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Impactos Fiscais da Proposta de Orçamento do Estado para 2007  
 
Aparentemente teremos uma subida da carga fiscal efectiva de particulares e empresas, 
pela conjugação de várias medidas de determinação do valor tributável, com a 
manutenção das taxas nominais e a actualização, à taxa de inflação esperada, de 
deduções e abatimentos. 
 
IRS 
 
Com o OE 2007, os escalões de rendimentos sofreram uma actualização de 2.1%, um 
pouco abaixo da taxa de inflação esperada, no entanto, um pouco acima dos valores 
anunciados pelo Governo para os aumentos do sector público. 
 
No que respeita às deduções à colecta o Governo manteve as deduções em vigor para o 
ano corrente, procedendo, nalguns casos, à actualização dos limites máximos. Neste 
aspecto, haverá a destacar, pela negativa, a redução do limite da dedução pessoal para 
os sujeitos passivos solteiros, o que irá determinar um pequeno agravamento de 
tributação para estes contribuintes. Já os sujeitos passivos casados irão beneficiar de um 
aumento do limite máximo da dedução pessoal que irá ter o efeito oposto. Assim, os 
sujeitos passivos solteiros em 2006 irão poder deduzir ao imposto um valor 
correspondente a 60% do salário mínimo nacional, já em 2007 essa percentagem foi 
reduzida para 55%. Por outro lado, os sujeitos passivos casados que em 2006 têm uma 
dedução pessoal equivalente a 50% do salário mínimo nacional, em 2007 essa 
percentagem irá aumentar para 55%, ficando assim igual a dedução por sujeito passivo, 
independentemente da sua situação familiar. 
 
As actualizações maiores, em termos de deduções à colecta, estão relacionadas com os 
encargos com ascendentes (encargos com lares e com ascendente que viva em 
comunhão de habitação com o contribuinte), que rondam os 3.5%. Relativamente às 
despesas de educação e encargos com imóveis a actualização percentual ronda os 
2.1.%. Quanto aos Planos Poupança Reforma (PPRs) e benefícios com a aquisição de 
computadores, os respectivos limites não sofreram qualquer actualização, mantendo-se 
os valores de 2006. Por outro lado, os reformados deixam de poder deduzir ao imposto 
os valores aplicados em Planos Poupança Reforma. 
 
Tendo em conta que não se verificaram alterações significativas ao nível dos escalões de 
rendimentos e das deduções à colecta não se espera um agravamento da tributação ao 
nível das pessoas singulares, com algumas excepções, a primeira das quais já referimos 
acima que são os contribuintes solteiros. 
 
Um maior agravamento de tributação irá verificar-se ao nível dos pensionistas que vêem, 
uma vez mais, reduzida a dedução específica aplicável aos rendimentos de pensões, a 
qual baixou de 7.500 Euros (em 2006) para 6.100 Euros (em 2007). Este aumento de 
tributação está em linha com o programa do Governo que já havia deixado claro em 2006 
querer aproximar, gradualmente, a tributação dos rendimentos de pensões à tributação 
dos rendimentos do trabalho dependente. 
 
Também os contribuintes deficientes irão ser fortemente penalizados. De facto, o regime 
de isenções previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais aplicáveis a contribuintes com 
deficiência comprovada superior a 60% foi completamente revogado. Em sua 
substituição, o Governo criou uma dedução à colecta equivalente a três vezes o salário 
mínimo nacional. 
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No regime de isenções actualmente em vigor e, em termos gerais, os contribuintes 
deficientes beneficiavam de uma isenção de tributação de 50% com o limite de 13.774,86 
Euros, sobre os rendimentos da categoria A (trabalho dependente) e B (rendimentos 
empresarias e profissionais) e de 30% sobre os rendimentos da categoria H (pensões). 
Feitas algumas simulações para averiguar do impacto desta medida, verificámos um 
agravamento muito significativo para os deficientes com rendimentos da categoria A, B e 
H, caso se venham a concretizar as alterações propostas para estes contribuintes no OE 
2007, não obstante a criação de uma dedução à colecta no valor de três vezes o salário 
mínimo nacional mensal. 
 
Quem irá ter também razão de queixa, no que respeita ao aumento de tributação, são os 
profissionais liberais e todos os que aufiram rendimentos empresariais e profissionais 
sujeitos ao regime simplificado. O OE 2007 prevê o aumento do coeficiente de 
determinação do rendimento tributável de 0.65 para 0.70. Esta alteração irá implicar um 
aumento dos rendimentos desta categoria que ficam sujeitos a tributação. 
 
