Tax News Flash n.º 1/2017

Tax News Flash n.º 1/2017
17 de janeiro de 2017

Getting to the point

Regime transitório de opção pela tributação
conjunta
Foi publicada a Lei n.º 3/2017, de 16 de Janeiro, que aprova um
regime transitório de opção pela tributação conjunta, em sede de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”), em
declarações relativas a 2015 entregues fora dos prazos legalmente
previstos.
Âmbito de aplicação
O regime em questão aplica-se aos contribuintes casados ou unidos
de facto que pretendam ser tributados pelo regime da tributação
conjunta e que tenham exercido ou venham a exercer essa opção
fora dos prazos normais de entrega da declaração de IRS (o Código
do IRS em vigor em 2015 não permitia essa opção quando a
declaração era entregue fora dos prazo).
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Este regime é ainda aplicável aos contribuintes que, após a entrada em vigor da presente Lei,
optem pelo regime da tributação conjunta através da entrega da declaração de IRS de 2015, no
prazo de dois anos a contar do termo do prazo legal para a sua entrega.
No entanto, o regime em causa não se aplica aos contribuintes que tenham procedido à entrega
da declaração de IRS de 2015 e tenham optado, nessa declaração, pelo regime da tributação
separada.
No caso de ser entregue uma declaração de IRS de 2015 após a entrada em vigor da presente
Lei, não é aplicada a contraordenação, prevista no Regime Geral das Infrações Tributária,
respeitante ao atraso na entrega de declarações de IRS (exceto se se tratar da primeira
declaração entregue).
De igual modo, os contribuintes que pretendam beneficiar deste regime transitório podem ainda
requerer a suspensão do processo executivo, que tenha sido instaurado por não pagamento da
nota de cobrança do IRS relativo a 2015, com base em declaração liquidada segundo o regime
da tributação separada, não sendo para o efeito necessária a apresentação de garantia.
Entrada em vigor
O presente regime entra em vigor no dia 17 de Janeiro de 2017.
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