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O que esperar ao nível do IRS?   
  
Em antecipação ao Orçamento do Estado para 2007 e no quadro das medidas de 
simplificação fiscal, o Governo aprovou, recentemente, o alargamento dos prazos de 
entrega da declaração de IRS quando feita por via electrónica, evitando, assim as 
sucessivas prorrogações de prazo a que assistimos nos últimos dois anos. Esta 
medida é plenamente justificada já que o tratamento electrónico das declarações é 
quase automático se comparado com as declarações entregues em papel que 
carecem de introdução manual, efectuadas muitas vezes por pessoal contratado para 
o efeito, com o risco acrescido de erros na introdução de dados.   
  
Além desta medida, o Governo irá pela primeira vez implementar um sistema de pré-
preenchimento das declarações de IRS a abranger, numa primeira fase, somente 
alguns funcionários públicos. O objectivo do Governo é alargar este sistema a todos os 
contribuintes, no futuro. Este sistema já se encontra em vigor noutros Estados-
membros da União Europeia, por exemplo, em Espanha, onde tem vindo a funcionar 
com bastante sucesso. No caso de Espanha, o pré-preenchimento das declarações de 
IRS (borrador) abrange somente os trabalhadores por conta de outrem que aufiram 
rendimentos do trabalho e rendimentos de capitais. Esta medida implica que as 
entidades que paguem este tipo de rendimentos (e.g. entidade patronal, seguradoras, 
bancos) comuniquem essa informação à Administração Fiscal. Estas declarações pré-
preenchidas estão, no entanto, sujeitas a confirmação e validação pelo contribuinte, o 
qual, as poderá modificar no caso de não estarem correctas ou estarem incompletas.   
  
Note-se, contudo, que no caso de Espanha, existem deduções "standard" 
significativas (pessoais e familiares) ao rendimento tributável do sujeito passivo e que 
facilitam o pré-preenchimento da declaração de IRS, já que o valor da dedução não 
depende de valores efectivos despendidos pelas pessoas. Pelo contrário, em Portugal, 
as deduções à colecta mais importantes, designadamente, despesas de saúde, 
despesas de educação e formação profissional, juros e amortizações de empréstimos 
à habitação permanente, variam em função das importâncias efectivamente 
despendidas, as quais, não são do conhecimento da Administração Fiscal.   
  
Esperamos que esta medida de simplificação não seja um pretexto para a eliminação 
das actuais deduções à colecta do nosso sistema fiscal (despesas de educação, 
prémios de seguros, despesas com lares, etc.) conforme tem vindo a ser preconizado 
por alguns especialistas em fiscalidade. A eliminação daquelas deduções à colecta 
sem a introdução de qualquer outro factor de correcção iria implicar o agravamento de 
tributação sobre a generalidade dos contribuintes do IRS.   
  
Pensamos sim, que o êxito deste novo sistema de pré-preenchimento das declarações 
pela Administração Tributária irá depender, em larga medida, da substituição das 
actuais deduções à colecta por valores de deduções "standard" predeterminados em 
função da situação pessoal e familiar dos contribuintes (agregado familiar).   
  
Vamos à questão de fundo: o que devemos esperar do Orçamento de Estado para 
2007 em sede de IRS. Sem dúvida, espera-se a actualização dos escalões de 
rendimento do IRS, pelo menos, de acordo com a taxa de inflação esperada (2,3%?), 
por forma a manter e não agravar os níveis de tributação sobre os rendimentos.   
  
No que respeita à actualização dos valores das deduções ao imposto, estamos na 
expectativa das decisões do Governo no que se refere à manutenção das actuais 
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deduções à colecta (despesas de educação, prémios de seguros, despesas com lares, 
etc.), conforme referimos acima.   
  
Sinceramente, esperamos que à eliminação ou redução significativa das deduções à 
colecta dos anos de 2005 e 2006 (contas poupança habitação, despesas com 
aconselhamento jurídico, IVA, PPR) não se venha agora juntar, por exemplo, as 
despesas de educação. De facto, para um Estado que pretende estimular a natalidade 
e o apoio às famílias mal se compreenderia esta medida, sabendo-se o peso que 
estas despesas têm no orçamento familiar em Portugal.   
  
No âmbito do apoio às PME o Governo já fez saber da sua intenção de criar incentivos 
fiscais destinados a atrair Pequenas e Médias Empresas (PME) para a Bolsa bem 
como incentivos fiscais destinados a investidores individuais que invistam em acções 
de PME, quer ao nível do valor investido quer dos dividendos a receber.   
  
Finalmente, na senda da simplificação do sistema fiscal espera-se ainda que não fique 
por simplificar o processo de reembolso de retenções na fonte de IRS, superiores a 
25%, efectuadas a não residentes. Esta matéria será desenvolvida em artigo a ser 
publicado nesta coluna proximamente.   
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