Por outro lado, estabelece-se que os sócios de sociedades profissionais, sujeitas ao 
regime de transparência fiscal, passem a ser tributados em 100% relativamente aos 
rendimentos derivados de serviços prestados a essas sociedades, o que significa que 
não poderão beneficiar do coeficiente referido acima.  
 
Na tributação de pensões em que a parte de reembolso de capital não possa ser 
determinada, a sua tributação poderá vir a ser reduzida, já que o valor presumido daquele 
é elevado de 65% para 80% do valor da pensão. 
 
No caso de doações isentas de Imposto do Selo, efectuadas há menos de dois anos (por 
exemplo doações de pais para filhos) prevê-se que o valor de aquisição, para 
determinação dos ganhos sujeitos a IRS, é o valor patrimonial tributário anterior à 
doação.  
 
Os lucros distribuídos e os juros devidos por entidades não residentes, que não sejam 
sujeitos a retenção na fonte a taxa liberatória, ficam sujeitos a tributação autonomamente 
à taxa de 20%. Em 2006, os juros recebidos por sujeitos passivos residentes, pagos por 
entidades não residentes estavam sujeitos a englobamento e eram tributados às taxas 
marginais de IRS, variáveis entre 10,5% e 42%. Esta medida vem repor a igualdade na 
tributação entre os juros pagos por entidades residentes em Portugal e no estrangeiro. 
 
Estabelecem-se ainda novas regras e prazos para a liquidação oficiosa do imposto no 
caso de não apresentação de declaração de IRS pelos contribuintes, visando acelerar a 
liquidação de IRS relativamente a contribuintes faltosos. 
 
Foram alargados os prazos para a Administração Tributária efectuar a liquidação do 
imposto do IRS, com base na declaração apresentada pelo sujeito passivo, adequando 
assim a lei à realidade. Verifica-se igualmente um alargamento do prazo para pagamento 
/reembolso do imposto.   
 
Introduz-se uma norma de alargamento da responsabilidade pelo imposto 
(responsabilidade solidária) ao substituto tributário, relativamente a rendimentos sujeitos 
a retenção que não tenham sido contabilizados nem comunicados como tal aos 
respectivos beneficiários. Esta medida visa práticas fraudulentas, por exemplo, de 
pagamento de remunerações não caracterizadas como tal (e.g. ajudas de custo). 
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Os emigrantes que anteriormente poderiam ter direito a isenção de Imposto Municipal 
sobre Imóveis por um período de 10 anos, vêem esse prazo reduzido para 6 ou 3 anos 
de acordo com o regime geral aplicável à generalidade das pessoas. 
 
No que respeita aos donativos foram introduzidas regras para permitir o controle da sua 
atribuição, Nesse sentido, as entidades beneficiárias dos donativos são obrigadas a emitir 
documento comprovativo dos donativos recebidos, a possuir registo das entidades que 
efectuaram o donativo e a entregar uma declaração ao Fisco relativamente aos donativos 
recebidos. 
 
Outras medidas avulsas se aguardam na área do IRS no sentido da simplificação fiscal e 
que não se encontram consubstanciadas neste OE, tais como o pré-preenchimento da 
declaração de rendimentos.  
 
 
IRC 
 
A taxa nominal de IRC não desce, mas prevê-se no âmbito das medidas de apoio às 
empresas, a manutenção dos incentivos fiscais à interioridade na sua quase totalidade, 
mantendo-se as taxas reduzidas de 15% e de 20%, sendo que decorrido o período inicial 
de 5 anos em que a taxa de 15% é aplicável a novas entidades, estas beneficiarão 
subsequentemente da taxa reduzida de 20%. 
  
A isenção de tributação por retenção na fonte para entidades da União Europeia é 
alterada de 20% para 15% quanto ao requisito da percentagem de detenção, no 
seguimento do que estava previsto na Directiva Sociedades Mães – Afiliadas. 
Adicionalmente, este regime é alargado à Confederação Suiça, sendo neste caso exigida, 
porém, além de outros requisitos, uma participação social de, pelo menos, 25%. 
 
Ainda no que aos dividendos diz respeito, cumpre ter em atenção as alterações ao nível 
da eliminação da dupla tributação económica, sendo de destacar que a dedução de 
apenas 50% quando não estavam cumpridos os requisitos para a dedução integral, 
passa a ser aplicada também a dividendos recebidos de entidades residentes noutros 
Estados membros da União Europeia previstas na Directiva. 
 
