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•Planeamento fiscal do IRS – Ano 2014:

É importante reter quais os montantes máximos para as deduções à colecta e 
pode tentar optimizar os documentos de despesa a apresentar em sede de IRS 
sabendo quais os benefícios fiscais.

Apresenta-se uma grelha demonstrativa com alguns factores mais comuns nas 
páginas seguintes.

•Seguros & Beneficio – Ano 2014:

Optimizar e planear o futuro de forma estruturada e recolhendo o maior benefício 
fiscal possível é o objectivo de todos os contribuintes.

Devemos ter sempre presente os normativos legais que nos nossos dias está em 
permanente mutação. Valorizar o bom funcionamento da aplicabilidade da lei com 
acompanhamento contabilístico e fiscal é no nosso ponto de vista uma prioridade. 
Apraz-nos auxiliar os clientes empresariais e público em geral que nos procuram 
com informação adequada a cada caso. Sendo pró-activos temos em conjunto 
uma visão certa para obtemos bons resultados. 

Antecipar valores é solucionar o caminho mais adequado, pois certamente 
conseguimos maior beneficio pessoal e social.

Conte com a nossa equipa e apoio. Valorizamos constantemente a formação e 
personalizamos  o atendimento a cada cliente com o máximo profissionalismo.
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•As nossas áreas de prestação de serviços são:

Contabilidade #  Seguros  #  Planeamento Fiscal  #  Recursos humanos  #  Apoio á Gestão  #  Consultoria  # 

Projectos de investimento  #  IRS  #  Criação de empresas # Facturação #  Registo de marca # entre outros.

Nas páginas seguintes poderá encontrar de forma resumida e esquemática como planear o maior beneficio face á
carga fiscal enquadrada no IRS 2014. Possibilitamos que ainda este ano possa ter uma atitude pró-activa e encontrar 
o caminho mais útil para si. A equipa da Eliteform® está disponível para o ajudar!
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25,0025,00+Dependentes (por cada)

100,0050,00
+Seguro Saúde Deduz 10% :                                                
(limite ano)

600,00300,00+pessoas >50anos (exclui-se os reformados)

700,00350,00+pessoas entre 35 e 50 anos

800,00400,00+pessoas até 35 anos

+Seguro PPR Deduz 20%:

n.a.(excepções deduz 25%)n.a.(excepções deduz 25%)+Seguro acidentes pessoais

n.a.(excepções deduz 25%)n.a.(excepções deduz 25%) 
+Seguro vida(apenas para pessoas com deficiência 
e outras execpções)

Despesa SEGUROS

403,75403,75
inclui s.p.+dependentes+ascendentes com 
rendimentos<S.M.N.

+Deduz 25% em:

Despesa Lar

142,50142,50educação 3 ou + Dependentes a cargo (por cada)

760,00760,00educação do sujeito passivo e agregado familiar 

+Deduz 30% em:

Despesa Educação

125,77125,77
medicamentos e outros todos os IVA's(+3 
dep.acesce por cada)

65,00 ou 2,5%*838,4565,00 ou 2,5%*838,44medicamentos e outros IVA 23% (com receita)

838,44838,44medicamentos e outros IVA 6% e isentos 

+Deduz 10% em: 

Despesa saúde

261,25261,25+Ascendentes (comprovativo habitação comum)

237,50237,503 ou + Dependentes a cargo (por cada)

427,50427,50Dependentes <= 3 anos em 31.12.2014

213,75213,75+Dependentes

427,50213,75+Contribuinte (Sujeito Passivo)

CasadoNão CasadoSujeito Passivo(s.p.)

(valores em euros)
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•Tabela Deduções Fiscais de IRS 2014
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(valores em euros)

500,00250,00

(inclui restauração; cabeleireiros e institutos de beleza; 
reparações auto e motociclos e seus acessórios; alojamento; 
etc.) 

até 15.03.2015 na AT

+Deduz 15% IVA suportado com as despesas classificadas e 
validadas 

Despesas E-factura

700,00350,00+Deduz 20%em regime público de capitalização

Despesas Capitalização

414,00414,00
+ Deduz 15% (arrendamento ao abrigo do Regime 
Arrendamento Urbano)

269,00269,00
+ Deduz 15% (Juros habitação permanente ou arrendamento 
Regra Geral)

Imóveis

Despesas Patrimonio

419,22419,22
+Deduz 20% por cada pessoa                                      
(limite mês)

+Pensão alimentos

Despesas Pensão

15% do valor da 
colecta

15% do valor da 
colecta

+Deduz 25% para outras entidades associativas (constantes 
lista válida)

+Deduz 25% para Estado Administração Regional, Central e 
local

Não CasadoNão CasadoDonativos
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•Citações em destaque:
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••COLUNA DE OPINIÃO:COLUNA DE OPINIÃO:
Na qualidade de Toc responsável cabe-me 
fazer uma breve informação sobre a nossa 
equipa ELITEFORM®. 
Somos jovens e temos tido ao longo destes 14 
anos sempre presentes os normativos legais 
que nos nossos dias estão em permanente 
mutação. Primamos por valorizar o bom 
funcionamento da aplicabilidade da lei com 
acompanhamento contabilístico e fiscal pois  
no nosso ponto de vista é uma prioridade. 
Apraz-nos auxiliar os clientes empresariais e 
público em geral que nos procuram com 
informação adequada a cada caso. Sendo 
pró-activos temos em conjunto uma visão 
certa para obtemos bons resultados. 
Antecipar valores é solucionar o caminho mais 
adequado e certamente conseguimos maior 
beneficio pessoal e social.
Diversificamos os nossos serviços para 
acompanhamento eficaz do cliente.
Valorizamos constantemente a formação e 
personalizamos  o atendimento com o máximo 
profissionalismo, ética e  sigilo.

Silvia Serra – Toc.60016
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•SOLUÇÕES REFORMA VIDA (a nossa escolha incide para o PPR Rendimento Garantido 2014)
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