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O Orçamento 
do Rigor
O Orçamento de Estado para 2012 
permitiu-nos brilhar, mostrando as 
nossas capacidades de antevisão.

Na verdade, e antes que alguns de 
nós decidam fazer carreira nas 
ciências (ainda) mais ocultas que a 
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A taxa actualmente em vigor de 2,5% 
aplicável sobre a parte do lucro 
tributável superior a € 2.000.000, vai 
ser substituída por duas taxas: uma 
taxa de 3% sobre a parte do lucro 
tributável superior a € 1.500.000 e 
até € 10.000.000 e uma taxa de 5% 
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fiscalidade, a realidade é que este 
Orçamento aparece extremamente 
balizado não só pelo “Memorando 
de Entendimento” com a Troika e 
pelo “Documento de Estratégia 
Orçamental 2011 – 2015”, mas 
também pelo facto de não haver já 
muitas medidas possíveis do ponto 

sobre a parte do lucro tributável em 
excesso de € 10.000.000. Estes dois 
escalões encontram-se reflectidos 
também nas regras de cálculo dos 
pagamentos adicionais por conta, 
sendo aplicável uma taxa de 2,5% 
sobre a parte do lucro tributável 
superior a € 1 500 000 e até €

de vista fiscal. Nos últimos anos, 
vários foram os benefícios fiscais e 
os regimes especiais que 
sucumbiram às necessidades 
orçamentais do Estado pelo que, de 
facto, e sobretudo em sede de IRC e 
Benefícios Fiscais, são relativamente 
poucas, em número, as alterações 

10.000.000 e uma taxa de 4,5% sobre 
a parte do lucro tributável em excesso 
de € 10.000.000, sempre por 
referência ao período de tributação 
anterior. A estas novas regras é dado 
carácter temporário, sendo aplicáveis 
exclusivamente aos dois períodos de 
tributação iniciados em ou após 1 de p , , ç

introduzidas por este Orçamento. E 
as que existem, relativamente fáceis 
de apreender.

O IRC volta a ter uma taxa nominal 
única de 25%, com a revogação da 
taxa de 12,5% actualmente em vigor 
para empresas com matéria 

ç p
Janeiro de 2012.

O período de reporte de prejuízos 
fiscais foi também tema de amplo 
debate nas semanas que antecederam 
este Orçamento. Ao contrário daquilo 
que se esperava - a redução de 4 para 
3 anos do período de reporte - a para empresas com matéria 

colectável até € 12.500. Esta medida 
terá com certeza um impacto 
significativo ao nível das 
microempresas e das pequenas e 
médias empresas que voltarão a 
estar sujeitas à taxa de 25%.

Foi igualmente agravada a taxa 

3 anos do período de reporte a 
proposta de Orçamento do Estado 
para 2012 prevê o seu alargamento 
para 5 anos, muito embora 
introduzindo um limite à dedução, 
por exercício, correspondente a 75% 
do lucro tributável apurado.

Medida igualmente acertada entendo Foi igualmente agravada a taxa 
adicional de solidariedade, esta 
medida claramente destinada às 
grandes empresas. 

Medida igualmente acertada entendo 
ser a não eliminação do regime de 
isenção de mais-valias aplicável às 
SGPS. 

http://www.pwc.com/pt/pt/pwcinforfisco/orcamento-estado/antevisao_2012.jhtml
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O desaparecimento de tal regime, 
que em muitos dos países da Europa 
se aplica a todas as sociedades, 
holding ou não, iria colocar-nos 
numa situação de ainda maior 
desvantagem em termos de 

Impossível desvalorizar também o 
impacto que a transferência de bens 
e serviços das taxas reduzida e 
intermédia para a taxa normal de 
IVA irá provocar em alguns sectores 
de actividade (nomeadamente no 

competitividade fiscal e forçar mais 
um movimento de deslocalização de 
holdings dos grupos para o exterior.

Igualmente é de aprovar a 
manutenção dos benefícios fiscais 
relativos à reorganização e 
reestruturação de empresas, 

sector da restauração) e, em todos 
eles, o novo IEC sobre o consumo de 
electricidade.

Apesar do número reduzido de 
medidas, como acima referi, e da 
relativa simplicidade das mesmas, 
este é um orçamento de grande eest utu ação de e p esas, 

operações que se prevê aumentem 
de número nos próximos anos e que 
podem ser caminho essencial para a 
regeneração do tecido empresarial e 
de alguns sectores em particular que 
necessitarão de consolidação.

Mantém-se também em vigor o 

este é u  o ça e to de g a de 
impacto e, por isso mesmo, 
esperamos todos, circunscrito a um 
período relativamente curto de 
tempo.

Não se pode ignorar a absoluta 
necessidade destas medidas neste 
momento da história do nosso país  Mantém-se também em vigor o 

SIFIDE com o seu contributo para a 
investigação e desenvolvimento 
empresarial, e com algumas 
vertentes especialmente dirigidas às 
micro, pequenas e médias empresas. 
O investimento continua também a 
beneficiar de um regime fiscal de 
apoio  o RFAI prorrogado agora até 

momento da história do nosso país. 
E há que aceitar que algumas são 
medidas necessárias para termos 
receita no curto prazo, porque é no 
curto prazo que efectivamente 
precisamos de resultados por forma 
a honrar os nossos compromissos.
Não se pode, contudo, também 
ignorar que é fundamental manter apoio, o RFAI prorrogado agora até 

31 de Dezembro de 2012. E 
mantém-se também o benefício para 
as empresas que efectuem criação 
líquida de postos de trabalho.

Dentro do mesmo contexto, gostaria 
de ter visto, o que não ocorreu, a 
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ignorar que é fundamental manter 
viva a competitividade das nossas 
empresas, para que a economia 
cresça e se crie emprego. Este é 
sempre o grande desafio, maior 
ainda num contexto em que se 
tornam necessárias medidas tão 
rigorosas como as que nos traz esta 

dreposição no âmbito do regime da 
eliminação da dupla tributação 
económica sobre lucros distribuídos 
de um valor de aquisição a partir do 
qual, independentemente da 
percentagem de participação, o 
dividendo estaria isento de 
tributação. Se bem se recordam, na 

Proposta de Orçamento. 

E nesta Proposta de Orçamento, 
ainda que de forma tímida como 
exige o rigor das circunstâncias, há 
um olho posto no futuro. Naquilo 
que nos esperará depois de 
atravessado o Cabo das Tormentas. 

anterior redacção do artigo 51º do 
CIRC, o montante estabelecido era 
de 20 milhões de euros.
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Tenho a convicção de que, para além 
das medidas fiscais acima referidas 
(SGPS, Reorganizações, SIFIDE, 
RFAI, etc.) outras medidas não 
fiscais que este Orçamento nos traz, 
como sejam o prolongamento do 

Penso que a maioria de nós estará 
sintonizada na sua reacção quanto a 
este Orçamento de Estado para 
2012: cientes da necessidade deste 
Orçamento de rigor e expectantes 
quanto ao rigor na execução do 

horário de trabalho e as outras 
alterações ao nível da legislação 
laboral (algumas já analisadas e 
pedidas há mais de uma década 
pelas empresas) vão ser também 
factores essenciais para a superação, 
no mais breve prazo possível, deste 
período muito difícil que se 

mesmo. Que seja assim.

pe odo u to d c  que se 
avizinha.
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