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Deficientes vão ser fortemente penalizados 
 
A Proposta de Orçamento que deu ontem entrada na Assembleia da República, vem 
penalizar fortemente os contribuintes deficientes que aufiram rendimentos do trabalho 
dependente, rendimentos empresariais e profissionais e rendimentos de pensões. Este 
agravamento fica-se a dever à revogação das isenções de tributação de parte dos 
rendimentos auferidos por estes contribuintes e à revogação da majoração dos limites 
de dedução específica aos rendimentos do trabalho e de pensões. Assim, um 
contribuinte com nível de deficiência permanente igual ou superior a 60%, solteiro, que 
aufira um rendimento bruto mensal de 1500 Euros em 2007 irá pagar 
aproximadamente mais 700% de imposto do que em 2006, conforme se pode 
constatar nos quadros anexos. 
 
Também os pensionistas, conforme já anunciado pelo Governo, com a aproximação 
das regras de tributação das pensões às dos rendimentos do trabalho dependente, 
uma vez mais, este ano irão ser confrontados com o agravamento da tributação dos 
seus rendimentos, por via das alterações à dedução específica desta categoria de 
rendimentos. A dedução é reduzida de 7.500 Euros para 6.100 Euros e, 
simultaneamente, reduzida a dedução no caso das pensões mais elevadas. A 
conjugação destas alterações, ao nível da dedução aos rendimentos de pensões, 
traduzir-se-á num agravamento significativo do IRS a pagar pelos pensionistas, em 
particular pelos que auferem pensões mais baixas, na medida em que são estas que 
mais beneficiam da dedução específica. Conforme se pode verificar no quadro anexo, 
por exemplo, um pensionista viúvo que aufira um rendimento anual de 15.000 Euros 
irá pagar em 2007 aproximadamente mais 56% de imposto do que em 2006. Esta 
percentagem vai reduzindo à medida que o valor anual das pensões aumenta, 
conforme cálculos anexos.  
 
Para os restantes contribuintes o nível de tributação mantém-se, conforme quadro 
anexo. 
 
Os escalões de IRS foram actualizados em 2,1% (ver quadro anexo). Ao nível das 
deduções à colecta, a principal alteração verificou-se na dedução pessoal. Em 2007, 
os contribuintes casados e não casados passam a poder deduzir à colecta do IRS, por 
cada membro, 55% do salário mínimo nacional. Em 2006 esta percentagem divergia 
caso o contribuinte fosse casado ou não casado. Assim, os contribuintes não casados 
passam a deduzir um valor ligeiramente inferior ao do ano passado e os casados 
deduzem um valor ligeiramente superior. Os restantes limites de dedução à colecta 
foram ligeiramente actualizados, tendo sido dada especial atenção às deduções 
inerentes a encargos com lares, as quais foram incrementadas em 3,68%. Em anexo 
apresentamos quadro com os limites de todas as deduções à colecta. 
 
Abaixo analisamos mais detalhadamente o agravamento sobre os rendimentos 
auferidos pelos contribuintes deficientes e as alterações mais relevantes em sede de 
IRS: 
 
Contribuintes deficientes 
 
Foram revogadas as isenções de tributação aplicáveis aos rendimentos do trabalho 
dependente, independente (rendimentos empresarias e profissionais) e pensões 
auferidos por contribuintes deficientes. Assim estes contribuintes passam a ser 
tributados em 100% dos rendimentos auferidos.  
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Adicionalmente, foram revogadas as majorações das deduções específicas aplicáveis 
aos rendimentos do trabalho e de pensões auferidos por deficientes. 
 
Numa tentativa de compensar as revogações referidas acima, foi substituída a 
majoração da dedução pessoal à colecta do IRS por uma dedução mais favorável 
correspondente a três vezes o salário mínimo nacional para os contribuintes e um 
salário mínimo nacional, se o deficiente for um dependente. 
 
Porém, de acordo com os cálculos que efectuámos, este incremento na dedução à 
colecta não será suficiente para compensar os contribuintes, sendo que estes 
contribuintes serão fortemente penalizados com esta medida, por exemplo um 
contribuinte solteiro deficiente com um rendimento anual de 35,000 Euros em 2006 
paga 2,647.17 Euros de imposto e em comparação com os 7,006.63 Euros que irá 
pagar em 2007. 
 
