
© PricewaterhouseCoopers 2005. PricewaterhouseCoopers refere-se à rede de entidades que são membros da 
PricewaterhouseCoopers Internacional Limited, cada uma das quais entidade legal autónoma e independente. 

Proposta do Orçamento de Estado para 2006 – Análise global das 
alterações fiscais 
Rosa Areias 
 
No seguimento da publicação dos artigos de antevisão do Orçamento de Estado para 
2006, durante a semana passada, e após termos tido conhecimento da proposta de Lei, 
que ontem deu entrada na Assembleia da República (17 de Outubro de 2005), cumpre 
desde já enumerar as principais novidades fiscais constantes da mesma. Para uma 
análise mais pormenorizada sobre cada uma das alterações propostas, em cada um dos 
impostos, remeto para edição especial a ser publicada amanhã.  
 
Desde já posso adiantar que não são substanciais as alterações, comparativamente com 
as alterações introduzidas pelo orçamento de estado para 2005, sendo que a maior parte 
das alterações propostas eram expectáveis. 
 
Ao nível do IRS destacam-se a actualização média dos escalões em 2,3% (associada 
obviamente à taxa de inflação esperada) e a criação de um novo escalão para 
rendimentos colectáveis superiores a 60.000 euros aos quais passa a ser aplicada a taxa 
única de 42%.  
 
Ao nível das alterações às deduções à colecta de IRS remete-se para quadro aqui anexo, 
onde se pode constatar em regra a taxa de actualização de 2,3% supra referida, sendo 
que as novidades introduzidas estão relacionadas com a dedução de 50% dos montantes 
despendidos com a aquisição de computadores, com a dedução de 20% do valor 
aplicado em planos de poupança reforma e com a introdução no conceito de despesas de 
educação das despesas com explicações respeitantes a qualquer grau de ensino, desde 
que devidamente comprovadas. 
 
Ainda que tenha sido reintroduzido o Beneficio Fiscal, revogado pelo Orçamento de 
Estado para 2005, apenas para valores aplicados em Planos de Poupança Reforma, 
constata-se que o mesmo foi reduzido quer relativamente à percentagem do valor 
aplicado (que de 25% passou para 20%), quer relativamente aos valores máximos 
passíveis de dedução (a título exemplificativo o valor máximo passível de dedução para 
sujeitos passivos com idade inferior a 35 anos passa de 727, 55 € para 400, 00 €). 
 
Não obstante, regra geral não se verifica aumento de tributação, à excepção dos titulares 
com rendimentos colectáveis superiores a 60.000 Euros. De facto podemos constatar que 
apesar de termos simulado aumentos salariais na ordem dos 2,3% (igual ao que se 
verificou no aumento dos escalões de rendimento) tal não se traduz num aumento da 
carga fiscal.  
 
Inclusive, com a introdução de novas deduções à colecta de IRS podemos constatar que 
as mesmas induzem, regra geral, a uma redução da tributação efectiva.  
 
Ainda no âmbito do IRS, diminui-se o limite de dedução específica da Categoria H, de 
8.283 € para 7.500 €, com o pretenso objectivo de aproximar a tributação dos 
rendimentos de pensões aos rendimentos de trabalho dependente.  
 
   
Ao nível do IRC a principal alteração a destacar prende-se com o regime de 
subcapitalização (alteração já reivindicada por várias vezes). A alteração acabou por ser 
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à “espanhola” limitando-se a afastar a sua aplicação a entidades residentes nos estados-
membros da União Europeia.  
 
Ainda que já tivesse sido anunciado no Orçamento de Estado para 2004 a intenção de 
introduzir um regime fiscal para a transferência da sede social ou direcção efectiva para 
fora do território nacional, tal veio apenas agora a ser concretizado. Efectivamente a 
transferência passa a ser equiparada a uma dissolução, obrigando a sociedade 
transferida ao apuramento de um ganho ou perda pela diferença, positiva ou negativa, 
entre o valor de mercado do património social e o respectivo valor líquido contabilístico. 
Adicionalmente, idêntica consequência impende sobre os respectivos sócios, pela 
diferença entre o valor dos capitais próprios e o custo de aquisição das partes sociais.  
 
Adicionalmente alarga-se ainda o elenco de encargos não dedutíveis para efeitos de IRC 
em dois aspectos. O primeiro está relacionado com a não dedutibilidade de encargos 
constantes de documentos emitidos por sujeitos passivos cuja cessação de actividade 
tenha sido declarada oficiosamente. O segundo está relacionado com o facto de apenas 
passarem a ser dedutíveis em metade do seu valor, tal como já acontecia com a 
transmissão onerosa de partes de capital, “outras perdas ou variações patrimoniais 
negativas relativas a partes de capital ou outras componentes do capital próprio, 
designadamente, prestações suplementares”. O objectivo parece radicar no evitar de 
situações abusivas. 
 
O conhecido Pagamento Especial por Conta (muitas vezes apelidado de “colecta 
mínima”) volta a ser alterado, elevando-se o limite máximo dos actuais 40.000 Euros para 
70.000 Euros. 
 
Ao nível dos impostos indirectos as principais alterações estão relacionadas com a 
flexibilização das condições para recuperação do IVA incluído nos créditos incobráveis. 
Por outro lado, introduzem-se regras mais exigentes relativas ao processamento e 
conservação de facturas por meios informáticos, no sentido do aumento quer da 
fiabilidade dos dados, quer da sua inalterabilidade e facilidade de acesso por parte dos 
agentes fiscalizadores. Cumpre ainda salientar a introdução de penalidades até 25,000 
Euros para situações de venda de programas informáticos ilícitos e viciação de 
programas informáticos com o intuito de alterar ou ocultar dados fiscais dos contribuintes. 
 
Saliente-se ainda a criação de um conjunto de incentivos excepcionais para o 
descongestionamento das pendências judiciais, permitindo dentro de determinadas 
condições a recuperação do IVA em créditos incobráveis bem como a sua dedução para 
efeitos de determinação do lucro tributável. 
 
Em media, os aumentos das taxas dos IEC são os seguintes: Cerveja: 2%, Outras 
bebidas alcoólicas: 2%, Tabaco: 12 a 35%, Gasolina: 10%, Gasóleo 8% e Gás natural 
2%. 
 
A base do Imposto Automóvel passa a incluir uma componente ambiental – pagam mais 
as viaturas mais poluentes. 
 
Ao nível dos impostos sobre o património importa referir a elevação do limite da isenção 
de Imposto Municipal sobre as Transmissões de Bens Imóveis (IMT) para as aquisições 
de prédios destinados exclusivamente a habitação, cujo valor passará a ser de 83 500 €, 
contra os 81 600 € actualmente em vigor, representando um aumento na ordem dos 
2,3%.  
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Ao nível da Lei Geral Tributária, e conforme já anunciado pela Resolução do Conselho de 
Ministros 102/2005, de 24 de Junho – Série I-B, foi criado o normativo legal (que se diz 
não ser contrário ao dever de confidencialidade) que possibilita quer a divulgação de 
listas de contribuintes cuja situação tributária não se encontre regularizada, quer a 
divulgação dos rendimentos declarados ou apurados. Definitivamente poderemos dizer 
que os “Reality Shows” chegaram aos impostos. 
 
Como referido amanhã voltaremos a este assunto…… 
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