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Por Edward W. Fargusson, Mestre em Divindade 

Chegou a 
altura de 
declarar 
novamente os 
impostos e 
isto causa uma 

certa ansiedade no coração de 
muitas pessoas. No final dos anos 
1980 comprei o meu primeiro 
software de impostos. A caixa 
continha um enorme gráfico que 
cuidadosamente estendi no chão. 
Tinha pequenos ícones, 
representando cada formulário do 
Imposto Sobre o Rendimento de 
Pessoas Singulares (IRS) que existia 
naquele ano, com setas 
direcionadas para todo o lado, 
indicando como uma linha 
específica num formulário estava 
ligada à linha correspondente no 
outro formulário. Olhei para o 
gráfico, virei-me para a minha 
mulher e disse: “Vamos todos parar 
à cadeia. Ninguém consegue 
compreender esta confusão.”  

Talvez não esteja preocupado com 

os seus impostos, mas 
possivelmente terá de admitir que 
esta não é a sua época favorita do 
ano. Os impostos podem causar 
algum stresse. Mesmo que tenha 
outra pessoa que lhe preencha as 
suas declarações, precisa ainda 
assim de reunir todos os registos e 
de despender um tempo 
significativo nesta tarefa. Pode ser 
demasiado tarde para as 
declarações de impostos do ano 
passado, porque provavelmente já 
as entregou no momento em que 
estiver a ler este artigo, mas 
pretendo falar sobre o planeamento 
dos impostos dos próximos anos.  

Faça você mesmo ou então 
peça ajuda! 

Naturalmente, a 
primeira questão a 
colocar é: “Devo 
recorrer a alguém 
para tratar dos meus 
impostos ou faço-o 

eu mesmo?” Quão complicados são 
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seria objeto de uma 
auditoria. Imaginei 
que me submeteriam 
a perguntas dificílimas 
e a um escrutínio 
apertado, e que 

depois seria levado à força para a 
prisão. Sei que foi uma reação 
exagerada, mas chamei um 
advogado amigo para me 
aconselhar. Calmamente deu-me 
alguns conselhos: “A tua melhor 
defesa é teres a consciência 
tranquila, responderes apenas ao 
que te perguntarem, entregares 
todos os documentos que te 
pedirem e nada mais, e seres 
simpático sem falares demasiado. 
Devido ao meu sistema de arquivo 
em formato de papel ou eletrónico 
foi fácil fazer um relatório das áreas 
que me estavam a questionar. Juntei 
todos os recibos e anexei-os por 
ordem ao relatório. Após uma hora a 
somar recibos e a comparar os 
montantes com os da minha 
declaração, o fiscal emitiu um 
parecer limpo. Passei! 

Há apenas alguns anos recebi uma 
carta idêntica das Finanças. Desta 
vez sabia o que fazer. Reuni o que 
me pediram e enviei pelo correio de 
acordo com as instruções. Duas 
semanas depois, atendi uma 
chamada telefónica de um senhor 
simpático agradecendo-me pela 
organização dos meus registos e 
pedindo-me que lhe enviasse mais 
um documento, o que fiz de bom 
grado. Umas semanas mais tarde, 
recebi outra carta que emitia um 
novo parecer sem ressalva. 

Conclusão 

Declarar os impostos pode parecer 
assustador e desafiante; mas, tal 
como a maioria das coisas na vida, 
torna-se mais simples se 
compartimentar essa obrigação em 
pequenas tarefas. Ao organizar as 
suas finanças de acordo com os 
impostos, pode facilitar a sua vida 
ou a da pessoa que trata do seu IRS, 
garantindo um melhor rigor e menos 
preocupações. 
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“Os impostos são para pagar, mas nenhuma lei me obriga a 

dar gorjeta” –Morgan Stanley     
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os seus impostos? Qual o seu nível 
de conhecimento? Se não possui 
muitos investimentos ou fontes de 
rendimento, talvez não tenha 
problemas em preencher a sua 
declaração. Se a sua situação 
financeira é complexa, mas 
possui um conhecimento 
sofisticado sobre impostos, 
nesse caso será mais 
apropriado fazê-lo você 
mesmo. Claro que pode 
simplesmente não gostar de 
preencher a sua declaração ou 
considerar que a especialização de 
outra pessoa lhe trará mais 
tranquilidade. 

