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1. Tributação do rendimento das pessoas singulares – Breve nota  
histórica
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”) foi criado 
no contexto da reforma fiscal de 1988/891, com o propósito de modernizar 
e simplificar a tributação do rendimento das pessoas singulares, mediante 
a introdução de um imposto único ou sintético (em substituição da tribu-
tação cedular do rendimento até então existente). 

A criação do IRS teve, igualmente, o propósito de adaptar o sistema de 
tributação ao disposto na CRP. Esta previa à data – tal como continua a 
suceder hoje, no seu artigo 104º, nº 1 – a existência de um imposto sobre o 
rendimento pessoal único e progressivo, tendo em conta as necessidades e 
os rendimentos do agregado familiar. Todavia, o sistema vigente até 1988 
não se encontrava em conformidade com estes ditames constitucionais2. 

O Código do IRS (“CIRS”) foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-A/88, 
de 30 de novembro, e entrou em vigor em 1 de janeiro de 1989, modifi-
cando profundamente o panorama da tributação do rendimento das pes-
soas singulares.

1 No âmbito desta reforma fiscal, foram criados o IRS, o Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) e também a Contribuição Autárquica. Para uma visão abrangente 
sobre o teor e o significado da reforma fiscal de 1988/89, veja-se a obra AAVV, 15 Anos da 
Reforma Fiscal de 1988/89 – Jornadas de Homenagem ao Professor Doutor Pitta e Cunha, Almedina, 
Coimbra, 2005. Especificamente quanto ao IRS, cfr. nesta obra José Guilherme Xavier 
de Basto, «O IRS na Reforma Fiscal de 1988/89», pp. 73-87; Vasco Branco Guimarães, 
«A Reforma Fiscal de 1989 (uma visão por dentro)», pp. 97-105. 
2 Cfr. M anuel Faustino, IRS de Reforma em Reforma – Coletânea de Textos (publicados e 
inéditos), Áreas Editora, Lisboa, 2003, pp. 347-351. Este autor identifica, relativamente à 
reforma fiscal que criou o IRS, motivações de ordem político-constitucional, motivações 
de ordem legislativa, motivações de ordem financeira e motivações de ordem internacional.
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Anteriormente à entrada em vigor do CIRS, a tributação dos rendimen-
tos auferidos por pessoas singulares encontrava-se dispersa por um con-
junto de impostos. Existia uma estrutura dualista, composta por: 

 1) Impostos cedulares ou parcelares3, incidentes sobre os rendimentos 
de diversas fontes – Imposto Profissional, Contribuição Industrial, 
Imposto sobre a Indústria Agrícola, Imposto de Capitais, Contri-
buição Predial e Imposto de Mais-valias; 

 2) Um imposto complementar de sobreposição – o Imposto Comple-
mentar – que tributava o conjunto dos rendimentos já submetidos 
aos impostos parcelares, mas tomando em consideração a situação 
pessoal dos contribuintes.

Com a entrada em vigor do IRS, eliminaram-se os impostos cedula-
res ou parcelares, cada um com o seu regime específico, sucedendo-lhe a 
tributação das pessoas singulares pelo seu rendimento global. A tributa-
ção cedular foi, assim, substituída por uma tributação sintética do rendi-
mento, por meio de um imposto único (embora este continue a assentar 
numa base cedular e a não atingir uma tributação verdadeiramente uni-
tária, como veremos adiante). 

2. Conceito de rendimento
Para efeitos fiscais, podemos identificar duas conceções de rendimento: o 
“rendimento-produto” (rendimento em sentido estrito) e o “rendimento-
-acréscimo” (rendimento em sentido lato). 

Tanto ao nível da teoria dos impostos, como ao nível da legislação fiscal, 
verificou-se uma evolução da primeira para a segunda conceção, sendo o 
“rendimento-acréscimo” adotado no CIRS. 

Importa, assim, começar por analisar ambas as conceções de rendi-
mento, o que contribui para uma melhor compreensão do conceito de 
rendimento presente no CIRS. 

