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A proposta de 
Orçamento do Estado 
em sede de IRS
Com a apresentação pelo Governo 
da proposta de Orçamento do 
Estado (OE) para 2012 
confirmaram-se os piores receios 
das famílias, uma vez mais a carga 
fiscal incidente sobre os 
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Adicionalmente, as despesas de 
saúde passam a ser dedutíveis 
apenas em 10% do valor com o 
limite de € 838,44, permitindo-se 
para agregados com 3 ou mais filhos 
com despesas de saúde, uma sca  c de te sob e os 

rendimentos das famílias será 
agravada. As medidas fiscais 
propostas afectam desde 
trabalhadores dependentes, a 
pensionistas, passando pelos 
deficientes e detentores de capital, 
ou seja todos irão pagar mais IRS 
em 2012
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co  despesas de saúde, u a 
majoração de € 125,77 por 
dependente. 

A dedução de pensões de alimentos 
passa a ter um limite máximo de 
Euros 419,22 por mês e por 
dependente, sendo dedutível 20% 
das importâncias comprovadamente em 2012.

O governo propõe alargar a todos os 
escalões de rendimento, excepto aos 
dois com rendimentos mais baixos, 
os limites máximos às deduções à 
colecta do IRS (despesas de saúde, 
educação e formação, pensão de 
alimentos  encargos com lares e 

das importâncias comprovadamente 
suportadas. Os encargos com 
empréstimos à habitação passam a 
ser dedutíveis em apenas 15% e 
apenas sobre os juros pagos 
relativamente a contratos 
celebrados até 31 de Dezembro de 
2011.

alimentos, encargos com lares e 
encargos com imóveis). No seu 
conjunto as deduções à colecta não 
podem exceder os montantes 
indicados abaixo. Estes limites são 
majorados em 10% por cada filho 
dependente.
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A Proposta não apresenta qualquer 
actualização na tabela geral de taxas, 
mantendo-se portanto os escalões 
de rendimentos e taxas que se 
encontravam em vigor para 2011. 
Contudo, foi introduzida uma taxa 
adicional de solidariedade de 2,5% 

ib i fi• 3º escalão – 1.250 Euros  
• 4º escalão – 1.200 Euros
• 5º Escalão – 1.150 Euros
• 6º Escalão – 1.100 Euros
• 7º escalão - 0
• 8º escalão - 0

para contribuintes que aufiram 
rendimentos superiores a 153.300 
Euros. Esta taxa será aplicada 
aquando da liquidação do IRS 
decorrente da entrega da declaração 
anual de IRS, sobre o diferencial 
entre o rendimento colectável 
auferido e os 153.300 Euros.
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São propostas ainda alterações ao 
Código do IRS que irão afectar 
especificamente diferentes 
categorias de rendimento e/ou 
determinados contribuintes, cujas 
principais resumimos abaixo :

Pensões
A dedução às pensões foi reduzida 
de 6.000 Euros para 4.104 Euros. 

Rendimentos prediais
Aumento da taxa especial de 15% 

Trabalho Dependente
O valor do subsídio de refeição 
excluído de tributação é reduzido de 
6,41 Euros para 5,55 Euros. Se o 
subsídio for pago através de vales de 
refeição a exclusão de tributação 
será de 6 83 Euros (7 26 Euros em 

Aumento da taxa especial de 15% 
para 16,5% aplicável aos 
rendimentos prediais auferidos por 
contribuintes não residentes fiscais 
em Portugal.

Rendimentos de capitais
É criada uma taxa agravada de 30% será de 6,83 Euros (7,26 Euros em 

2011).

No caso de empréstimos concedidos 
aos trabalhadores por entidades 
terceiras, em que a entidade 
patronal suporte parte dos juros 
desse empréstimo, o valor desses 
juros passa a ser considerado como 

sobre rendimentos de capitais pagos 
ou recebidos de entidades em 
localizações listadas como offshore.

Rendimentos de Mais-Valias
Aumento da taxa especial de 20% 
para 21,5% aplicável ao saldo 
positivo das mais-valias mobiliáriasjuros passa a ser considerado como 

rendimento do trabalho sujeito a 
IRS.

É reduzida a parcela da 
indemnização por rescisão de 
contratos de trabalho excluída de 
tributação, a qual passa a ser 
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positivo das mais-valias mobiliárias.

Contribuintes deficientes
É prorrogada para o ano de 2012 a 
exclusão de tributação de 10% dos 
rendimentos da categoria A, B e H 
auferidos por contribuintes 
deficientes, até ao limite de 2.500 

calculada tendo por base o valor 
médio das remunerações regulares 
sujeitas a imposto, em vez de ter por 
base uma vez e meia aquele valor. 

Clarifica-se que as indemnizações 
pagas por cessação de funções a 
gestores públicos e representantes 

Euros.

Contribuintes não residentes 
fiscais - Representante Fiscal
Deixa de ser obrigatória a 
designação de representante fiscal 
para estes contribuintes, desde que 
sejam residentes fiscais noutros 

de estabelecimentos estáveis de 
entidades não residentes, ficam 
sujeitas a tributação pela sua 
totalidade, à semelhança do que 
sucede com os administradores e 
gerentes.

sejam residentes fiscais noutros 
Estados-membros da União 
Europeia (EU) ou Espaço 
Económico Europeu (EEE), desde 
que neste último caso o Estado-
membro esteja vinculado a 
cooperação administrativa, no 
domínio da fiscalidade, equivalente 
à t b l id   â bit  d  UEà estabelecida no âmbito da UE.
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Contribuintes residentes não 
habituais 
Os rendimentos da Categoria A e B 
auferidos por estes contribuintes, 
decorrentes de actividades de 
elevado valor acrescentado  deixam 

Rendimentos pagos a não 
residentes - Reporte
O prazo de entrega da Declaração 
Modelo 30 para reporte de 
rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de não residentes  passa 

Sistematização:

elevado valor acrescentado, deixam 
de ser retidos na fonte às taxas das 
tabelas para passarem a ser retidos à 
taxa de 20%.

disposição de não residentes, passa 
a ser o final do segundo mês 
seguinte ao da ocorrência destes 
eventos.

Assim, conforme se pode constatar do 
conjunto de alterações referidas acima conjunto de alterações referidas acima 
resulta um agravamento significativo 
da tributação em IRS para a 
generalidade dos contribuintes.
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