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Getting to the point

Código do IRS – Deduções à coleta
Foi publicada a Lei n.º 67/2015, de 6 de julho, que
altera o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (CIRS), clarificando
diversos aspetos relativos a deduções à coleta.

Despesas de saúde
O material ótico adquirido em estabelecimentos
especializados, designadamente óculos, lentes
oftálmicas e outro material ótico é
especificamente considerado uma despesa de
saúde.
As despesas de saúde tributadas à taxa de 23%
de IVA, desde que acompanhadas de receita
médica, passam a ser dedutíveis.
Os sujeitos passivos terão de indicar no Portal
das Finanças quais as faturas justificadas por
receita médica. As respetivas receitas médicas
deverão ser guardadas caso sejam solicitadas
pela Autoridade Tributária.

Despesas de Educação
Clarifica-se que as despesas de educação,
incluem as atividades de cuidados para crianças,
sem alojamento, nomeadamente creches, centros
de atividade de tempos livres e amas.

Dedução pela exigência da fatura
A dedução em IRS, correspondente a 15% do IVA
em determinados setores de atividade, passa a
ser extensível aos serviços efetuados por
atividades de salões de cabeleireiro e institutos de
beleza titulados por “recibos verdes”.

Produção de efeitos
Estas alterações produzem efeitos a 1 de janeiro
de 2015, tendo caráter clarificador e interpretativo.
Consulte a Lei aqui
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