
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

Exmo. Senhor

Presidente da Federação ...
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Assunto: Despacho Conjunto nO 19316/2010 (DR, 2a série, nO252, de 30.12.2010)

Exmo Senhor Presidente

Encarrega-me Sua Excelência o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto de,
relativamente ao Despacho referenciado em epígrafe, informar V.Exa do seguinte:

1. A prestação de serviços por parte dos diversos agentes desportivos,
designada mente árbitros, juízes, cronometristas, anotadores, comissários,
fiscais ou praticantes desportivos, vinha sendo compensada, muitas vezes com
quantias meramente simbólicas ou de diminuto montante, pelas federações,
associações e clubes desportivos, por forma não consentânea com as diversas
exigências da legislação fiscal;

2. Esta situação acarretava por vezes consequências, quer no relacionamento com
a Administração Fiscal, quer com as entidades responsáveis pela concessão de
bolsas académicas, concretizando-se em práticas que não I contribuíam para a
dignificação do desporto, nem dos seus agentes, mormente de organizações
que, na sua maioria, até beneficiam do estatuto de utilidade pública;

3. No sentido de conferir legalidade e transparência a todos estes procedimentos,
através de adequada alteração legislativa, foi criada a figura da bolsa de
formação desportiva, destinada a enquadrar estas situações. Assim, a alínea b)
do nO 5 do artigo 120 do Código do IRS estabelece agora que este imposto
(IRS) não incide sobre "as bolsas de formação desportiva, como tal
reconhecidaspor despacho do Ministro das Finançase do membro do Governo
que tutela o desporto, atribuídas pela respectiva federação titular do estatuto
de utilidade pública desportiva aos agentes desportivos não profissionais,
nomeadamente praticantes, juízes e árbitros, até ao montante máximo anual
correspondente a cinco vezeso valor do IASH(redacção da Lei n.O 55-A/2010,
de 31 de Dezembro);

4. O IAS é o Indexante de Apoios Sociais e foi criado em 2006 pela Lei n.? 53-
8/2006, de 29 de Dezembro, estando em vigor desde o início de 2007. O valor
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do IAS é, actualmente, de 419,22 € (artigo 30 do Decreto-Lei n.O 323/2009,
de 24 de Dezembro; artigo 67° da Lei n.? 55-A/2010, de 31 de Dezembro);

5. Em complemento daquele dispositivo legal foi assinado e publicado o Despacho
Conjunto referenciado em epígrafe - cuja cópia se remete em anexo - do qual
resulta que:

a) são consideradas bolsas de formação desportiva - e, em consequência,
isentas de IRS - as quantias pagas a todos aqueles agentes desportivos
não profissionais, até ao montante correspondente ao valor anual de
2.096,10 €;

b) as verbas recebidas a título de compensação encargos (ajudas de custo,
despesas de transporte ou subsídios de refeição) estão também isentas
de IRS até ao montante máximo dos correspondentes valores atribuídos
aos trabalhadores do Estado.

6. Nestes termos, nos futuros pagamentos a efectuar a estes agentes desportivos,
é de todo o interesse diferenciar o que é processado a título de bolsa de
formação desportiva, daquilo que constitui compensação de encargos;

7. Este regime fiscal de excepção pretende ter em especial consideração o jovem
agente desportivo não profissional (árbitro, juiz ou praticante) e, em
consequência, vigorará, em relação a cada agente desportivo abrangido, pelo
prazo máximo de 10 anos e até à idade limite de 30 anos.

8. A aplicação das regras gerais de exclusão de incidência previstas no artigo 2°1
do Código do IRS quanto às verbas atribuídas a título de compensação de
encargos, nomeadamente ajudas de custo, despesas de transporte ou subsídios
de refeição, é válida para todos os agentes desportivos, beneficiá rios ou não
de bolsas de formação desportiva.

Nestes termos, solicita-se os bons ofícios de V.Exa no sentido da adequada divulgação
e aplicação deste novo regime, em benefício da transparência e regularidade das
relações entre o Estado e o Movimento Associativo Desportivo.

Com os melhores cumprimentos,

o Chefe do Gabinete

(Martinho Gonçalves)

1 Por lapso da Imprensa Nacional/Casa da Moeda, no texto publicado em DR refere-se o artigo 22°, e não
- como consta do original - o artigo 2° do Código do IRS. Já foi providenciada esta correcção que,
brevemente, será publicada no Jornal Oficial.
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