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A proposta de Orçamento de Estado 
(OE) para 2013, entregue na 
passada segunda-feira na 
Assembleia da República, veio 
confirmar o agravamento de 
tributação para a generalidade das 
famílias, independentemente da 
fonte de rendimentos auferida. 
 
Conforme já tinha sido anunciado, o 
número de escalões de IRS foi 
reduzido de oito para cinco, 
passando as taxas marginais a variar 
entre 14,5% e 48% (atualmente 
variam entre 11,5% e 46,5%), o que 
terá como consequência o 
incremento da taxa efetiva de 
tributação de todos os contribuintes. 
 
O último escalão de IRS, que em 
2013 corresponderá a rendimentos 
superiores a 80.000 Euros 
(atualmente 153.300 Euros), é ainda 
sujeito a uma taxa adicional de 
solidariedade de 2,5%. 
 
Adicionalmente, foi reintroduzida a 
sobretaxa de IRS, com uma taxa de 
4%, a qual será aplicada em moldes 
ligeiramente diferentes da sobretaxa 
que vigorou em 2011, uma vez que 
para os trabalhadores dependentes e 
pensionistas será aplicada 
mensalmente, via retenção na fonte 
pela entidade patronal, e não atinge 
todas as fontes de rendimento da 
mesma forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As mais-valias, os rendimentos 
prediais e os rendimentos de capitais 
não oriundos dos designados 
territórios “offshore”, desde que o 
contribuinte não opte pela tributação 
destes rendimentos às taxas 
progressivas, não serão sujeitos a 
sobretaxa. 
 
Porém, tal facto não significa que 
estas fontes de rendimento não 
tenham sido afetadas pelo 
agravamento fiscal, uma vez que, não 
tendo ainda a taxa de tributação de 
26,5% aplicável a estes rendimentos 
(anunciada no orçamento retificativo) 
entrado em vigor, já está a ser 
proposta a sua tributação à taxa de 
28%.  
 
Se analisarmos, por exemplo, a 
tributação das mais-valias de valores 
mobiliários, verificamos que até à 
entrada em vigor do PEC I (Março de 
2010), este tipo de mais-valia era 
tributado à taxa de 10% se as ações 
tivessem sido detidas por um período 
inferior a 12 meses, caso contrário, 
seriam isentas. Assim, em Março de 
2010 passam a ser tributadas à taxa 
de 20%, para em Junho de 2010 
passarem a ser tributadas à taxa de 
21,5%. Em Junho de 2011, volta a ser 
agravada a tributação desta fonte de 
rendimentos, com a introdução da 
sobretaxa de 3,5%. Posteriormente 
com a entrada em vigor do OE para 
2012 a tributação passa a ser efetuada 
à taxa de 25%. 
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Assim, durante muitos anos este foi 
um regime que ajudou (i) a captar 
investimento estrangeiro, (ii) a reter 
investimento português e (iii) atrair 
contribuintes com um elevado nível 
de património, os quais apesar de 
não pagarem IRS sobre as mais-
valias mobiliarias, pagavam, entre 
outros impostos, IMT e IMI sobre os 
imóveis que detinham em Portugal e 
IVA no consumo efetuado em 
território português. 
 
Com todas estas alterações, no 
próximo ano Portugal será um dos 
países da Europa com as taxas de 
tributação de mais-valias de valores 
mobiliários e rendimentos de 
capitais mais elevadas da Europa.  
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Aparentemente, os prestadores de 
serviços serão os contribuintes com 
a carga fiscal mais agravada, uma 
vez que, adicionalmente ao 
agravamento fiscal decorrente da 
reformulação dos escalões e das 
taxas, passam a ser tributados sobre 
80% do seu rendimento (atualmente 
70%), ou seja, assume-se como 
custos da atividade ao invés de 30% 
do rendimento, somente 20%. 
 
Por ventura, talvez os proprietários 
de imóveis arrendados sejam 
beneficiados ao nível da tributação 
dos rendimentos prediais, uma vez 
que estes passam a ser tributados à 
taxa autónoma de 28% (atualmente 
são tributados a taxas progressivas), 
podendo, caso esta taxa não lhe seja 
benéfica devido ao baixo nível de 
rendimentos, optar por englobar os 
rendimentos prediais às restantes 
fontes de rendimento. Nessas 
circunstâncias, a tributação ocorre 
às taxas progressivas (que variam 
entre 14,5% e 48%) acrescida dos 
4% relativos à sobretaxa. 
 
Em sede de Segurança Social, a 
proposta do OE para 2013 também 
não foi portadora de boas notícias, 
uma vez que os subsídios 
concedidos no âmbito das 
eventualidades de desemprego e de 
doença, passam a estar sujeitos a 
uma taxa contributiva de 6% e de 
5%, respetivamente.  
 
Fiquemos então na expetativa de 
melhores dias... 
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