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AUMENTO DE DEDUÇÕES À COLECTA

Mais deduções no IRS,
mas apenas para
filhos até aos 3 anos
A partir de 2008, as famílias com crianças
com idade até 3 anos vão poder deduzir
à colecta do IRS 80% do valor do salário
mínimo por cada uma delas, o dobro
da dedução prevista para os restantes
filhos a cargo. Ao contrário do que o Jornal
de Negócios noticiou ontem, o Governo
não vai avançar com incentivos fiscais
a todos os agregados que tenham mais
que um filho. Esta medida constava da
versão preliminar da proposta de OE/2008
discutida no Conselho de Ministros,
mas, na recta final da discussão, o Governo

acabou por abandoná-la, optando por
uma solução bastante menos onerosa
para os cofres públicos.
Assim, no cenário que acabou por
prevalecer, e que na sexta-feira foi
anunciado, prevê-se a criação de um
incentivo temporário às famílias: poderão
ter direito a abater directamente à factura
fiscal cerca de 340 euros por cada filho
(ou equiparado, como os enteados) que,
no ano a que os impostos se referem, não
tenha ultrapassado os três anos de idade.
Ultrapassada essa faixa etária, a dedução
volta aos valores habituais, vigentes até
aqui: 40% do salário mínimo (170 euros).
Para o ano poderão beneficiar desta
medida as famílias que tenham filhos
que cheguem a Dezembro com três anos
(ou menos) feitos. Mas ela apenas se fará
sentir no bolso em 2009, na altura
em que é feito o apuramento do IRS
referente a 2008.
Estes incentivos são complementados, pelo
Governo, com benefícios fiscais às redes
de equipamentos destinadas às crianças.
As empresas que façam donativos
a creches, lactários e jardins de infância
podem deduzi-los como custo por 140%
do seu valor, até ao limite de 6/1000
do volume de vendas ou dos serviços
prestados.
Até aqui, no âmbito dos benefícios fiscais
ao Mecenato, que no ano passado foram
transportados para o Estatuto dos
Benefícios fiscais (artigo 56º-D),
as empresas podiam deduzir como custo
fiscal os donativos aos jardins de infância
(não se incluíam creches ou lactários) e
por 120% do seu valor (menos 20%). EM
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Quem quiser canalizar parte da sua reforma
para um“Plano Poupança Reforma”gerido
pelo Estado,um instrumento que será criado
no decurso de 2008, vai gozar de benefícios
fiscais semelhantes aos que estão previstos os
PPR geridos pelos privados.

No OE para 2008, é aditada uma norma
aoEstatutodosBenefíciosFiscais (EBF)onde
se prevê a dedução à colecta de 20% dos va-
lores aplicados em contas individuais geridas
em regime público de capitalização, não po-
dendo, contudo, esta dedução ultrapassar os
350 euros por ano.

Este valor compara comos incentivos atri-
buídos à poupança em PPRprivados,em que
se prevê a dedução à colecta do IRS de 20%
dos montantes aplicados no ano em causa, e
que têm como limite máximo os 400 euros,
350 euros ou 300 euros, consoante o sujeito
passivotenhamenosde35anos,entre35e50
anos,e mais de 50 anos, respectivamente.

Maisvagassãoas informaçõessobreotipo
de produto que o Estado vai colocar no mer-
cado.OsecretáriodeEstadodaSegurançaSo-
cial garantiu que estes instrumentos de pou-
pança estariam disponíveis em 2008, mas o
OE/2008 apenas consagra um pedido de au-
torização legislativa para se começar a traba-
lhar no enquadramento legal da questão.

Alógicadefuncionamentoésemelhanteaoque
sucedecomosactuaisPPRnosectorprivadoe
constituirá um complemento para a reforma,
tendoporbaseascontribuiçõesvoluntáriasdos
beneficiáriosdaSegurançaSocial,queserãoca-
pitalizadas no fundo gerido pelo Estado.

IRS
[ INCENTIVOS MÍNIMOS GARANTIDOS ]

POUPANÇA

PPR geridos
pelo Estado com
benefício fiscal
até 350 euros

Tabela do IRS actualizada à previsão da inflação

Rendimentocolectável (euros) Taxanormal (A) Taxamédia(B)

Até 4.639 10,5 10,5

De mais de 4.639 e 7.017 13 11,3472

De mais de 7.017 a 17.401 23,5 18,5994

De mais de 17.401 a 40.020 34 27,3037

De mais de 40.020 a 58.000 36,5 30,1545

De mais de 58.000 a 62.546 40 30,8701

Superior a 62.546 42 -

Deficientes e PPR absorvem maior fatia de benefícios milhões de euros

Benefíciosfiscais 2007 2008 Variação

Rendimentos de desportistas 7 3 -57,1%

Energias renováveis 6,2 7,1 14,5%

Aquisição de computadores 29,3 30 2,4%

Deficientes 163,8 168 2,6%

PPR/Fundos de Pensões 107,1 109,4 2,1%

Propriedade Intelectual 3,9 4 2,6%

Dedução à colecta de donativos 2,4 2,5 4,2%

Donativos a igrejas e instituições religiosas 11,2 11,4 1,8%

Total 341,4 346,1 1,4%
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OquadrodosescalõesdoIRS
costumaserumadasinfor-
maçõesmaiscobiçadasnaal-
turadaapresentaçãodo OE.
Asuamanipulaçãopermite
agravarou desagravaracar-
gafiscal, masasualeitura
nãoéimediata: estabeleceas
taxasqueincidem sobreo
rendimentocolectável docon-
tribuinte, ou seja, sobreoren-
dimentobrutosubtraídodas
deduçõesespecíficaseabati-
mentos. Em 2008apenas
seráactualizadoem 2,1%.

Adespesafiscal em IRS, isto
é, areceitade que o Estado
prescinde paraconceder
benefíciosfiscais, totalizará
346,1 milhõesde euros, mais
1,4%que em 2008, de acordo
com o Governo. Este valor
corresponde a3,5%darecei-
tatotal de IRS. Amaiorparte
dosincentivostêm como des-
tinatáriosaspessoascom de-
ficiênciae osinvestidoresem
planospoupançareforma. Os
incentivosàsenergiasreno-
váveisvão crescerparao ano.

O rendimento colectável, quando superior a 4.639 euros, é dividido em 2 partes: uma, igual ao limite
do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna B correspondente a esse
escalão; outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna A respeitante ao escalão superior.

Incentivos aproximam-se dos concedidos aos
planos de poupança investidos nos privados


