
 

 

N/Ref. 148/11                                                     Angra do Heroísmo, Setembro de 2011 
 
 

Assunto: SSOOBBRREETTAAXXAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  SSOOBBRREE  OOSS  RREENNDDIIMMEENNTTOOSS  SSUUJJEEIITTOOSS  AA  IIRRSS  

AAUUFFEERRIIDDOOSS  NNOO  AANNOO  DDEE  22001111  

 
Caro Associado, 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do LLeeii  nn..ºº  4499//22001111,,  ddee  77  ddee  SSeetteemmbbrroo,,  que vem 

aprovar uma sobretaxa extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS auferidos no ano de 

2011, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

 

Assim, o presente diploma vem estabelecer que sobre a parte do rendimento colectável de 

IRS, acrescido dos rendimentos sujeitos às taxas especiais, auferido por sujeitos passivos 

residente em território português, que exceda o valor anual da retribuição mínima mensal 

garantida, incide a sobretaxa extraordinária de 3,5%. 

 

As entidades devedoras de rendimentos de trabalho dependente e de pensões são também 

obrigadas, a reter uma importância correspondente a 50% da parte do valor devido do 

subsídio de Natal ou da prestação adicional correspondente ao 13.º mês, que depois de 

deduzidas as retenções e as contribuições obrigatórias para regimes de protecção social e para 

subsistemas legais de saúde, exceda o valor da retribuição mínima garantida.  

 

À colecta da sobretaxa extraordinária são deduzidas apenas: 
 

a) 2,5 % do valor da retribuição mínima mensal garantida por cada dependente ou afilhado 
civil que não seja sujeito passivo de IRS; 
 

b) As importâncias retidas que, quando superiores à sobretaxa devida, conferem direito ao 
reembolso da diferença. 
 

No caso do valor devido do subsídio de Natal ou da prestação adicional correspondente ao 

13.º mês ser pago fraccionadamente, retém-se, em cada pagamento, a parte proporcional da 

sobretaxa extraordinária, calculada como supramencionado.  

 



 

 

Esta retenção é efectuada no momento em que os rendimentos se tornam devidos ou no 

momento do seu pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares. 

 

Estas retenções aplicam-se apenas aos rendimentos auferidos durante o ano de 2011, 

cessando a sua vigência após a produção de todos os seus efeitos em relação ao ano fiscal em 

curso. 

 

A não entrega, total ou parcial, no prazo indicado, das quantias deduzidas, constitui contra-

ordenação ou crime fiscal, nos termos da lei. 

 

A presente lei entra em vigor no dia 88  ddee  SSeetteemmbbrroo..  

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal, que pode ser consultado 

em www.dre.pt ou no site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1315567270.pdf. 

 

 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 
 

 

 


