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O Orçamento de Estado para 2013 
irá certamente refletir as medidas 
fiscais já anunciadas pelo Ministro 
das Finanças, no âmbito das novas 
medidas de austeridade, as quais se 
irão materializar num aumento 
“enorme” de impostos. 
 
O Ministro não divulgou detalhes 
das medidas anunciadas, tendo-se 
limitado a iniciar o processo de 
mentalização de que as famílias irão 
dispor de menor poder de compra e 
as empresas irão continuar com falta 
de liquidez. Contudo, é expectável 
que o incremento de impostos em 
sede de IRS se venha a concretizar 
por três vias:  
 

- alargamento da base tributável, 
nomeadamente através da 
tributação em IRS de todos os 
apoios sociais, podendo, por 
exemplo, abranger subsídios de 
desemprego, maternidade etc… 

 
- redução do número de escalões 
para cinco, invés dos atuais oito, 
possivelmente com a eliminação 
do Segundo escalão (rendimentos 
de €4.898 até €7.410, os quais 
eram tributados à taxa de 14%, 
passando assim a serem tributados 
à taxa de 24%) e eliminação do 
Sexto e Sétimo escalão 
(rendimentos de €61.244 até 
€153.300, os quais passariam a ser 
tributados à taxa de 43,5% invés 
dos atuais 41,5%), sendo 
reformulado o limite do último 
escalão para rendimentos 
superiores a €80.000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- incremento das taxas de 
tributação, decorrente da 
eliminação de alguns escalões de 
rendimentos e incremento das 
próprias taxas nos escalões mais 
elevados. 
 

Não é de facto ainda possível prever a 
amplitude do aumento “enorme” de 
imposto. Podemos, contudo, desde já 
antever-se que a subida de impostos 
anunciada pelo Ministro das Finanças 
poderá vir a ser para muitas famílias 
mais gravosa do que seria a subida da 
Taxa Social Única em 7%. Para as 
famílias com rendimentos mais 
elevados, o impacto do aumento do 
IRS poderá vir a ser superior a dois 
salários por ano.  
 
Assim, passo a passo, o sistema fiscal 
português aproximar-se do sistema 
fiscal em vigor nos países em vias de 
desenvolvimento, nos quais as taxas 
de tributação são elevadíssimas e 
aplicáveis a partir de níveis de 
rendimentos muito reduzidos. A 
elevada carga fiscal, também à 
semelhança do que sucede nesses 
países, incentivará certamente a 
economia paralela, a “fuga” aos 
impostos e o desaparecimento da 
classe média, conjuntamente com o 
investimento estrangeiro e o capital. 
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Porém, apesar de pouco provável, 
seria interessante que o Orçamento 
de Estado para 2013 contemplasse 
medidas que incentivassem a 
competitividade das empresas 
nacionais e apoiassem socialmente 
as famílias. Numa breve análise ao 
sistema fiscal de países 
desenvolvidos, como é o caso de 
países da União Europeia, 
verificámos que diversos países, 
como é o caso de Espanha, França, 
Holanda, Bélgica e Alemanha 
permitem que os colaboradores 
optem por uma redução do seu 
salário bruto, sendo o montante 
correspondente a essa redução pago 
por via de apoios sociais 
(comparticipação de despesas 
médicas/despesas escolares, 
atribuição de computadores, …), 
sem tributação em sede de IRS ou 
contribuições para a Segurança 
Social. 
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Em Portugal, apesar do Código 
Contributivo, que entrou em vigor 
em Janeiro de 2011, já prever que o 
pagamento de alguns apoios sociais, 
por parte da entidade patronal em 
favor dos seus colaboradores, não 
seja sujeito a contribuições para a 
segurança social, na realidade, na 
conjuntura atual, em as empresas 
não estão em posição de 
incrementar os salários dos seus 
colaboradores, a norma pouca 
aplicabilidade tem. 
 
A possibilidade dos colaboradores 
substituírem parte da sua 
remuneração bruta por apoios 
sociais, não sujeitos a contribuições 
para a segurança social nem a IRS, 
permitiria às empresas reduzir os 
seus custos e aos colaboradores 
disporem de uma remuneração 
líquida superior. 
 
Seria desejável que o Orçamento de 
Estado para 2013 contemplasse 
também algumas das boas práticas 
existentes nos sistemas fiscais dos 
países nossos vizinhos.  
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