Categoria B 
 
Em 2006, os contribuintes que optassem pela tributação dos seus rendimentos pelo 
regime simplificado, estavam obrigados a manter-se nesse regime durante um período 
de 3 anos. Esta obrigatoriedade passa a ser não só para os contribuintes abrangidos 
pelo regime simplificado mas também para os que optem pelo regime de contabilidade 
organizada. 
 
O coeficiente de determinação do rendimento empresarial e profissional sujeito a 
tributação passa de 0,65, em 2006, para 0,70 em 2007. Esta medida vem agravar a 
tributação para os contribuintes da categoria B abrangidos pelo regime simplificado. 
 
Verifica-se ainda um agravamento de tributação ao nível dos rendimentos auferidos 
pelos sócios de sociedades de profissionais, no que se refere às prestações de 
serviços efectuadas para a própria sociedade, na medida em que deixam de poder 
aplicar o coeficiente de 0,70 a esses rendimentos para efeitos de apuramento do 
rendimento tributável da Categoria B.  
 
Categoria G – Mais Valias 
 
Para efeitos de apuramento de Mais-Valias obtidas na transmissão de bens imóveis 
que tenham sido doados nos últimos dois anos, considera-se como valor de aquisição 
o valor patrimonial tributário anterior à doação e não o valor de reavaliação do imóvel 
decorrente da transmissão. 
 
Categoria H - Pensões 
 
A dedução aos rendimentos de pensões, que em 2006 era de 7500 Euros, em 2007 
passa para 6100 Euros. 
 
Em 2007 as pensões anuais de valor superiores a 75,666 Euros não têm direito a 
qualquer dedução, em 2006 esse valor era de 77,500 Euros. 
 
A conjugação destas duas alterações gera uma maior tributação das pensões em 
2007, comparativamente com 2006. Conforme já anunciado pelo Governo estas 
medidas visam aproximar as regras de tributação das pensões às do rendimento do 
trabalho dependente. 
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Passam a ser tributadas como pensões 20% das prestações pagas por regimes 
complementares de segurança social (ex: fundos de pensões), quando não for 
possível descriminar a parte daquela que corresponde a capital. Em 2006 essa 
percentagem era de 35%. 
 
Categoria E 
 
Os juros devidos por entidades não residentes fiscais em Portugal passam a ser 
tributados à taxa autónoma de 20%, ou seja, são de reporte obrigatório na declaração 
de IRS mas tributados à taxa fixa de 20%. 
 
Em 2006 eram englobados aos restantes rendimentos e sujeitos a tributação às taxas 
progressivas que variam de 10,5% a 42%. 
 
Procedimentos e liquidação de impostos 
 
Foram ajustadas as datas limites de emissão das notas de liquidação de IRS e 
respectivo pagamento/restituição do imposto para as que já vinham sendo uma 
pratica. Assim sendo os trabalhadores por conta d’outrem e/ou pensionistas receberão 
o seu imposto até 31 de Agosto e os restantes contribuintes até 30 de Setembro. 
 
No âmbito do controle à fraude e evasão fiscal a Administração fiscal emitirá notas de 
liquidação de IRS com base nos elementos que sejam do seu conhecimento para os 
contribuintes que não entreguem as declarações de IRS. Antes da emissão desta nota 
de liquidação a Administração Fiscal notificará os contribuintes para que procedam à 
entrega de declaração no prazo de 30 dias.  
 
Donativos 
 
No âmbito do controle à fraude e evasão fiscal foram introduzidas obrigações 
acessórias às entidades beneficiárias dos donativos, como sejam passar a estar 
obrigadas a emitir documentos comprovativos dos donativos recebidos, possuir registo 
actualizado das entidades mecenas e a entregar à Direcção Geral de Impostos uma 
declaração, em modelo oficial, referente aos donativos recebidos no ano anterior. 
 
Adicionalmente, os donativos em dinheiro de valor superior a 200 Euros devem ser 
efectuados através de meio de pagamento que permita identificar a entidade 
beneficiária do donativo. 
 
PricewaterhouseCoopers 
ana.duarte@pt.pwc.com 
www.pwc.com/pt 
 
 
 


