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Orçamento do 
Estado 2012
IRC
O OE 2012 prevê o aumento da 
tributação das empresas, ora por via 
da revogação das taxas reduzidas, 
ora pelo agravamento da derrama 
estadual, que passa de 2.5% para 3% 
para a parte dos lucros tributáveis 

para 30% a taxa aplicável aos 
rendimentos de capitais obtidos pelas 
off-shores ou devidos a estas 
entidades.

A inclusão da palavra acesso é o 
principal motivo para as dúvidas que 
tê  i d    it d  É   
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que superiores a € 1.5 milhões, mas 
inferiores a € 10 milhões, aplicando-
se um adicional de 5% para a parte 
dos lucros tributáveis superiores a 
€ 10 milhões. Também o regime de 
prejuízos fiscais sofreu alterações, 
tendo o reporte de prejuízos fiscais 
sido alargado de 4 para 5 anos, mas 

têm vindo a ser suscitadas. É que, ao 
contrário do que se passava, a nova 
regra prevê:

Antevendo a dificuldade na aplicação 
deste preceito, o Comité de IVA da 
Comissão Europeia discutiu em 2010 
algumas linhas orientativas na g 4 p 5 ,

limitado, por exercício, a um 
máximo de 75% do lucro tributável.

Mantém-se o RFAI e o SIFIDE para 
investimentos efectuados durante 
2012, bem como o regime das SGPS, 
não se tendo contudo esclarecido o 
conceito de “tributação efectiva”

interpretação desta regra. 

Foi também publicado este ano o 
Regulamento de Execução n.º 
282/2011 do Conselho, o qual 
estabelece medidas de aplicação da 
Directiva de IVA e cujo objectivo 
consiste em assegurar a aplicação conceito de tributação efectiva .

As amortizações de activos 
biológicos não consumíveis, tais 
como as vinhas, passaram a ser 
amortizáveis, respondendo-se a uma 
solicitação do sector.

Agravou se o regime aplicável às 

g p ç
uniforme do actual sistema de IVA.

É ainda prorrogado para 2012 o 
regime que prevê a contribuição 
sobre o sector bancário. 

A introdução do RERT III visa 
incentivar a declaração de elementos Agravou-se o regime aplicável às 

relações entre entidades residentes e 
sociedades residentes em paraísos 
fiscais, ao nível da possibilidade de 
dedução dos pagamentos a estas 
entidades, bem como procedendo à 
imputação dos lucros e rendimentos 
por estas obtidos, mesmo em casos 
d  l ã  i t di d   

incentivar a declaração de elementos 
patrimoniais que não se encontrem 
em Portugal a 31.12.2010, mediante o 
pagamento de uma taxa de 7.5%, não 
sendo necessário proceder ao 
repatriamento dos capitais, o que era 
uma exigência dos regimes anteriores 
e um bloqueio ao seu sucesso. Em 
caso de não regularização  a de relação intermediada por 

“mandatário, fiduciário ou 
interposta pessoa”, e aumentando

caso de não regularização, a 
tributação devida é substancialmente 
agravada. 



Orçamento do Estado 2012

IVA
Em matéria de IVA, a alteração mais 
significativa prende-se com a 
passagem para a taxa normal de IVA 
de diversas categorias de bens e 
serviços, nomeadamente as 

IRS
Algumas das alterações abrangem a 
base de incidência, nomeadamente 
ao nível dos montantes de subsídio 
de alimentação e de indemnizações 
por rescisão de contrato de trabalho se ços, o eada e te as 

manifestações culturais e 
desportivas, actualmente sujeitas à 
taxa reduzida, e os serviços de 
restauração, refeições prontas a 
consumir e take away. É também de 
salientar a introdução de uma 
norma anti-abuso que se destina a 
eliminar a manipulação do valor das 

po  esc são de co t ato de t aba o 
que se encontram excluídos de IRS. 
Assim, o valor do subsídio de 
alimentação excluído de tributação 
passa de € 6,41 para € 5,55. Por 
outro lado, diminui-se a parte das 
indemnizações por rescisão de 
contrato de trabalho excluídas de 
tributação relativamente à eliminar a manipulação do valor das 

operações e do IVA liquidado em 
transacções entre entidades 
relacionadas e com restrições no 
direito à dedução.