O conceito de rendimento inicialmente aceite na teoria fiscal e na legis-
lação tributária dos Estados foi um conceito utilizado no âmbito da análise 

3 Os impostos cedulares tributam o rendimento mediante diversos impostos autónomos, em 
função da fonte geradora, sendo, por vezes, complementados por um imposto de sobreposição. 
Distinguem-se dos impostos únicos ou sintéticos, que tributam o rendimento líquido global 
do sujeito passivo. Cfr. Américo Brás Carlos, Impostos – Teoria Geral, 5ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2016, p. 51. 
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económica e, mais concretamente, na medição dos resultados da produção. 
Assim teve origem a conceção de “rendimento-produto”4. 

No “rendimento-produto”, baseado na teoria da fonte, o rendimento 
relevante corresponde apenas aos fluxos de receitas que sejam imputáveis 
a uma fonte produtora de que o sujeito passivo seja titular – v.g. a sua capa-
cidade de trabalho, o seu capital ou os seus imóveis. Temos, assim, que o 
rendimento se reconduz, nos termos desta conceção, às remunerações do 
trabalho, juros, lucros ou rendas decorrentes de uma atividade do sujeito 
passivo orientada para a sua obtenção ou de uma fonte produtora de carác-
ter patrimonial por ele detida5. 

Uma característica associada ao “rendimento-produto” consiste numa 
certa regularidade ou repetição na obtenção do rendimento em causa. 
Assim, a par da manutenção da fonte produtora do rendimento, pressupõe-se 
a suscetibilidade da obtenção deste em períodos sucessivos, com uma certa 
regularidade. Significa isto que, no âmbito da conceção do “rendimento-
-produto”, apenas relevam os fluxos de receitas tendencialmente periódicas. 

Importa notar que esta característica é apenas tendencial, uma vez que 
nem todos os rendimentos derivados de fatores de produção são, forçosa-
mente, regulares ou partilham do mesmo tipo de regularidade. 

Outra característica do “rendimento-produto” refere-se ao facto de 
a obtenção do rendimento não prejudicar a manutenção do património 
inicial nem a integridade do mesmo. Desta forma, podemos concluir pela 
existência de uma proximidade entre a conceção de “rendimento-produto” 
e o conceito de frutos previsto no artigo 212º do Código Civil, nos termos 
do qual se considera fruto de uma coisa tudo o que ela produz periodica-
mente, sem prejuízo da sua substância6.

O rendimento é gerado por um bem ou direito, sem que a sua obten-
ção faça cessar ou prejudique a continuação da titularidade do bem ou do 
direito geradores do rendimento. Deste modo, a obtenção do rendimento 
não prejudica a manutenção da fonte produtora na titularidade do sujeito 
passivo nem a respetiva capacidade para continuar a produzir rendimentos. 

4 Cfr. José Guilher me X avier De Basto, IRS – Incidência Real e Determinação dos 
Rendimentos Líquidos, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 40.
5 Cfr. José Guilher me X avier De Basto, IRS – Incidência Real e Determinação dos 
Rendimentos Líquidos, cit., pp. 40-41.
6 Cfr. J. L. Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 
2007, p. 220.
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Conforme refere Saldanha Sanches, “encontramo-nos perante formas 
de relações jurídicas e de direitos de propriedade sobre bens que permi-
tem que, da sua gestão normal e sem alienação, resulte um fluxo perió-
dico de rendimentos que constitui um produto, um resultado normal da 
existência de direitos de titularidade sobre esses bens”7.

Daqui se depreende que a conceção de “rendimento-produto” não inte-
gra os incrementos patrimoniais decorrentes da alienação de bens ou direi-
tos do sujeito passivo. Nos termos desta conceção, é tributável a soma dos 
rendimentos gerados pelos diversos fatores de produção da titularidade 
do sujeito passivo, recebidos durante o ano fiscal sob a forma de fluxos 
financeiros. 

