 46.º). 

 

Tratando-se de imóvel construído pelo próprio, o valor de aquisição corresponderá, 

ao maior dos dois seguintes: 

 Valor patrimonial tributável inscrito na matriz,  

ou 

 Valor do terreno mais os custos de construção comprovados 

documentalmente, obtendo-se o valor do terreno pelas regras já indicadas na 

alínea anterior (valor de Sisa/IMT – nºs 3 e 4 do art.º 46.º). 

 

Neste caso, considera-se como data de aquisição para efeitos do art.º 50.º 

(coeficiente de correcção), a data relevante para efeitos de inscrição na matriz. 

 

 
 

 



REINVESTIMENTO 

Deste modo, são excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão 

onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo 

ou do seu agregado familiar se: 

 No prazo de trinta e seis meses, contados da data de realização, o valor da 

realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para 

a aquisição do imóvel, for reinvestido na aquisição da propriedade de outro 

imóvel, de terreno para a construção de imóvel, ou na construção, 

ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo 

destino, e desde que esteja situado em território português, ou no território 

de outro Estado membro da União Europeia ou do espaço económico 

europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de informações 

em matéria fiscal (n.º 5, alínea a));  

ou 

 Se o valor da realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo 

contraído para a aquisição do imóvel, for utilizado no pagamento da 

aquisição a que se refere a alínea anterior (imóvel para habitação ou terreno 

para construção), desde que efectuada nos vinte e quatro meses anteriores. 

Resumindo, os ganhos provenientes da alienação onerosa de imóveis destinados a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo, beneficiam da exclusão de 

tributação, no caso do produto da venda, deduzido da amortização de eventual 

empréstimo contraído para a aquisição do imóvel ora alienado, seja aplicado, nos 

seguintes termos e prazos: 

 36 Meses, contados da data de venda: 

o Aquisição de outro imóvel, com o destino de ser a habitação própria e 

permanente do contribuinte; 

o Aquisição de terreno para a construção de imóvel, com o destino de 

ser habitação própria e permanente do contribuinte; 

o Construção de imóvel, destinado a ser habitação própria e 

permanente do contribuinte; 

o Ampliação de imóvel, habitação própria e permanente do 

contribuinte; 

o Melhoramento de imóvel, habitação própria e permanente do 

contribuinte. 

 24 Meses, contados da data de compra, o valor de realização seja utilizado 

no pagamento da: 

o Aquisição do imóvel, destinado á habitação própria e permanente do 

contribuinte; 

o Aquisição de terreno para a construção de imóvel, destinado á 

habitação própria e permanente do contribuinte. 

Dispõe, no entanto, o n.º 6 do artigo 10.º que não haverá lugar a este benefício 

quando:  

a) Tratando-se de reinvestimento na aquisição de outro imóvel, o adquirente o 

não afecte à sua habitação ou do seu agregado familiar até decorridos seis 

meses após o termo do prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado; 

b) Tratando-se de reinvestimento na aquisição de terreno para construção, o 

adquirente não inicie, excepto por motivo imputável a entidades públicas, a 

construção até decorridos seis meses após o termo do prazo em que o 

reinvestimento deva ser efectuado ou não requeira a inscrição do imóvel na 

matriz até decorridos 24 meses sobre a data de início das obras, devendo, 

em qualquer caso, afectar o imóvel à sua habitação ou do seu agregado 

familiar até ao fim do quinto ano seguinte ao da realização; 



c) Tratando-se de reinvestimento na construção, ampliação ou melhoramento 

de imóvel, não sejam iniciadas as obras até decorridos seis meses após o 

termo do prazo em que o reinvestimento deva ser efectuado ou não seja 

requerida a inscrição do imóvel ou das alterações na matriz até decorridos 

24 meses sobre a data do início das obras, devendo, em qualquer caso, 

afectar o imóvel à sua habitação ou do seu agregado familiar até ao fim do 

quinto ano seguinte ao da realização. 

O pressuposto em que assenta a exclusão tributária contida neste artigo, é que no 

âmbito do património do contribuinte ou respectivo agregado familiar, haja uma 

identidade funcional entre o imóvel transmitido e o adquirido com o valor da 

realização. 