No que respeita aos IECs, é 
implementado o imposto sobre o 
consumo de electricidade  cuja ta a 

tributação relativamente à 
generalidade dos trabalhadores.

A Proposta não apresenta qualquer 
actualização na tabela geral de taxas, 
mantendo-se portanto os escalões 
de rendimentos e taxas que se 
encontravam em vigor para 2011.

consumo de electricidade, cuja taxa 
pode variar entre €0 e €1 por MWh. 
Em termos de taxas, verifica-se um 
aumento da carga fiscal na ordem 
dos 2%-3%, com excepção da taxa de 
imposto sobre as bebidas 
espirituosas que sofre um aumento 
de 4,6%.

Conforme anunciado, prevê-se a 
subida da taxa de tributação das 
mais-valias mobiliárias de 20% para 
21.5%. Por outro lado, prevê-se que 
os rendimentos prediais obtidos por 
não residentes sejam tributados a 
uma taxa de 16.5% (actualmente, 

) É i d d d15%). É criada uma taxa agravada de 
30% sobre rendimentos de capitais 
pagos a, ou recebidos de, entidades 
offshore.

A Proposta traz igualmente 
alterações substanciais quanto às 
despesas dedutíveis. Assim, as 
despesas de saúde passam a ser 
dedutíveis apenas em 10% do valor 
com o limite de € 838,44, 
permitindo-se para agregados com 3 
ou mais filhos com despesas de 
saúde, uma majoração de € 125,77 
por dependente. A dedução por 
pensões de alimentos passa a ter um pensões de alimentos passa a ter um 
limite máximo de € 419,22 por mês 
e por dependente, sendo dedutível 
20% das importâncias 
comprovadamente suportadas. Os 
encargos com empréstimos à 
habitação passam a ser dedutíveis 
em apenas 15% e apenas sobre os 
juros pagos relativamente a 
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juros pagos relativamente a 
contratos celebrados até 31 de 
Dezembro de 2011.
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Por outro lado, os limites globais 
progressivos já existentes são agora 
alargados a todos os escalões, à 
excepção dos dois mais baixos. 
Assim, as deduções à colecta para 
despesas de saúde, de educação, de 

Adicionalmente, a isenção só se 
aplica se o rendimento colectável do 
sujeito passivo no ano anterior não 
ultrapassar € 153.300. Note-se 
contudo que esta alteração apenas 
produzirá efeitos para o futuro, 

lares, de pensões de alimentos e 
empréstimos à habitação passam a 
ter tectos máximos de dedução no 
seu conjunto para os escalões de 
rendimento de € 7.410 até € 66.045, 
reduzindo-se a zero para 
rendimentos colectáveis acima deste 
valor. Para rendimentos colectáveis 

preservando-se, assim, as isenções 
já concedidas.

Por outro lado, as taxas de IMI para 
prédios urbanos passam a variar 
entre 0,5 % e 0,8 % para prédios 
ainda não avaliados pelo CIMI e 
entre 0,3% e 0,5% para prédios va o . a a e d e tos co ectáve s 

até € 7.410 não é aplicável qualquer 
limite conjunto. Os limites globais 
são majorados em 10% por cada 
filho dependente.

Harmoniza-se a tributação dos 
pensionistas com as dos 
trabalhadores dependentes  ao 

e t e 0,3% e 0,5% pa a p éd os 
urbanos avaliados. A taxa de IMI 
aplicável a imóveis detidos por 
entidades domiciliadas em 
«paraísos fiscais» aumenta de 5% 
para 7,5% e são elevadas ao triplo as 
taxas nos casos de prédios urbanos 
devolutos há mais de um ano (até à 
data elevadas ao dobro)  trabalhadores dependentes, ao 

reduzir a dedução aplicável às 
pensões de um máximo de € 6.000 
para € 4.104. Por outro lado, prevê-
se que esta dedução se reduza para 
pensões acima de € 22.500, o que se 
traduzirá numa tributação mais 
gravosa para pensionistas com 
rendimentos acima desse limiar do 

data elevadas ao dobro). 