Todavia, o conceito jurídico-tributário de rendimento foi-se afastando 
da conceção estrita acima referida, bastante ligada à medição dos resul-
tados da produção, e evoluiu para uma conceção lata de rendimento, já 
concebida com o propósito de medir a capacidade contributiva do sujeito 
passivo e, portanto, mais adequada para tal efeito. 

Nos termos da conceção de “rendimento-acréscimo”, resultante da 
aludida evolução, a par dos fluxos de rendimento gerados pelos fatores de 
produção da titularidade do sujeito passivo, são também relevantes as valo-
rizações sofridas ao longo do ano por qualquer elemento do património 
global do sujeito passivo (ou seja, a diferença entre o valor dos seus bens 
no início e no fim do período anual). 

Ultrapassa-se, assim, uma conceção estrita de rendimento, baseada na 
teoria da fonte, e é adotado um conceito lato de rendimento, suportado 
pela teoria do acréscimo.

Em comparação com a conceção de rendimento que a antecedeu, a 
conceção de “rendimento-acréscimo” centra-se mais na capacidade con-
tributiva evidenciada por qualquer acréscimo de valor do património do 
sujeito passivo, preocupando-se menos com a forma como o rendimento é 
adquirido (e, designadamente, não se preocupando com o facto de o ren-
dimento ser ou não gerado por uma atividade produtiva)8. 

O “rendimento-acréscimo”, assente na teoria do acréscimo patrimo-
nial, é uma conceção de rendimento mais lata e, portanto, mais adequada 

7 In J. L. Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, cit., p. 221.
8 Cfr. José Guilher me X avier De Basto, IRS – Incidência Real e Determinação dos 
Rendimentos Líquidos, cit., p. 42.
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à medição da capacidade contributiva do sujeito passivo do que a conce-
ção do “rendimento-produto”. 

Com efeito, a capacidade contributiva não é revelada apenas pelos ren-
dimentos gerados pelos vários fatores de produção de que o sujeito passivo 
é titular, que se integram no “rendimento produto”. Na realidade, qual-
quer acréscimo patrimonial obtido pelo sujeito passivo no decurso do ano 
fiscal – quer resulte de uma atividade produtiva, quer não – demonstra a 
respetiva capacidade contributiva.

Segundo a conceção de “rendimento-acréscimo”, o rendimento tribu-
tável corresponde à soma de todos os incrementos patrimoniais ocorridos 
ao longo do ano, tanto os derivados dos fatores de produção na titulari-
dade do sujeito passivo (o “rendimento-produto”), como os que são alheios 
à produção.

Importa salientar dois tipos de acréscimos patrimoniais que, não se 
reconduzindo ao “rendimento-produto” (rendimentos dos fatores de pro-
dução), constituem rendimento de acordo com a conceção do “rendimento-
-acréscimo”. São eles as aquisições a título gratuito e as mais-valias ou 
ganhos de capital9. 

Relativamente às mais-valias, estas constituem aumentos do valor do 
património do sujeito passivo que não resultam de qualquer participação 
deste num processo produtivo. Estes aumentos do valor do património 
são fortuitos, uma vez que não resultam de qualquer atividade económica 
desenvolvida pelo sujeito passivo com vista à sua obtenção. Desta forma, 
as mais-valias só constituem rendimento nos termos da aceção do “rendi-
mento-acréscimo”, e não na do “rendimento-produto”. 