Um imóvel (vendido) e outro imóvel (adquirido) têm de desempenhar função 

idêntica: habitação própria e permanente do contribuinte ou respectivo agregado 

familiar. 

Esta exclusão tributária depende pois da verificação de um comportamento futuro e 

objectivamente incerto: o do reinvestimento (nas condições atrás definidas).  

Temos assim uma exclusão tributária condicionada que opera mediante o 

diferimento (ou suspensão) da tributação para o termo do período dentro do qual 

esse reinvestimento é admissível nos termos dos n.ºs 5 e 6. 

Esta suspensão de tributação, opera em face de mera intenção de realizar o 

reinvestimento manifestada na declaração de rendimentos correspondente ao ano 

de realização (artigo 57.º, n.º 3). 

Sendo o reinvestimento meramente parcial, então a exclusão da tributação cingir-

se-á apenas à parte da mais-valia tributável proporcional ao reinvestimento 

efectuado (n.º 7 do art.10.º), bastando para tanto, efectuar uma proporção. 

 

 

2) Alienação onerosa de partes sociais 

Os ganhos derivados da alienação onerosa de quotas ou acções, o rendimento 

eventualmente emergente da sua remição ou amortização, bem como quaisquer 

ganhos genericamente provenientes da alienação de quaisquer valores mobiliários. 

 

A amortização de partes sociais é matéria contida no Código das Sociedades 

Comerciais: quando referida a quotas, nos artigos 232.° a 238.° e no que diz 

respeito a acções nos artigos 346.° e 347.° 

 

O Decreto-lei 228/2002 repôs o regime que vigorava anteriormente à Lei 30-

G/2000, assim: 

 

O n.º 2 do artigo 10.°, redacção anterior á Lei 15/2010, de 26 Julho, continha um 

conjunto de exclusões tributárias relativamente às mais-valias que resultem da 

alienação de: 

 

a) Obrigações e outros títulos de dívida; 

  

b) Acções detidas pelo titular durante mais de 12 meses. Inscreve-se este preceito 

numa óptica de protecção à mais-valia imputável a transacções não 

especulativas, penalizando comparativamente aquelas operações não 

directamente motivadas pela fruição dos direitos inerentes à titularidade das 

acções mas, tão somente pela realização imediata de um ganho. 

 

Na verdade, os ganhos obtidos mediante operações que tenham por objecto 

acções, apenas são tributados se entre a data de aquisição e de alienação tiver 

decorrido período inferior a um ano. 



 

Esta exclusão não abrangia, no entanto, as mais-valias provenientes de acções de 

sociedade cujo activo seja constituído, em mais de 50% por bens imóveis ou 

direitos reais sobre bens imóveis situados em território português. 

 

Por outro lado, os ganhos não abrangidos por esta exclusão tributária obtidos com 

a transmissão onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, eram 

tributados, nos termos do n.º 4 do artigo 72.º, à taxa autónoma de 10%, se o 

titular não optasse pelo seu englobamento, este regime aplica se aplica a anos 

anteriores a 2010, porquanto: 

A Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho, alterou o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares e o Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

introduzindo um regime de tributação das mais-valias mobiliárias à taxa de 20 %, 

com regime de isenção para os pequenos investidores. 

O novo regime introduzido procede à revogação da anterior exclusão de tributação 

aplicável às mais-valias provenientes da alienação de acções detidas durante mais 

de 12 meses (assim como de obrigações e outros títulos de dívida), estabelecendo 

a tributação, pela aplicação da taxa de 20 %, do saldo positivo entre as referidas 

mais e menos-valias, desde que o mesmo se revele superior a € 500. 

Este regime passa a ser também aplicável aos rendimentos obtidos por fundos de 
investimento mistos ou fechados de subscrição particular. 

O n.º 3 do art.º 43.º do CIRS, redacção dada pela Lei 15/2010 de 26/7, determina 

que apenas serão considerados para efeitos de liquidação 50% do saldo das mais-

valias apuradas nas transmissões de partes sociais (alínea b) do n.º 1 do art.º 

10.º) relativas a micro e pequenas empresas não cotadas nos mercados 

regulamentado ou não regulamentado da bolsa de valores. 

