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Os impostos do 
Orçamento para 2012
Fazer uma antevisão das alterações Será ainda expectável  na senda do Fazer uma antevisão das alterações 
fiscais a introduzir pelo Orçamento 
do Estado para 2012 (OE 2012) é 
este ano uma tarefa simplificada, 
pela simples razão que temos um 
compromisso a cumprir. O aumento 
da receita será suportado numa 
subida generalizada da carga fiscal 
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Será ainda expectável, na senda do 
que tem acontecido nos últimos 
anos, a atenuação das diferenças na 
tributação dos rendimentos de 
pensões face aos rendimentos de 
trabalho dependente (o que levará 
obviamente a um aumento da carga 
tributária efectiva das pensões).

ao nível do rendimento, do consumo 
e do património. Isto vai obviamente 
obrigar famílias e empresas a 
repensar os seus gastos.

As famílias já se encontram hoje a 
pensar que as compras de Natal 
deste ano terão que ser mais 

As famílias proprietárias de imóveis 
poderão ainda contar com um 
aumento do IMI em virtude da 
diminuição do prazo de isenção (que 
actualmente ascende a 8 anos para 
imóveis com valor patrimonial 
tributário (VPT) até 157.500, 00 €., 

contidas, pois sentirão já as medidas 
da “Troika” com a retenção na fonte 
da sobretaxa extraordinária dos 
3,5% no subsídio de Natal. Por uma 
questão de equidade, deveria ter-se 
previsto uma aplicação generalizada 
desta taxa a todas as categorias de 
rendimentos, incluindo os 

sendo apenas de 4 anos quando o 
VPT seja superior aquele valor e 
inferior a 236.250, 00 €). Está ainda 
prevista a avaliação geral de todos os 
imóveis até ao final de 2012, com 
vista à actualização do VPT. Pese 
embora pareça uma medida 
bastante ambiciosa, é certo que a ,

rendimentos de aplicação de 
capitais. Essa mesma equidade 
deveria ter sido considerada 
aquando da criação da taxa adicional 
de solidariedade de 2,5% sobre 
rendimentos do último escalão de 
IRS (superior a 153.300,00 €). As 
famílias podem também contar com 

, q
mesma ocorrerá, nem que seja 
parcialmente. 

As famílias em geral deverão ter 
ainda presente que o custo do seu 
consumo será fortemente afectado, 
quer com a (i) introdução de novo 
tributo sobre a electricidade (que famílias podem também contar com 

uma redução substancial das 
deduções à colecta (ou eliminação 
total para os últimos dois escalões 
de IRS) . Assistiremos então à 
criação de limites máximos para as 
deduções fiscais, por escalões de 
rendimento, e, adicionalmente, à 
aplicação de limites máximos para 

tributo sobre a electricidade (que 
apesar de ser devido pelas entidades 
que a introduzem no consumo, 
implicará sempre um aumento da 
nossa factura a pagar no final do 
mês); quer com o aumento (ii) do 
imposto sobre o tabaco e (iii) do 
imposto sobre veículos; bem como 
com (iv) a aplicação da taxa de IVA aplicação de limites máximos para 

determinado tipo de despesas 
(como, por exemplo, despesas de 
saúde). 

com (iv) a aplicação da taxa de IVA 
de 23% a bens e serviços que 
actualmente estão sujeitos à taxa 
reduzida (por exemplo, iogurtes, 
leites achocolatados, etc), ou à taxa 
intermédia (por exemplo, as frutas e 
as prestações de serviços de 
alimentação e bebidas).
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No que às empresas diz respeito, Foi também anunciada uma No que às empresas diz respeito, 
também não há boas notícias (aliás 
algumas das acima referidas 
também as afectam). Desde logo o já 
anunciado aumento da derrama 
estadual de 2,5% para 3%, com a 
descida do plafond de isenção de 2 
para 1,5 milhões de euros, bem 
como a introdução de limitações 

Foi também anunciada uma 
diminuição dos benefícios fiscais, 
sendo que, ainda que seja inevitável, 
por exemplo que o regime da 
interioridade deixe de vigorar, não 
me parece sensato não prorrogar o 
regime das SGPS (aliás seríamos 
também aqui, por uma má razão, 
mais uma vez  diferentes dos como a introdução de limitações 

anuais à utilização de prejuízos 
fiscais (por exemplo, no Brasil, a 
dedução está limitada a 30% do 
lucro tributável). Esta medida visa 
evitar que, mesmo depois das 
empresas saírem da recessão, 
continuem a não contribuir para as 
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mais uma vez, diferentes dos 
restantes países da UE, pois todos 
têm um regime de holdings). 

Perante este cenário resta-nos pedir 
que haja uma maior colaboração 
entre Administração Fiscal e 
contribuintes, e que o esforço seja 

 f  it ti  t  t d  receitas públicas em virtude de 
prejuízos do passado. 

um esforço equitativo entre todos 
estes. 
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