Importa, contudo, salientar que, em geral, os sistemas fiscais não levam 
às últimas consequências a adoção do “rendimento-acréscimo”, antes 
adotando esta aceção de rendimento de forma mitigada. Um dos aspetos 
mais relevantes, a este nível, consiste em limitar a tributação apenas às  

9 Cfr. José Guilher me X avier De Basto, IRS – Incidência Real e Determinação dos 
Rendimentos Líquidos, cit., pp. 42-43. Quanto às aquisições a título gratuito, refere o autor 
que entram no património “ativos que dele não faziam parte, sem que tal entrada se deva 
a qualquer participação do titular no processo produtivo. É o que sucede com as doações e 
heranças, ou para usar uma designação geral, com as aquisições a título gratuito. Estas constituem, 
pois, rendimento na aceção lata, mas não o são na aceção estrita, por não corresponderem 
à remuneração de qualquer fator de produção”. In José Guilherme Xavier de Basto, 
IRS – Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos, cit., p. 42.
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mais-valias realizadas, excluindo a tributação das mais-valias potenciais 
ou latentes10. 

Por outro lado, no que diz respeito às aquisições a título gratuito, 
embora se integrem no conceito de “rendimento-acréscimo”, costumam 
enquadrar-se num imposto distinto daquele que tributa o rendimento das 
pessoas singulares. No caso português, as aquisições a título gratuito de 
que beneficiam pessoas singulares são tributadas em sede de Imposto do 
Selo, e não em sede de IRS.

No que diz respeito ao CIRS, note-se que este não inclui nenhuma defi-
nição geral de rendimento. Limita-se a integrar as normas de incidência 
real das diversas categorias de rendimentos.

Todavia, o IRS, através de uma ampla base de incidência, espelha uma 
conceção de “rendimento-acréscimo”11. 

Prevê-se, portanto, no CIRS, a tributação:

 i) Dos fluxos de rendimentos dotados de regularidade ou resultan-
tes de atividades económicas, ou seja, imputáveis a diversas fontes 
produtoras de rendimento, característicos da conceção de “rendi-
mento-produto”; mas também

 ii) Dos acréscimos patrimoniais, mesmo que não decorrentes de ati-
vidades produtivas, e dos ganhos fortuitos, apenas compreendidos 
na conceção de “rendimento-acréscimo”. Nestes termos, o CIRS 
inclui uma categoria de rendimentos constituída por incrementos 

10 Cfr. Américo Brás Carlos, Impostos – Teoria Geral, cit., p. 51.
11 Sobre a posição implícita na CRP em prol da adoção do rendimento-acréscimo como o 
conceito de rendimento pessoal sobre o qual deve incidir a tributação do rendimento das 
pessoas singulares, cfr. J. J. Teixeira Ribeiro, «As opções fiscais da Constituição», Boletim 
de Ciências Económicas, XXVIII, 1985, pp. 93-101. À questão “que é o rendimento – apenas o 
rendimento-produto ou todo o rendimento acréscimo?”, responde o autor que “o rendimento 
pessoal sobre que irá incidir o imposto único de rendimento tem de ser o rendimento-
acréscimo”. Teixeira Ribeiro sustenta que a CRP fornece implicitamente diretrizes sobre esta 
matéria. Segundo o autor, ao dispor, no então nº 1 do artigo 106º, que o sistema fiscal visava a 
repartição igualitária da riqueza e dos rendimentos, a CRP pretenderia uma “igualação dos 
rendimentos” e da “capacidade de satisfação das necessidades” dos indivíduos. Esta última, por 
seu turno, depende da “capacidade de gastar do indivíduo”. Ora, afirma o autor, a “capacidade 
de gastar” decorre não apenas do rendimento-produto auferido pelo indivíduo, mas também 
de “todos os mais fluxos de riqueza que não lhe provieram de comparticipação na atividade 
produtora”, ou seja, do rendimento-acréscimo. 
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patrimoniais (categoria G), em cujo âmbito se destacam as mais-
-valias12. 

A conceção de “rendimento-acréscimo” seguida no CIRS é, todavia, 
atenuada pelo princípio da realização. Assim, prevê-se a tributação apenas 
dos acréscimos patrimoniais realizados e que, portanto, se concretizam 
num aumento líquido da disponibilidade monetária do respetivo titular. 
Deste modo, apenas são tributadas as mais-valias realizadas, excluindo-se 
de tributação as situações de valorização de ativos que não tenham sido 
objeto de alienação onerosa pelo seu titular, ou seja, as mais-valias ainda 
não realizadas.