Ainda relacionada com esta matéria, e em boa hora revoga-se o Art. 46º nº 10 do CIRC 
relativo à tributação de dividendos auferidos com abuso de formas jurídicas. Isto é, 
beneficiando abusivamente de isenção de tributação. Porém, o mesmo é feito em termos 
igualmente indesejáveis, já que é substituído por um novo regime igualmente 
penalizador. De facto, não tendo havido tributação efectiva dos lucros objecto de 
distribuição (presume-se que a tributação possa ocorrer ao longo da cadeia de 
participações e não necessariamente ao nível da sociedade que distribui os dividendos, o 
que, porém, deve ser clarificado), os dividendos não estarão excluídos de tributação, 
sendo tributados por 50%, excepto se a beneficiária for uma SGPS. Note-se que este 
regime pode estar em flagrante violação das normas da União Europeia aplicáveis a 
dividendos entre empresas associadas. 
 
Ao nível dos dividendos porém, existem boas notícias. É que sendo essencial rever a 
tributação de rendimentos oriundos de fora do espaço da União Europeia, é de aplaudir 
as novas medidas previstas para dividendos oriundos de participações de, pelo menos, 
25% e detidas por mais de 2 anos, em empresas sedeadas nos PALOP’s, sujeitas a uma 
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taxa de tributação não inferior a 10% e cujos rendimentos não decorram de actividades 
passivas. Porém, pergunta-se porque razão tal mecanismo não é alargado já ao Brasil, 
Timor Leste e Macau. 
 
As empresas de transporte de mercadorias têm boas notícias, pois que passa a haver um 
benefício à renovação da frota de veículos de mercadorias com peso igual ou superior a 
12 toneladas, válido até 31.12.08, nos termos do qual o saldo positivo entre as mais e as 
menos valias decorrentes da venda destes, desde que adquiridos e com primeira 
matrícula antes de 31.10.06, será considerada apenas por 20%, se o valor de realização 
for reinvestido em idênticos veículos com aquisição e primeira matrícula após 31.10.06. 
Não parece claro, no entanto, qual a razão pela qual o mesmo regime não é alargado, 
com as devidas adaptações, às empresas de transportes de passageiros. 
 
A breve prazo haverá alterações ao nível do regime simplificado, pois é concedida ao 
Governo autorização para substituir o actual regime por um outro em que o lucro 
tributável seja apurado com base na contabilidade, ainda que em termos simplificados, 
sempre que o sujeito passivo tenha um volume de negócios não superior a 250 mil euros. 
Espera-se porém que este regime não venha a ter efeitos retroactivos a 1.1.07, mas que 
venha a vigorar apenas após a sua aprovação e publicação. 
 
Por outro lado prevêem-se também autorizações legislativas ao Governo para adaptação 
do IRC às normas internacionais de contabilidade. 
 
Ao nível dos actos de reestruturação e concentração empresarial com neutralidade fiscal, 
limita-se essencialmente a neutralidade fiscal ao nível da cisão de sociedades, obrigando 
que a sociedade cindida mantenha um ramo de actividade e não abrangendo no regime o 
destaque de uma carteira de participações sociais. Adicionalmente, é alterado o regime 
de valorização das participações sociais detidas pelos sócios das sociedades cindidas. 
De acordo com o novo regime, as velhas e novas participações passam a ter um valor 
fiscal de aquisição ponderado de acordo com o valor dos patrimónios destacados e o 
valor do património da sociedade cindida. Este novo regime levanta logo a dúvida de 
saber se estamos a falar de patrimónios líquidos ou brutos. Por outro lado, no âmbito da 
permuta de partes sociais, explicita-se que o regime é igualmente aplicável quando a 
sociedade beneficiária já detém mais de 50% do capital da sociedade objecto de 
contribuição.  
 
Como se previa não foi ainda permitida a dedução do goodwill associado a participações 
financeiras em sede de IRC, à semelhança do que há vários anos ocorre em Espanha, 
não se tendo confirmado a possibilidade de redução da taxa de IRC para PME’s que 
viessem a ser cotadas na Bolsa de valores, com incentivos adicionais em IRC e IRS para 
os investidores que adquirissem os correspondentes títulos.  
 
Ao nível da relação com a Administração Fiscal, uma autorização legislativa em sede de 
Lei Geral Tributária vem permitir “APA’s” (acordos prévios vinculativos) em sede de 
preços de transferência, no que à determinação das metodologias respeita, que uma vez 
celebrados tornam-se vinculativos para a Administração Fiscal. 
 