Se vou pedir a alguém que trate da 
minha declaração do IRS, então 
quem poderá fazê-lo? É importante 
que compreenda que há diferentes 
tipos de profissionais dos impostos. 
Muitos lugares encontram-se 
abertos apenas na altura de entrega 
das declarações de IRS e têm 
funcionários unicamente para o 
efeito durante esta época. No lado 
oposto da área de atividade estão os 
Contabilistas Certificados que se 
ocupam dos impostos a tempo 
inteiro e durante todo o ano. Quem 
quer que seja a sua escolha, 
assegure-se de verificar as suas 
credenciais e questione-os no 
sentido de saber se estão realmente 
preparados para responder às suas 
necessidades específicas. Pode 
também querer procurar referências 

na Ordem dos Contabilistas 
Certificados. 

Se decidir preencher você mesmo a 
declaração do IRS e a sua situação 
for simples, um simulador de IRS é 
quase indispensável. E nem sequer 

necessita de comprar um. A 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira e outras 
entidades disponibilizam, 
sem custos associados, 
recursos online para poder 

calcular passo a passo o seu IRS. São 
bastante sofisticados e fáceis de 
usar. 

Organize as suas finanças 
tendo em vista o IRS  

“É só mais uma razão para te 
detestar”, disse o meu companheiro 
de viagem, referindo-se ao facto de 
eu ter entregado a minha declaração 
de impostos em menos de duas 
horas. Suponho que se pode dizer 
que levei todo o ano a fazê-lo, pois 
organizo semanalmente as minhas 
finanças, planeando de forma 
antecipada o pagamento dos 
impostos. Na minha opinião, a 
solução para tratar do IRS, de uma 
forma simples, é organizar e manter 
regularmente um registo das 
despesas e receitas. Mesmo que 
recorra a alguém para tratar dos 
impostos, um registo organizado 
torna o processo mais fácil e claro. 
Entregar aquela caixa de sapatos 
cheia de recibos aumenta os custos 

e a probabilidade de o contabilista 
não perceber alguma transação em 
particular.  

Organize as suas finanças por anexo 
do IRS. Se optar por organizar 
manualmente as suas finanças, 
pode criar pastas de arquivo de 
acordo com os anexos. Agrupe, por 
exemplo, as despesas de saúde 
numa pasta. Se possuir vários tipos 
de despesas desta natureza, pode 
utilizar separadores para demarcar 
cada campo do anexo do IRS que 
corresponde às despesas que são 
isentas de IVA, com IVA a taxa 
reduzida ou com IVA à taxa normal, 
suportadas por receita médica. A 
vantagem é dispor em categorias os 
seus recibos para que, quando 
chegar a altura de entregar o IRS, 
possa simplesmente somar o que 
está em cada separador e colocar 
esse montante na linha apropriada.  

Eu utilizo o computador para 
controlar as minhas finanças, mas 
não uso as categorias predefinidas 
do meu programa financeiro. Estou 
certo de que os contabilistas me 
poderão explicar a lógica das opções 
predefinidas, mas eu organizo as 
minhas categorias de acordo com os 
impressos do IRS que preencho. 
Quando passo um cheque ao meu 
médico, uso a categoria de 
Despesas de Saúde e assim o meu 
programa financeiro pode 
rapidamente gerar um relatório das 

despesas por categoria no final do 
ano. Deste modo, estou pronto para 
preencher a minha declaração de 
impostos sem perder tempo. Outra 
vantagem de usar um programa 
informático financeiro é que ao dar 
entrada de um cheque em nome de 
Dr. Smith, se já lhe tiver passado um 
cheque antes, a categoria é 
automaticamente selecionada com 
base no cheque anterior. Isso poupa 
tempo a cada mês e no final do ano. 

Devido ao meu sistema informático, 
o meu arquivo de documentos é 
muito simples. Guardo os recibos 
em doze pastas, uma para cada mês. 
Quando necessito de encontrar um 
recibo, primeiro procuro-o no meu 
computador e depois no respetivo 
mês. Tenho um outro conjunto de 
pastas, organizado alfabeticamente, 
que inclui categorias como Contas 
Bancárias, Cartões de Crédito, 
Seguros, Serviços, etc. Neste guardo 
extratos e outros documentos em 
papel. A minha tendência para 
armazenar as coisas 
eletronicamente é cada vez maior, 
por isso criei pastas no meu 
computador, semelhantes às pastas 
de cartão, para guardar documentos 
eletrónicos. 

Oh, não! Uma 
auditoria! 

Olhei petrificado para 
a carta das Finanças; 

Abril 2016 “Se se levantar cedo, trabalhar até tarde e pagar os seus impostos, será bem-sucedido se descobrir petróleo.” – J. Paul Getty 

“E Jesus, respondendo, disse-lhes: ‘Dai, pois, a César o que é de César [impostos], e a Deus o que é de Deus [dízimo e ofertas].’” 