3. Princípios norteadores da tributação em sede de IRS
3.1. Enquadramento
Tanto ao nível da sua estrutura, como do regime substantivo que consagra, 
o CIRS espelha uma profunda influência de diversos princípios, alguns de 
base constitucional13. Por tal motivo, faremos um breve enquadramento 
de vários destes princípios. 

12 Para Saldanha Sanches, “uma das principais inovações da reforma de 1989 foi ter incluído 
as mais-valias entre os rendimentos tributáveis, juntamente com os demais rendimentos, 
num passo que a reforma de 1958/65 não ousara dar”. In José Luís Saldanha Sanches, 
«Conceito de rendimento do IRS», Fiscalidade, nº 7/8, 2001, p. 59. Também a este propósito, 
salienta J. G. Xavier de Basto que “o IRS saído da reforma de 1988 tomou por base de incidência 
do imposto pessoal o conceito alargado de rendimento, que abrange todos os acréscimos 
patrimoniais líquidos afluindo aos patrimónios individuais, independentemente da sua fonte, 
deixando só de fora, na linha aliás de todas as legislações conhecidas, as aquisições a título 
gratuito. Isso refletiu-se na inclusão das mais-valias ou ganhos de capital na base de incidência 
da tributação pessoal, embora sob uma forma necessariamente seletiva e não generalizada”. In 
José Guilherme Xavier de Basto, «O IRS na Reforma Fiscal de 1988/89», cit., pp. 75-76.
13 A este propósito, cabe aludir à importante ligação entre Direito Fiscal e Direito 
Constitucional. Esta encontra-se bastante presente na obra de José Casalta Nabais, por 
exemplo em O Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a Compreensão Constitucional 
do Estado Fiscal Contemporâneo ou na Introdução ao Direito Fiscal das Empresas. Na primeira 
das obras referidas, o autor debruça-se sobre a “configuração constitucional do dever de 
pagar impostos”, abarcando, designadamente, a problemática dos “limites constitucionais 
da tributação”, em termos que marcaram profundamente a doutrina e a jurisprudência em 
matéria fiscal dos tribunais administrativos superiores e do Tribunal Constitucional. Na 
segunda obra referida, o autor traça o “quadro constitucional da tributação das empresas”. Cfr. 
José Casalta Nabais, O Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a Compreensão 
Constitucional do Estado Fiscal Contemporâneo, Almedina, Coimbra, 1998 (4ª reimpressão em 
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Relativamente aos princípios constitucionais fiscais, dada a nossa abor-
dagem – instrumental relativamente ao estudo do IRS –, centramo-nos 
apenas nos princípios materiais14 e, dentro destes, naqueles que se nos 
afiguram mais relevantes ao nível da tributação do rendimento em sede 
de IRS. 

Os princípios constitucionais materiais impõem aos regimes fiscais 
limites de natureza material, condicionando “o que tributar” e “quanto tri-
butar”, segundo as expressões de Casalta Nabais15.

A importância dos princípios de direito prende-se com o facto de estes 
terem um papel estruturante dos regimes jurídicos, de os valores essen-
ciais e as orientações gerais que tais princípios veiculam se concretizarem 
em regras aplicáveis aos casos concretos, às quais servem de fundamento. 

Deste modo, os princípios permitem uma sistematização e uma ponde-
ração dos aspetos valorativos subjacentes aos regimes jurídicos consagra-
dos; fornecem uma justificação para as normas concretas, constituindo a 
sua base e explicando as razões da sua existência; são traves mestras que 
perpassam pela ordem e pelos regimes jurídicos, dando-lhes uma ideia de 
unidade e uma lógica própria. 