No que se refere ao sector bancário e financeiro, o principal destaque consiste no 
acolhimento para efeitos fiscais das NCA (sigla que designa as Normas Internacionais de 
Contabilidade Ajustadas), com efeitos retroactivos a 2006, introduzindo um conjunto de 
disposições transitórias para vigorar enquanto o Código do IRC não for alterado de forma 
a acolher as NCA.  
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A título de exemplo, é dada eficácia fiscal aos ajustamentos de transição decorrentes da 
conversão do plano de contas anterior para as NCA, sendo no entanto os efeitos fiscais 
diferidos por 5 anos.  
 
Limitam-se as provisões às quais deve ser dada relevância fiscal e que passam a ser as 
provisões para risco específico de crédito (excepto se o devedor for o Estado, sócios ou 
participadas, ou créditos com garantias relevantes), risco país para menos-valias de 
títulos da carteira de negociação e provisões para menos-valias de outras aplicações. 
Note-se que muito do incremento da receita fiscal esperada decorrerá da não aceitação 
das provisões para créditos com garantias relevantes.  
 
No que respeita aos lucros de partes sociais, o OE 2007 também não traz boas novas 
para as empresas do sector financeiro, na medida em que os referidos rendimentos 
deixam de beneficiar de dispensa de retenção na fonte.  
 
De destacar que o regime de dedutibilidade das contribuições para fundos de pensões e 
equiparáveis passa a acolher as contribuições que visem garantir aos associados 
benefícios de saúde pós-emprego, incluindo assim as contribuições para o SAMS.  
 
 
Benefícios Fiscais 
 
Apesar de o regime associado à criação líquida de postos de trabalho vir a ser alargado 
aos desempregados de longa duração, assiste-se a uma redefinição das regras 
aplicáveis ao benefício em apreço, que se traduzem numa restrição à base, bem como 
aos critérios de determinação do saldo de criação de emprego, sendo que o benefício só 
é aplicável uma única vez a um mesmo trabalhador, independentemente da entidade 
empregadora contratante. 
 
Ainda em sede de benefícios fiscais desenvolve-se o regime fiscal dos fundos de capital 
de risco, procede-se à previsão de benefícios adicionais para fundos de investimento 
imobiliário em que 75% do activo esteja afecto à exploração de recursos florestais, mas 
diminui-se significativamente os benefícios fiscais associados ao fundos de investimento 
imobiliário, ao eliminar, no caso de Fundos de Investimento Imobiliário Fechados de 
subscrição particular por investidores não qualificados ou por instituições financeiras por 
conta daqueles, a isenção de IMT e de IMI, passando apenas a reduzir-se em metade a 
taxa destes impostos, sendo que ao contrário do que se esperava nenhuma alteração 
está prevista ao nível da tributação dos rendimentos destes fundos. 
 
Como era defendido, o regime do Dec. Lei 404/90, de apoio a actos de concentração e 
cooperação empresarial, foi incluído no Estatuto dos Benefícios Fiscais, conferindo-lhe 
maior estabilidade. Porém, o respectivo regime aparenta manter a rigidez que nos últimos 
anos lhe tem retirado a eficácia que já revelou no passado.  
 
O regime do mecenato, reformulado, passa igualmente a constar do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, com excepção do mecenato científico cujo regime se mantém 
autonomizado. 
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IVA, Imposto Automóvel e Impostos Especiais de Consumo 
 
Imposto sobre o Valor Acrescentado 
 
São escassas as alterações em matéria de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
mantendo-se inalteradas as respectivas taxas. 
 
Em matéria de ‘benefícios’, em sede de IVA, foram introduzidas duas alterações: 
 

- Introdução de alteração ao nível do pagamento do IVA na importação de bens. O 
diferimento do pagamento do IVA na importação pelo período de 60 ou 45 dias, 
benefício antes disponível apenas aos despachantes, é agora é acessível a todos 
importadores de bens, mediante a prestação de garantia; 

- Aditamento à verba 2.21 da Lista I anexa ao Código do IVA. Passam a poder 
beneficiar da taxa reduzida de IVA as empreitadas de reabilitação de imóveis no 
âmbito da reabilitação urbana e dentro das áreas de recuperação e reconversão 
urbanística. 

 
Ou seja, os sujeitos passivos terão que continuar a aguardar outros ‘benefícios’ como 
sejam as muito faladas simplificações administrativas previstas no Simplex. 
 
