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A redução do défice continua a ser
a principal preocupação do Governo.
E se o défice vai ser reduzido por via
da despesa, os funcionários públicos
continuarão a ser o bombo da festa.
Joaquim Dionísio Dirigente da CGTP

O que é que o Estado está a querer
dizer? Que os pais são apenas responsá-
veis pelas crianças até aos três anos e
que a partir daí o Estado toma posse
delas? As deduções têm que ser iguais
ou crescentes ao longo da idade.
Fernando Ribeiro e Castro Ass. Portuguesa das Famílias Numerosas

As previsões definidas no OE
traduzem grande incerteza e
lamentamos que o Governo não
tenha definido o crescimento e o
emprego como objectivos para 2008.
João Proença Secretário geral da UGT

GOVERNO RESPONDE A CRÍTICAS

As pessoas com deficiência vão ter
direitoaumaumento ligeironasde-
duções à colecta,dos actuais 3 para
os3,5saláriosmínimos. Adicional-
mente,osdeficientescomumdepen-
dente a cargo poderão deduzir 1,5
salários mínimos à colecta de IRS,
quando, este ano, só podiam dedu-
zir um salário mínimo.

Esta resposta do Governo às crí-
ticasdequetemsidoalvodesdeoano
passado, particularmente por parte
dos portadores com deficiência que
têm rendimentos do trabalho e pen-
sões,nãodeve,contudo,satisfazeros
críticos.Éque,mesmocomoaumen-
todadedução,afacturafiscaldoIRS
para os deficientes que trabalham
continuaaserbastantemaiselevada
do que até 2006 – para os restantes
deficientes, que não são titulares de
rendimentos,oregimepassaatéaser
mais favorável.

Para o ano, e por força do artigo
161ºdoOrçamentodoEstadopara
2007,os rendimentos auferidos por
deficientes com rendimentos das ca-
tegoriasA,BeH(trabalhodependen-
te, independente e pensões, respecti-
vamente), vão ser considerados por
apenas 90% do seuvalor,desde que
aparcelade10%queficadefora,por

tributar, não exceda os 2.500 euros
(em2007,os limites eramde 80% e
5.000 euros,respectivamente).

É sobre esses 90% que em 2008
recairão as novas regras: depois de
feitas as deduções personalizantes,
podemdeduzir-seàcolectaa3,5ve-
zes o salário mínimo (contra os três
salários mínimos actuais), assim
como30%datotalidadedasdespe-
sas efectuadas com a educação e a
reabilitação do sujeito passivo,ou e
25%dosprémiosdesegurosdevida
quegarantamexclusivamenteosris-
cos de morte, invalidez ou reforma
por velhice (desde que estes não ex-
cedam 15% da colecta de IRS).

Factura dispara
Feitas as contas, um deficiente sol-
teirocomumsaláriomensalemtor-
no dos 2.500 euros brutos, vai pa-
gar em 2008 mais 3.000 euros de
IRS do que o que pagou em 2006,
ainda ao abrigo das regras antigas,
emais648eurosqueovalorquepa-
gará em 2007 – o primeiro ano em
vigor das novas normas. Já em
2009,quandoascláusulasdesalva-
guarda acima mencionadas cessa-
rem,afacturadeIRSdispararápara
6.500 mil euros, mais 4.000 euros

do que o que pagava em 2006.
Deacordocomsimulaçõesefectua-

daspelaPWCparaoJdN,oefeitore-
pete-seemtodasascategoriasderen-
dimento(sóquemauferesaláriosmui-
to baixos é que não é prejudicado) e
tambémconsoanteasituaçãofamiliar

docontribuinte (verquadros).
As simulações apresentadas não

consideram as despesas que os agre-
gados continuarão a poder deduzir
nemos rendimentos oriundos de ou-
tros factores, como é o caso de capi-
tais,mais-valias,rendimentosprediais.

PENSIONISTAS

Reformados da banca com incentivos
As pessoas que estejam já reforma-
dasmasquecontinuamafazerdes-
contospararegimesobrigatóriosde
Segurança Social, ou para subsiste-
masdesaúde,vãopoderdeduzires-
ses encargos para efeitos de IRS.
A novidade consta do OE para o
próximo ano, e tem como destina-
táriosprimordiaisosantigosfuncio-
náriosdosectorfinanceiroque,ape-
sar de já estarem aposentados,con-
tinuam a fazer descontos para os
FundosdePensõesouparaoSAMS
(sistema de saúde da banca).

Oincentivotemaformadededu-
çãoespecífica,ouseja,édirectamen-
te abatido ao rendimento bruto da

respectiva categoria de rendimento.
Tirando estes pequenos brindes

direccionados a públicos muito es-
pecíficos,2008serámaisumanode
esforço adicional para os pensionis-
tas.OGovernoprosseguecomoseu
plano de baixar a dedução específi-
caparaquemreceberendimentosde
pensões,atéofazerequivaleraotec-
todededuçãoqueestáemvigorpara
os rendimentos do trabalho (que é
de 72% do salário mínimo nacio-
nal),obrigandoumnúmerocrescen-
te de pensionistas a pagarem IRS.