Os princípios subjacentes à tributação do rendimento em sede de IRS 
revelam valores essenciais que este imposto pretende prosseguir. A iden-
tificação destes princípios – que estão subjacentes às soluções consagra-
das pelo legislador fiscal, no CIRS – contribui para uma visão mais clara 
do imposto e para um melhor entendimento da sua lógica normativa, mas 
também para a perceção de algumas das insuficiências do regime em vigor.

Com efeito, uma abordagem baseada nos princípios é suscetível de con-
tribuir para uma apreciação crítica dos regimes fiscais. Pode, por exemplo, 

2015); e Introdução ao Direito Fiscal das Empresas, Almedina, Coimbra, 2013. Vejam-se, ainda, do 
mesmo autor: «Alguns aspetos do quadro constitucional da tributação das empresas», Fisco, 
nº 103/104, 2002, pp. 11-31; «Ainda fará sentido o artigo 104º da Constituição?», Cadernos de 
Justiça Tributária, nº 1, 2013, pp. 23-34; e «As bases constitucionais da reforma da tributação 
do património», Fisco, nº 111/112, 2004, pp. 3-22. Também partindo de uma ligação entre 
Direito Fiscal e Direito Constitucional, cfr. Ana Paula Dourado, O Princípio da Legalidade 
Fiscal – Tipicidade, Conceitos Jurídicos Indeterminados e Margem de Livre Apreciação, Almedina, 
Coimbra, 2007 (reimpresso em 2015).
14 Os princípios constitucionais que regulam a tributação podem ser agrupados em princípios 
constitucionais formais e princípios constitucionais materiais, consoante a natureza dos 
limites que impõem. 
15 Cfr. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 10ª ed., Almedina, Coimbra, 2017, p. 140.
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constituir um ponto de partida para uma análise mais exigente acerca da 
real e efetiva adequação do regime fiscal em causa aos princípios que apa-
rentemente visa prosseguir. Oferece, ainda, o ensejo para uma análise rela-
tivamente à coerência, ou falta dela, de algumas soluções mais polémicas 
que sejam consagradas no âmbito de certo regime de tributação, e que se 
afigurem discrepantes em relação aos princípios e valores que o regem.

De facto, nalguns casos, as soluções introduzidas podem não estar em 
harmonia com os princípios e valores que norteiam o regime tributário 
no qual se inserem. Estas situações exigem, da parte do legislador fiscal, 
uma atenção redobrada relativamente à conveniência ou não da alteração 
legislativa em causa.

Por vezes, são razões de ordem política que produzem um afastamento 
dos regimes fiscais em relação aos princípios que tradicionalmente os 
regiam, em virtude da introdução de normas e soluções com objetivos 
políticos, económicos ou sociais muito específicos.

Finalmente, refira-se que cada regime de tributação deveria caracte-
rizar-se por uma coerência própria, fundada nos princípios e valores que 
o inspiram, de forma a desempenhar o seu papel de forma justa, clara e 
harmoniosa, não obstante as alterações normativas avulsas que sofra. Para 
que tal resultado seja alcançado, os aludidos princípios e valores deveriam 
ser entendidos como uma referência merecedora de especial ponderação, 
antes da introdução de normas ou de alterações que deles se afastem. 

3.2. Princípio da igualdade
O princípio da igualdade tributária é uma formulação, aplicada ao campo 
do Direito Fiscal, do princípio geral da igualdade, previsto no artigo 13º 
da CRP. 

O aludido princípio da igualdade tributária assume uma vertente de 
uniformidade, nos termos da qual a repartição do encargo fiscal entre os 
contribuintes deve obedecer a um critério idêntico para todos, norteado 
por preocupações materiais de justiça. Todavia, não decorre do próprio 
princípio da igualdade qual deve ser o critério específico a seguir. O que 
se compreende, visto o princípio da igualdade ser um princípio com um 
elevado grau de abstração e, como tal, não assegurar, por si mesmo, um 
critério operativo. 

O critério amplamente reconhecido para tal efeito consiste na tributa-
ção de acordo com o princípio da capacidade contributiva (ao nível da base 
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de incidência e do critério de repartição de impostos), que vem, assim, per-
mitir a concretização do princípio da igualdade no campo dos impostos. 