 

O n.º 4 do mesmo artigo esclarece que se entende por micro e pequenas empresas 

as entidades definidas, nos termos do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 

Novembro. 

 

Assim, as acções detidas mais de 12 meses, alienadas no ano de 2010, não 

beneficiarão da exclusão anteriormente prevista no n.º 2 do art.º 10.º do CIRS, 

uma vez que o mesmo foi revogado pela Lei supra indicada, sem que tenha sido 

previsto qualquer regime especial para as alienações efectuadas, anteriormente á 

entrada em vigor da Lei 15/2010 (27/7/2010). 

 

A MAIS-VALIA da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma: 

 

MV/mV =VR - (VA + DAL) 

     

      

MV = mais valia VR= valor realização DAL= despesas de 

alienação  

mV = menos valia VA= valor de aquisição   

 

 

 

3) Alienação onerosa da propriedade intelectual ou industrial ou de 

experiência adquirida no sector comercial, industrial ou científico, quando 

o transmitente não seja o seu titular originário; 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/07/14300/0282302824.pdf


A tributação em sede de mais-valia dos ganhos emergentes da alienação onerosa 

de propriedade intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no sector 

comercial, industrial ou científico (Know How), quando o alienante não seja o 

respectivo titular originário, encerra o enquadramento que o IRS dispensa a estas 

realidades, cujo tratamento se encontra disperso pelas categorias B, E e G. 

 

A primeira concentra a tributação dos rendimentos imputáveis aos titulares 

originários desses bens, ignorando a natureza do facto gerador desse rendimento. 

 

Por seu turno as categorias E e G dividem entre si o tratamento dos ganhos obtidos 

por pessoas diversas daquelas que foram os titulares originários em função da 

natureza do facto gerador do rendimento. 

 

Assim, se esse facto gerador consistir num qualquer acto de fruição ou exploração 

desses bens (não importando pois a sua alienação definitiva), estaremos em 

matéria de rendimentos de aplicação de capitais, logo na categoria E. 

 

Se o ganho derivar da alienação pura e simples de tais direitos ou «Know 

How»,será de qualificar como mais-valia e logicamente subsumível nesta categoria 

de rendimentos. 

 

A MAIS-VALIA da alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma: 

 

MV/mV =VR - (VA + DAL) 

          

MV = mais valia VR= valor realização DAL= despesas de 

alienação  

mV = menos valia VA= valor de aquisição   

 

 

4) Cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos inerentes a 

contratos relativos a bens imóveis; 

 

A sujeição a IRS dos ganhos obtidos com a alienação de posições contratuais 

encontra-se genericamente prevista no n.º 1 do artigo 5.°. Com efeito, com a 

redacção dada a este artigo pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, 

rendimentos desta natureza são considerados rendimentos de capitais. Contudo, 

daquela norma excluem-se os rendimentos tributados noutras categorias.  

 

É este o caso dos rendimentos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 10.° 

 

O ganho sujeito a IRS consiste na diferença entre a importância recebida pelo 

cedente, deduzida do preço, documentalmente provado, por que tenha adquirido os 

direitos ou bens objectos da cessão 

 

A MAIS-VALIA da alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma: 

 

MV /mv = VR -VA 

      

MV = mais valia VR= valor realização 

mV = menos valia  VA= valor de 

aquisição  

 

 

5) Operações relativas a instrumentos financeiros derivados, com 

excepção dos ganhos previstos na alínea q) do n.º 2 do artigo 5.°; 

 



A mais-valia é o rendimento líquido resultante das referidas operações que não seja 

rendimentos de capitais, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 5.º. 

 

Excluem-se da alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º os ganhos decorrente de operações 

de swaps cambiais, swaps de taxa de juro, swaps de taxa de juro e divisas e de 

operações cambiais a prazo, desde que, neste último caso, tenham subjacente um 

elemento, designadamente depósitos ou valores mobiliários, que assegure a 

cobertura do risco. 

