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O peso dos juros, a queda do PIB, 
consumo e rendimentos, bem como 
a fraca redução dos gastos públicos e 
do peso do Estado, levam a uma 
escassa redução do défice 
orçamental, impondo um novo 
contributo de empresas e famílias.  
 
Famílias 
 
A “reposição” de parte dos subsídios 
do sector público conduz a uma 
sobretaxa sobre os rendimentos de 
4%, similar à de 2011 e, 
expectavelmente, sobre os 
rendimentos que excedam 500 
euros mensais. Abolir-se-ão 3 dos 
atuais 8 escalões de IRS e alterar-se-
ão as taxas em alta, mantendo a taxa 
de solidariedade de 2,5%. A taxa 
marginal máxima de IRS, que subirá 
para 48%, e a taxa de solidariedade, 
incidirão sobre rendimentos anuais 
superiores a 80 mil euros. 
 
Um número muito alto de 
trabalhadores do sector público, 
pensionistas e reformados, auferirá 
um rendimento líquido superior ao 
de 2012, mas alguns verão esse valor 
reduzido, dada a manutenção do 
corte de um subsídio (ou 90%), a 
tributação sobre essa parcela, a 
reestruturação do IRS e a sobretaxa. 
Para a generalidade dos 
trabalhadores do sector privado, o 
“corte” decorrente do aumento da 
tributação será menor do que aquele 
que decorreria do aumento da TSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seria desejável, mas não é provável, 
que a sobretaxa seja retida na fonte 
sobre os subsídios de férias e de Natal 
e não sobre as remunerações 
mensais, como forma de minimizar a 
diminuição da liquidez mensal das 
famílias e o seu impacto na contração 
da procura. 
 
Também aumentará a tributação dos 
rendimentos de capitais e das mais 
valias, passando para 28%. A 
tributação da despesa será reforçada 
pelo incremento da tributação sobre 
bens de luxo, supérfluos, ou nocivos. 
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Causas 

• Peso exagerado dos juros  
 
• Acentuada queda do: 
− PIB 
− Consumo  
− Rendimentos de 

famílias e empresas 
 

• Insatisfatória redução dos 
gastos públicos e do peso 
do Estado 

Consequências  
Famílias 
 
• Reposição” de um dos subsídios 

dos trabalhadores do sector 
público (e de 1,1 subsídio de 
reformados e pensionistas).  
 

• Sobretaxa sobre os 
rendimentos, similar à de 2011, 
de 4% sobre os rendimentos 
que excedam o correspondente 
500 euros mensais com 
retenção mensal ou nos 
subsídios. 
 

• Abolição de 3 dos atuais 8 
escalões de IRS. 

 
• Recomposição das taxas de IRS  
 
• Taxa marginal máxima de 48% 

para rendimentos superiores a 
48%. 
 

• Manutenção da taxa de 
solidariedade de 2,5% para 
rendimentos superiores a 80 
mil euros. 
 

• Rendimentos de capitais e mais 
valias tributados a 28%. 

 
• Reforço da tributação sobre 

bens de luxo, supérfluos, ou 
nocivos. 

 
 



 
 
 

Empresas 
 
As empresas terão um forte 
aumento da sua tributação, em 
especial, para aquelas que se 
encontrem mais endividadas, já que 
será vedada a dedução dos juros 
líquidos suportados que excedam 
certa percentagem do EBITA e um 
montante a fixar. Acresce que a taxa 
máxima da derrama estadual (5%), 
passará a incidir sobre o lucro 
tributável que exceda 7,5 milhões de 
euros.  
 
No IVA, deveria retomar-se o estudo 
do sistema de caixa e dos grupos de 
sociedades. Gostaria ainda de ver 
soluções para o crescimento, como a 
simplificação do IRC para pequenas 
empresas, a redução da tributação 
dos lucros reinvestidos, a redução 
da TSU para contratações líquidas e 
a revisão do regime tributário para 
investimento nos (ou dos) países da 
lusofonia. 
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Particulares e Empresas 
 
O rendimento disponível das 
famílias titulares de imóveis mais 
antigos reduzirá pelo incremento da 
base de incidência do IMI, dada a 
opção pela manutenção parcial ou 
revogação, da cláusula de 
salvaguarda. Para prédios urbanos 
com valor tributável superior a um 
milhão de euros, acrescerá o 
imposto do selo de 1%. 
Preocupante é a autorização 
legislativa para a tributação das 
transações financeiras, porque 
afetará a obtenção de capitais 
(próprios ou alheios). Assim, seria 
útil tributar apenas as operações de 
cariz notoriamente especulativo ou 
todas as transferências de fundos, 
com uma taxa muitíssimo 
insignificante, dada a sua base 
muito alargada.  
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Tome nota: 
 
• A Proposta do OE para 2012 

vem, consagrar que, quando seja 
aplicável o RETGS, a derrama 
incide sobre o lucro individual 
de cada uma das sociedades do 
grupo; 
 

• O STA já tinha tomado uma 
posição sobre a derrama nos 
RETGS dizendo que a base de 
incidência da derrama em sede 
de RETGS deveria ser o lucro 
tributável para efeitos de IRC 
apurado pelo Grupo. 
 

• A posição do STA era benéfica 
para os Grupos de Sociedades 
em que coexistiam sociedades 
com prejuízos fiscais e 
sociedades com lucro tributável. 
 

 

Consequências  
Empresas 

 
• Não dedução dos juros líquidos 

suportados que excedam 
determinada percentagem do 
EBITA se superiores a um 
montante máximo a fixar. 

 
• Derrama estadual de 5% para 

lucros superiores a 7,5 milhões de 
euros. 

 
 

Consequências  
Particulares e Empresas 
 
• Incremento da base de incidência do IMI. 

 
• Pela revogação ou manutenção apenas parcial da 

cláusula de salvaguarda.  
 

• 1% de Imposto do Selo para prédios urbanos de 
valor tributável superior a um milhão de euros. 

 
 



Pronto para um “enorme” Orçamento? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui 
aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PricewaterhouseCoopers & Associados - S.R.O.C., Lda. não se responsabilizará por 
qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. 
 
© Pricewaterhousecoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 2012. Todos os direitos reservados. Neste documento 
“PwC” refere-se a Pricewaterhousecoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda que pertence à rede de entidades que 
são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.   
 
 
 

Ideias para repor  
o crescimento 
 
• IVA de caixa. 
• Regime de IVA nos grupos  

de sociedades. 
• Simplificação do IRC para 

empresas de menor 
dimensão. 

• Redução da tributação dos 
lucros reinvestidos, repondo 
o DLRR.  

• Redução da TSU para novas 
contratações líquidas.  

• Revisão do regime tributário 
para investimento nos (ou 
dos) países da lusofonia. 

 
 

Conclusão 
 
Sem crescimento e com um enorme 
e persistente aumento tributário, a 
que modelo económico e social 
aspirar? Isto é, como evoluirão a 
coesão social, o desemprego, a 
dimensão da classe média, as 
desigualdades, o posicionamento na 
cadeia de valor e a dimensão e 
funções do estado? E é a resposta a 
esta última questão o ponto central 
para a resposta positiva a todas as 
anteriores. 
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