Estão associadas ao princípio da igualdade tributária ideias de gene-
ralidade ou universalidade, ao nível dos destinatários da obrigação fiscal, e 
de uniformidade, ao nível do critério de repartição do encargo tributário16.

Conforme foi já referido, dado o elevado grau de abstração do princí-
pio da igualdade, este necessita de subprincípios ou corolários que o con-
cretizem. A nível dos impostos, tal concretização assenta no princípio da 
capacidade contributiva17. 

Atenta a estreita ligação entre os princípios, optámos por abordar várias 
das questões – que ainda decorrem, em última instância, do princípio da 
igualdade – ao nível dos princípios que o concretizam, como o princípio 
da capacidade contributiva ou, ainda, os princípios da tributação do ren-
dimento líquido objetivo e subjetivo e o princípio da tributação do rendi-
mento real. Estes últimos são princípios com um menor grau de abstração, 
que podem ser apontados com subprincípios ou corolários do princípio da 
capacidade contributiva, e relativamente aos quais é mais evidente a sua 
concretização em particularidades do regime do IRS. 

Todavia, ainda a propósito do princípio da igualdade, aludimos à ques-
tão da semi-dualização do IRS, em virtude de ela própria ter uma natu-
reza mais geral. 

A semi-dualização prende-se com o facto de alguns tipos de rendimen-
tos estarem sujeitos a tributação a taxas especiais de tributação autónoma, 
previstas no artigo 72º do CIRS, ou a taxas liberatórias, do artigo 71º do 
CIRS, ao passo que outros, quando obtidos por sujeitos passivos residen-
tes, são de englobamento obrigatório, sendo-lhes aplicáveis as taxas gerais 
progressivas de IRS do artigo 68º. 

A saída dos rendimentos prediais do regime de englobamento obriga-
tória e de taxas progressivas, com a correspondente passagem destes ren-
dimentos para a tributação proporcional a taxas especiais – regime vigente 

16 Cfr. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, cit., p. 154.
17 Sobre os princípios da igualdade fiscal e da capacidade contributiva vide, entre outros, 
José Casalta Nabais, O Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a Compreensão 
Constitucional do Estado Fiscal Contemporâneo, cit., pp. 435-524; José Casalta Nabais, Direito 
Fiscal, cit., pp. 154-159; Ana Paula Dour ado, Direito Fiscal – Lições, 5ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2020, pp. 199 ss; Sérgio Vasques, Manual de Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 
2015 (reimpresso em 2017), pp. 289-303.



IRS – ENQUADRAMENTO GERAL

21

desde 2013, inclusive18 – veio aprofundar a semi-dualização do IRS e afastar 
este imposto, mais ainda, de um hipotético modelo de tributação unitária. 

A semi-dualização do IRS suscita questões delicadas de conciliação 
com o princípio da igualdade e, também, com o princípio da capacidade 
contributiva que o concretiza. 

Fundamentalmente, a semi-dualização do IRS não assegura uma igual-
dade horizontal na tributação, uma vez que contribuintes com idêntica 
capacidade contributiva (entenda-se, com o mesmo valor de rendimento 
líquido) podem ser tributados de forma bastante distinta, e sujeitos a níveis 
de tributação díspares, quando tal capacidade contributiva for revelada 
mediante a obtenção de diferentes tipos de rendimento. 

O regime de opção pelo englobamento consagrado no CIRS, apesar 
de permitir trazer algum equilíbrio e coesão ao imposto, é, ainda assim, 
insuficiente para a resolução de todos os problemas de que o IRS padece 
face ao princípio da igualdade horizontal entre contribuintes, dada a ine-
xistência de um regime de “opting out” para os contribuintes abrangidos 
pela obrigatoriedade de englobamento existente ao nível dos rendimen-
tos das categoria A, B e H, e ainda de parte dos incrementos patrimoniais 
da categoria G (v.g. as mais-valias imobiliárias). 