 

A MAIS-VALIA da alínea e) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma: 

 

MV = Ganhos que não sejam abrangidos pela categoria E. 

 

6) Operações relativas a warrants  

 

Os warrants autónomos são valores mobiliários que conferem ao seu detentor um 

direito sobre determinado activo financeiro (activo subjacente) e podem ser objecto 

de negócio de disposição anteriormente ao exercício - dado que são negociáveis - 

ou, então, ser detidos até à maturidade, podendo, nesta altura, ser exercido ou não 

o direito que lhes está subjacente. 

 

Nas situações em que os warrants autónomos são objecto de negócio jurídico 

anteriormente ao exercício era já pacífica a qualificação dos rendimentos daí 

decorrentes como mais-valias, dado tratar-se de transmissões de valores 

mobiliários. 

 

O mesmo não sucedia no caso em que os warrants autónomos eram objecto de 

exercício, por liquidação física (compra ou venda do activo subjacente) ou 

financeira (pela diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado do activo 

subjacente), em que se suscitavam dúvidas quanto à qualificação dos rendimentos 

(alguns operadores qualificavam-nos como rendimentos de capitais e, outros, como 

mais-valias». 

 

A alteração introduzida pela Lei n.º 1O9-B/01, de 27/12, pretende esclarecer em 

definitivo essas dúvidas, «qualificando os rendimentos como mais-valias, quer nas 

situações que os warrants sejam objecto de negócio de disposição anteriormente ao 

exercício, quer naquelas em que sejam exercidos e, portanto, se verifique a 

respectiva liquidação, física ou financeira» 

 

A MAIS-VALIA da alínea f) do n.º 1 do artigo 10.º determina-se da seguinte forma: 

 

MV = Pm – (Pex + Pw), sendo «warrant» de compra;  mv = (Pex – Pw) – Pm, 

sendo «warrant» de venda. 

 

 

MV = mais valia Pex = Preço de exercício; 

mV = menos valia
  

Pm = Preço de mercado do activo subjacente 

 Pw = Prémio de warrant 

 
 

7) Operações relativas a certificados que atribuam o direito a receber um 

valor de determinado activo subjacente, com excepção das remunerações 

qualificadas como rendimentos de capitais. 

 

A mais-valia é o rendimento líquido resultante das referidas operações que não seja 



rendimentos de capitais, nos termos da alínea r) do n.º 2 do artigo 5.º. 

 

 

Retenção na fonte 

Estão sujeitos a retenção na fonte, no momento do no pagamento ou colocação à 

disposição os seguintes incrementos patrimoniais 

 Operações de alienação onerosa de partes sociais, valores mobiliários e 

warrants autónomos, realizadas com a intervenção de intermediários 

financeiros (com início em 1 de Janeiro de 2003). 

 

 

Dedução de perdas 

O IRS admite a compensação de perdas com rendimentos positivos mas o 

respectivo regime comporta duas especificidades:  

1. Numas categorias, comunicabilidade integral, que consiste em as perdas de 

uma categoria poderem ser compensadas em rendimentos positivos de 

quaisquer outras categorias, dentro do mesmo período de tributação;  

2. Noutras categorias apenas a comunicabilidade restrita ou reporte para a 

frente, e consiste em as perdas de uma categoria só poderem ser 

compensadas em rendimentos positivos da mesma categoria em anos 

subsequentes. 

 

A compensação integral é admitida nas categorias A, E, H.  

 

A compensação restrita (reporte) está prevista para as categorias B, F e G. 

 

Na categoria G volta a ter que distinguir-se entre: 

 

a) O saldo das menos-valias fiscalmente relevante (50 %) resultantes da 

alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis ou de actos de 

afectação, da alienação onerosa de propriedade intelectual, industrial ou de 

know-how e da cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos 

inerentes a contratos relativos a bens imóveis, são reportáveis a 

rendimentos líquidos positivos da mesma categoria, nos cinco anos 

posteriores ao do seu apuramento; 

 

b) As restantes menos valias só podem ser dedutíveis a mais-valias da mesma 

natureza e nos dois anos posteriores àquele em que foram apuradas. 

 

 

 