No caso dos prédios de escritórios, 
indústria e comércio, prevê-se uma 
actualização anual do seu valor 
patrimonial, em vez da actualização 
trienal agora prevista.

Em sede de IMT  de uma forma rendimentos acima desse limiar do 
que para trabalhadores dependentes 
com iguais rendimentos.

Do conjunto de alterações acima 
referidas resulta um agravamento 
significativo da tributação em IRS 
para a generalidade dos 

ib i

Em sede de IMT, de uma forma 
geral, verifica-se uma manutenção 
das taxas já aplicáveis, excepto para 
os imóveis adquiridos por entidades 
residentes em «paraísos fiscais», a 
qual aumenta de 8% para 10%. 

Imposto do Selo
contribuintes.

Impostos sobre o 
património 
Há uma forte restrição na isenção de 
IMI para habitação própria e 
permanente, a qual estará limitada a 
imóveis cujo valor tributável não 

Destaca-se o alargamento do prazo 
de caducidade de quatro para oito 
anos no caso de imposto incidente 
sobre transmissões gratuitas ou 
aquisições onerosas de bens 
imóveis. 

imóveis cujo valor tributável não 
exceda € 125.000 (contra os actuais 
€ 236.250) e por um prazo máximo 
de 3 anos (actualmente de 4 ou 8 
anos, dependendo do valor). 
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Justiça fiscal
As propostas são principalmente 
dirigidas ao combate à fraude e 
evasão fiscal, com o aumento em 
50% dos limites em abstracto das 
coimas (€ 45.000 para a 

De forma a penalizar o 
incumprimento e a mora, é 
revogado o prazo máximo de 3 anos 
para cálculo de juros de mora, sendo 
estes agora calculados até ao 
pagamento da dívida fiscal. Por co as (€ 45.000 pa a a 

negligência). Propõe-se também um 
aumento de 50% no montante das 
contra-ordenações, sendo criadas 
algumas contra-ordenações 
específicas, nomeadamente para 
matérias de preços de transferência.

A moldura penal é substancialmente 

outro lado, prevê-se que a taxa de 
juros de mora seja elevada para o 
dobro (cerca de 12%), se a 
Administração Tributária ou 
contribuintes não derem 
cumprimento atempado a sentença 
judicial.

A moldura penal é substancialmente 
reforçada para as pessoas 
singulares, podendo implicar a 
inevitabilidade de prisão efectiva. A 
proposta contempla ainda a 
duplicação das penas máximas sob a 
forma de multa para as pessoas 
colectivas, no caso de burla 
tributária e crime de contrabando  

O procedimento para aplicação das 
regras anti-abuso torna-se mais 
flexível para a Administração 
Tributária, sendo alargado de 3 para 
4 anos o prazo para aplicação destas 
regras.

No que respeita às relações entre tributária e crime de contrabando. 
Há também um alargamento da 
incidência subjectiva na associação 
criminosa para entidades que 
prestem apoio a essa actividade. De 
referir ainda que passa a constituir 
fraude qualificada a conduta que 
represente uma vantagem 

i i l i

No que respeita às relações entre 
Administração e contribuintes, 
verifica-se a obrigatoriedade para as 
empresas de ser declarado, até 31 de 
Março de 2012, um endereço de 
e-mail, de forma a poder ser feita 
notificação electrónica dos actos 
tributários. A proposta contempla 
ainda algumas alterações aos patrimonial superior a € 50.000.

No que se refere ao combate aos 
«paraísos fiscais», a proposta prevê 
um alargamento do prazo de 
caducidade (12 anos) e de prescrição 
(15 anos) para factos tributários 
conexos com esses territórios, não 

ainda algumas alterações aos 
processos de informação vinculativa, 
concedendo prazos mais alargados 
de resposta para a Administração 
Tributária e aumentando as custas 
dos processos urgentes, permitindo 
no entanto fazer um pedido com 
carácter de urgência previamente às 

f lsendo porém esclarecido na lei o 
conceito de «conexão» para esse 
efeito.  

operações, facto que actualmente 
não é possível. 
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