Todavia, os princípios da igualdade e da capacidade contributiva devem 
ser conciliados com o princípio da praticabilidade, este último justificando 
cedências que se revelem necessárias ao nível dos primeiros19. Deste modo, 
perante a necessidade de assegurar competitividade ao sistema fiscal, em 
termos nacionais e internacionais, o regime semi-dual tem vindo a sub-
sistir, e mesmo a aprofundar-se, no IRS. 

3.3. Princípio da capacidade contributiva 
3.3.1. Enquadramento geral do princípio da capacidade contributiva
Dado o elevado grau de abstração do princípio da igualdade, é importante 
que dele emanem outros princípios (também designados, por vezes, como 
subprincípios ou corolários) que o concretizem – caracterizados, estes, por 
um menor grau de abstração e, portanto, proporcionando diretrizes e limi-
tes mais concretos à atividade estadual. A nível dos impostos, a concreti-

18 A alteração do regime fiscal dos rendimentos prediais da categoria F foi introduzida pela 
Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013). 
19 Cfr. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, cit., p. 165.
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zação do princípio da igualdade assenta, fundamentalmente, no princípio 
da capacidade contributiva. 

As grandes linhas diretrizes do sistema fiscal que são traçadas pela 
Constituição de 1976, em particular ao nível da tributação do rendimento, 
afiguram-se amplamente coerentes com uma ideia de tributação de acordo 
com a capacidade contributiva. Mais ainda, a tradição constitucional por-
tuguesa, o princípio geral da igualdade e as grandes linhas diretrizes do 
sistema fiscal que são traçadas pela Constituição de 1976, bem como a fina-
lidade de redistribuição da riqueza e do rendimento que a Constituição 
de 1976 atribui ao sistema fiscal, permitem-nos sustentar, através da sua 
conjugação, que a Constituição acolhe, mesmo que só implicitamente, o 
princípio da capacidade contributiva. 

Entendemos, assim, que o princípio da capacidade contributiva integra 
a Constituição fiscal atual, no que diz respeito aos impostos, apesar de a 
Constituição de 1976 não lhe fazer uma referência expressa. 

A nível infraconstitucional – contrariamente ao que sucede com a 
Constituição vigente – o princípio da capacidade contributiva encontra-se 
expressamente previsto. O artigo 4º, nº 1 da LGT dispõe que “os impostos 
assentam essencialmente na capacidade contributiva, revelada, nos ter-
mos da lei, através do rendimento ou da sua utilização e do património”.

A capacidade contributiva pode ser vista numa dupla vertente: como 
um pressuposto ou condição da tributação e, adicionalmente, como um 
critério ou parâmetro da tributação20. A sistematização da capacidade 
contributiva de acordo com esta dupla perspetiva teve a sua origem nas 
doutrinas italiana e espanhola21.

20 Para um quadro abrangente e aprofundado desta matéria, cfr. José Casalta Nabais, 
O Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a Compreensão Constitucional do Estado 
Fiscal Contemporâneo, cit., pp. 462 ss.
21 O desenvolvimento do princípio da capacidade contributiva, sobretudo na sua fase inicial, 
deve muito às referidas doutrinas. Em Itália, a partir de 1929, Benvenuto Griziotti e os seus 
discípulos da designada Escola de Pavia procuraram um fundamento jurídico e também um 
limite para o exercício do poder tributário a nível normativo, encontrando-o no princípio da 
capacidade contributiva. A Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, fundada em 1937, 
publicou parte da abundante produção científica do referido autor e dos seus discípulos. Estes 
estudos representaram um importante contributo para a evolução do conceito de capacidade 
contributiva, não sendo alheios à consagração do princípio da capacidade contributiva na 
Constituição italiana de 1947. Em Espanha, Sáinz de Bujanda e Cortés Domínguez colabora-
ram também decisivamente para o reconhecimento do princípio da capacidade contributiva 
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