Paraoano,apenasficarãoa“sal-
vo”deIRS–umavezqueadedução
específica é o tecto máximo até ao

qual não recai imposto – os rendi-
mentosdepensões inferioresa6.000
euros (semconsiderarasdeduções).
Jáaspensõessuperioresa30mileu-
rostêmumadeduçãoigualaseismil
euros, abatida até à sua concorrên-
cia de 10% da parte que excede
aquele valor anual.

Esteéoresultadodeumplanode
aproximaçãoprogressivadasdedu-
ções específicas iniciado em 2006 e
é explicado,pelo Governo,com ra-
zões de equidade fiscal. Segundo o
Executivo, não há razões para que
estes rendimentos tenham um“be-
nefíciofiscal”logoàcabeça(naprá-
tica,adeduçãoespecíficaequivalea

umaisençãodetributação)superior
aos auferidos pelos rendimentos de
quem trabalha.A diferenciação en-
treeles deveserfeitaatravésdascha-
madas“deduções personalizantes”
comoéocasodasdespesascomsaú-
de,de educação, entre outras.

UmestudodoMinistériodasFi-
nanças, divulgado no início deste
ano,aduzia uma segunda razão: ao
serem mais generosas para os pen-
sionistas,estasdeduçõesacabampor
constituirumdesincentivoaotraba-
lho, em detrimento da reforma an-
tecipada,uma situação que contra-
riaosentidodaspolíticasqueoGo-
verno tem vindo a empreender. EM

Indemnizações pagas
por seguradoras isentas

O IRS deixará de incidir sobre as in-
demnizações por lesão corporal,
doença ou morte ao abrigo de con-
tratos de seguro, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Esta era uma reivindicação das em-
presas de seguros.

Não residentes pagam
20% de IRS
Os trabalhadores não residentes
em Portugal que cá tenham rendi-
mentos do trabalho passarão a pa-
gar IRS à taxa liberatória de 20%,
em vez dos 25% anteriores. A regra
é valida tanto para os trabalhado-
res dependentes como para os in-
dependentes e também para as
pensões. Ao mesmo tempo, é pedi-
da uma autorização legislativa para
permitir que os residentes na UE
que aufiram cá pelo menos 90% do
seu rendimento possam ter o mes-
mo regime de tributação de um re-
sidente, uma reivindicação que vai
ao encontro da comunidade portu-
guesa em Espanha.

Deficientes em lares
apoiados
Osagregadospoderãodeduziràco-
lecta 25% dos encargos com lares e
instituiçõesdeapoioa dependentes
que tenham deficiência.

Microprodução
de electricidade isenta
Os rendimentos gerados a partir da
produção e venda de electricidade
a partir de instalações de baixa po-
tência vão estar excluídas de tribu-
tação em sede de IRS. O Governo
aprovou em meados de Setembro o
novo regime de microgeração,atra-
vés do qual as famílias portuguesas
podem produzir energia em casa
para autoconsumo e vender o exce-
dente à rede.

Desportistas
Talcomojátinhasidoanunciadopor
José Sócrates, as bolsas atribuídas
a praticantes de alto rendimento
desportivo, as bolsas de formação
desportiva e os prémios atribuídos
aos praticantes de alto rendimento
desportivo, bem como respectivos
treinadores, deixam de estar sujei-
tas a IRS. Esta alteração é concreti-
zada no artº 12º do CIRS.

Deficiente solteiro

IRSpagoem cadaano
Rendimentobrutomensal 2006 2007 2008 2009

€ 1.500 € 256 € 946,75 € 1.249,11 € 1849,16

€ 2.000 € 1.002 € 2.780,64 € 3.429 € 4.279

€ 2.500 € 2.647 € 5.057 € 5.706 € 6.556

Deficiente casado, único titular

IRSpagoem cadaano
Rendimentobrutomensal 2006 2007 2008 2009

€ 1.500 € 95 € 0 € 192,2 € 696

€ 2.000 € 494 € 1.402 € 1.788 € 2.375

€ 2.500 € 1.694 € 2.976 € 3.362 € 3.949

Fonte: PricewaterhouseCoopers
(1) Ao nível das deduções à colecta do IRS, só foi considerada a dedução pessoal em vigor em 2006 versus a dedução para 2007.
(2) Assumiu-se um incremento salarial de 2,1% para 2006 e para 2007 (igual à actualização dos escalões de IRS

Deficientes com ligeiro aumento
na dedução para “calar” protestos
Dedução à colecta sobe de 3 para 3,5 salários mínimos

Apesar da subida das deduções, alguns
deficientes vão continuar a pagar mais

Outras
medidas