Ao nível das obrigações em sede de IVA, e num contexto de combate à fraude e evasão 
fiscal, os retalhistas e prestadores de serviços para os quais existia obrigação de emissão 
de factura apenas quando o adquirente sujeito passivo assim o exigisse, passam agora a 
estar obrigados à emissão de factura sempre que adquirente seja sujeito passivo de IVA 
e a adquirentes particulares, quando estes assim o exijam. 
 
Ao nível dos créditos incobráveis, o Código do IVA prevê que os sujeitos passivos podem 
recuperar o imposto respeitante a créditos considerados incobráveis em processo de 
insolvência quando esta seja decretada. Esta nova redacção resulta da necessidade de 
adequação da redacção anterior à alteração da legislação nos processos de falência e de 
medida especial de recuperação de empresas que já estava em vigor. 
 
O artigo 71º também foi ‘contemplado’ com mais uma alteração. Este normativo prevê 
agora que os sujeitos passivos passem a ter o prazo de dois anos para efectuar 
regularizações de imposto a seu favor decorrentes de situações de rectificação ou 
substituição de facturas já registadas na contabilidade. Até agora o prazo para estas 
rectificações era de 1 ano. Esta era uma alteração há já muito aguardada: desde que em 
Agosto de 2005 entrou em vigor uma alteração ao artigo 71º na qual se prevê o prazo de 
2 anos para a regularização de erros materiais ou de cálculo efectuadas nos registos ou 
nas declarações periódicas. 
 
Impostos Especiais de Consumo 
 
Ao nível dos impostos especiais de o consumo, a Proposta de Lei do Orçamento de 
Estado para 2007 também não vem trazer novidades. As referências a fazer ficam-se 
pelos aumentos propostos nas taxas. 
 
O imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas regista um aumento de 2%. 
 
Ao nível dos produtos petrolíferos e energéticos o imposto sobre a gasolina com chumbo 
terá um acréscimo de 4,6%. 
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As taxas máximas de imposto sobre o gasóleo terão um aumento de 8,6%, e sobre o 
gasóleo colorido e marcado 25%. 
 
O imposto sobre o gás natural usado como carburante aumenta 2%. 
 
À semelhança do que tem acontecido em Orçamentos anteriores mais uma vez se regista 
um agravamento da tributação sobre o tabaco: aumento na ordem dos 11% e 12% no 
elemento específico. O impacto final para os consumidores deste tipo de produto será um 
acréscimo no preço na ordem dos 5,3%. 
 
Imposto Automóvel 
 
O IA permanece sem alterações significativas. É de assinalar um aumento de 2% neste 
imposto para quem comprar automóvel durante o ano 2007. 
 
 
IMI, IMT e Selo 
 
São efectuados alguns acertos à fórmula de determinação do valor tributável dos prédios. 
A título de exemplo, refira-se a introdução de um coeficiente de ajustamento às áreas 
brutas privativas e áreas brutas dependentes e de um ponderador da localização e 
operacionalidade relativas do imóvel, bem como a alteração dos escalões do coeficiente 
que pondera a idade do prédio. 
 
A nível de taxas verifica-se, nesta proposta, o seu desagravamento quanto a prédios 
detidos por entidades em paraísos fiscais. Assim, prédios adquiridos por entidades com 
residência e sede em paraísos fiscais e que são, actualmente, tributadas em sede de IMI, 
à taxa de 5%, passarão a ser tributados à taxa de 1%. Já em sede de IMT, a taxa passa 
dos actuais 15% para 8%. 
 
Quanto ao IMI, e pela primeira vez desde a entrada em vigor da reforma do património, 
verifica-se a actualização de 5% do limite da isenção para prédios habitacionais, 
passando a isenção de 6 anos a aplicar-se a prédios com valor tributável inferior a 
157.500 € e 3 anos para prédios com o valor tributável de mais que aquele valor e até 
236.250 €.  
 
O limite da isenção de IMT para aquisições de prédios destinados a habitação passará a 
ser de 85.500 €, representando um aumento de 2,4%. Nos escalões superiores há um 
aumento de 2,1% mantendo-se as mesmas taxas. 
 
Ao nível do imposto do selo, em vez de clarificar a incidência do imposto sobre o 
“trespasse” de estabelecimentos, optou-se por precisar que o imposto de selo de contrato 
de trabalho é repartido entre trabalhador e entidade empregadora, enquanto até hoje era 
prática corrente imputá-lo na integra ao empregador.  
 
Pelo menos foi contemplada a isenção ao nível do Imposto do Selo na prestação de 
garantias a favor do Estado ou das Instituições de Segurança Social durante o exercício 
de 2007. 
 


