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Antevisão do Orçamento 
de Estado 2012 – IRS

O Orçamento de Estado para 2012 Entre as medidas previstas são de O Orçamento de Estado para 2012 
deverá reflectir as medidas fiscais 
previstas no programa do Governo e 
no Documento de Estratégia 
Orçamental 2011-2015 que foram 
sendo divulgados ao longo dos 
últimos meses. Ambos os 
documentos têm por base o 
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Entre as medidas previstas são de 
destacar as seguintes:

• Redução, em geral, das deduções à 
colecta, por exemplo despesas de 
educação, encargos com lares ou 
prémios de seguros de saúde, 
rendas de imóveis para habitação 

ó iMemorando de Entendimento entre 
o Governo português, a Comissão 
Europeia, o Banco Central Europeu 
e o FMI, que inclui as medidas 
acordadas e a implementar no 
âmbito da assistência económica e 
financeira concedida ao Estado 
português pelo Fundo Europeu de 

própria;

• A eliminação das deduções à 
colecta para os dois últimos 
escalões de rendimentos de IRS, 
designadamente, despesas com 
saúde, educação e empréstimos à 
habitação deixam de ser 

Estabilidade Financeira.

As alterações fiscais previstas e que 
fazem parte da estratégia de 
consolidação orçamental do 
Governo assentam em quatro 
vertentes fundamentais: i) o 
alargamento da base tributável, (ii) 

dedutíveis. Deverão contudo 
manter-se as deduções pessoais 
(situação familiar e dependentes);

• Introdução de limites às despesas 
de saúde, actualmente sem limite, 
no caso de despesas isentas de IVA 
ou sujeitas à taxa reduzida;g , ( )

o reforço do combate à evasão fiscal, 
(iii) a reforma estrutural da 
Administração Fiscal e (iv) a 
reforma fiscal através da 
simplificação dos impostos sobre o 
rendimento. 

Em sede de IRS são muitas as 

j ;

• Eliminação da dedução da 
amortização de capital de 
empréstimos à habitação (apenas 
os juros serão considerados);

• Criação de uma taxa adicional de 
solidariedade  de carácter Em sede de IRS são muitas as 

medidas previstas, sendo expectável 
que o Orçamento de Estado para 
2012 venha já a acolher a maior 
parte das medidas com impacto 
directo no orçamento das famílias 
portuguesas, seja por via da redução 
das deduções à colecta (eliminação 
das deduções para os dois últimos 

solidariedade, de carácter 
temporário, de 2,5% aplicável a 
pessoas singulares enquadradas 
no último escalão de IRS, 
actualmente 153.300 Euros;

• Aproximação da tributação das 
pensões aos rendimentos do 
trabalho  através da convergência das deduções para os dois últimos 

escalões do IRS), pela introdução de 
uma taxa adicional de solidariedade 
para os rendimentos mais elevados 
ou pelo aumento da taxa sobre as 
mais-valias mobiliárias. 

trabalho, através da convergência 
da dedução específica aplicável, 
em linha com medidas anteriores;
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• Revisão da tributação dos 
rendimentos em espécie, por 
exemplo, utilização pessoal de 
viatura atribuída pela entidade 
patronal;

• Limitação a 20% da redução das 
taxas de IRS aplicáveis nas 
Regiões Autónomas, sobre as 
taxas praticadas no Continente 
(actualmente, a redução pode ir 
até 30%);

Principais alterações:

• Prevê-se que o Orçamento 
de Estado para 2012 

• Tributação em IRS de todos os 
apoios sociais em dinheiro, 
podendo, por exemplo, abranger 
subsídios de desemprego, de 
maternidade, etc.

• Redução do número de escalões 
do IRS;

• Aumento para 21,5% da taxa 
aplicável às mais-valias 
mobiliárias, que actualmente são 
tributadas a 20%;

Em sede de segurança social está a 
ser equacionado um corte na Taxa 

introduza, em geral, 
reduções nos limites das 
deduções à colecta para 
todos os contribuintes;

• Os contribuintes dos dois 
últimos escalões de IRS do S; se  equac o ado u  co te a a a 

Social Única (TSU), a cargo da 
entidade patronal, compensada por 
um aumento das receitas do IVA 
(desvalorização fiscal). Estão ainda 
previstas algumas medidas de 
revisão em sede de segurança social, 
designadamente a reavaliação da 
contribuição de 5% a cargo da 

deverão deixar de ter 
deduções à colecta com 
excepção das deduções 
pessoais (situação familiar e 
dependentes);

• Os contribuintes com 
d l á contribuição de 5% a cargo da 

entidade patronal no caso de 
contratação de trabalhadores 
independentes e das regras de 
atribuição de prestações sociais, tais 
como subsídio de desemprego a 
trabalhadores independentes. 

rendimentos colectáveis 
enquadrados no último 
escalão de IRS, 153,300 
Euros, serão sujeitos a uma 
taxa adicional de 
solidariedade de 2,5% sobre 
os rendimentos que 

d  l  lexcedam aquele valor;

• Aumento da taxa de 
tributação das mais-valias 
mobiliárias de 20% para 
21,5%;

R d ã  d  ú  d  • Redução do número de 
escalões do IRS.
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