
ALERTA FISCAL | Código do Imposto sobre Rendimentos do Trabalho

No dia 22 de Julho de 2020, foi publicada a Lei n.º 28/20, que vem proceder a algumas alterações ao

Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, e que entra em vigor 30 dias após a sua

publicação. No entanto, de acordo com o comunicado da AGT, de 27 de Julho, esclarece que a presente lei

deve ser aplicada apenas às remunerações devidas a partir do dia 1 de Setembro de 2020.

Identificamos as seguintes alterações:

1. Grupos de Tributação

✓ Grupo A – mantem-se o mesmo grupo de trabalhadores por conta de outrem, tendo sido excluída deste,

os rendimentos distribuídos a favor dos sócios das sociedades civis;

✓ Grupo B – mantem-se aqui as remunerações auferidas pelos trabalhadores independentes, tendo sido

incluídas outras profissões.

2. Constituem matéria coletável sujeita a IRT

✓ Todas as regalias ou benefícios patrimoniais ou financeiros, que não estejam incluídos na remuneração

principal, mas que também seja uma vantagem económica para o trabalhador ou prestador;

✓ Abono para Falhas, anteriormente isento até 5% do salário base;

✓ Subsídio de Renda na sua totalidade, anteriormente estava isento até 50% do valor do contrato de

arrendamento;

✓ Compensações por rescisões contratuais;

✓ Remunerações auferidas pelos trabalhadores agrícolas, ou trabalhadores domésticos acima dos

100.000,00 AKZ, desde que inscritos na Segurança Social.

3. Rendimentos Isentos

✓ Os rendimentos auferidos pelos familiares dos combatentes deixam de estar isentos, passando a ser

apenas isentos, os rendimentos provenientes do exercício das atividades previstas nos Grupos A, B e C,

auferidos pelos antigos combatentes; veteranos da pátria, desde que devidamente registados no

Departamento Ministerial de Tutela;

✓ Deixam de estar isentos os rendimentos auferidos por Pessoas singulares que prestam serviço militar

obrigatório nos órgãos do Sistema de Segurança Nacional.

4. Alteração da tabela de IRT

✓ Remunerações auferidas até 70.000,00 AKZ estão isentas;

✓ Alargamento da taxa máxima de IRT, de 17% para 25%.

5. Alteração às taxas

✓ Rendimentos sujeitos à retenção nos Grupos B e C, passa a ser de 6,5%, anterior era de 10,5%;

✓ Matéria coletável dos Grupos B e C, não incluídos na anterior aplicar-se-á a taxa de 25%, em detrimento

dos 30% na Lei anterior.
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