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IMPOSTOS

a análise da

IRS
A nível do IRS,o Orçamento denota uma es-
pecialpreocupaçãoemcompensarosdeficien-
tes pelo aumento de tributação resultante da
alteração legislativa introduzidacomoOrça-
mento do Estado de 2007,o qual estabeleceu
a reduçãogradualdomontanteanualde ren-
dimentos isentos de tributação.

Neste sentido, os contribuintes deficientes
passamadeduzirà colectado IRS3,5vezeso
SalárioMínimoNacional (SMN),emvezdas
3 vezes revistas em 2007.Também é aumen-
tada a dedução à colecta dos dependentes e
dos ascendentes deficientes, que passa de 1
para 1,5 vezes o SMN.Adicionalmente, per-
mite-se a dedução à colecta de encargos com
lares e residências autónomas para pessoas
com deficiência.

Quem também irá beneficiar de um incre-
mentonadeduçãoàcolectasãoosdependen-
tes, que a 31 de Dezembro do ano a que res-
peita o imposto tenham até 3 anos de idade,
sendoessadedução incrementadade40%do
SMN para 80% do SMN, ou seja, passa de
161,20Euros para 322,40Euros, assumindo
o SMN actualmente em vigor (403 Euros).

As restantesdeduçõesà colecta,cujo limite
é fixado em valor, não sofreram alterações si-
gnificativas,tendosido,genericamente,actua-
lizadasem2,1%(amesmapercentagemdeac-
tualizaçãodosescalõesdeIRS).Porém,omes-
mo já não sucede no que se refere aos limites
das deduções à colecta indexados ao SMN.
Tendoemconsideraçãoquenoanode2008o
SMNfoi incrementadoem4,5%,etendopre-
senteocompromissoassumidoentreoGover-
no e os parceiros sociais, de que o SMN em
2009seriafixadoem450euroseem2011em
500 euros, assumimos um incremento do
SMN de 4,5% para 2008, idêntico ao verifi-
cadonoanopassado.Assim,casotodasasde-
duçõesàcolectaindexadasaoSMNsejamele-
vadasnessapercentagem,ocorreráumaredu-
ção na carga fiscal de alguns contribuintes.

No seguimento da reforma da Segurança

Social, é criada uma nova dedução à colecta
paraoscontribuintesque invistamnascontas
individuais de Segurança Social.A dedução é
de 20% dos valores aplicados,comlimite em
350Eurosporsujeitopassivo.Desta forma,é
dadoaestes investimentos idênticotratamen-
to aos dos investimentos em fundos e planos
de poupança reforma (PPR).

Clarifica-seaindaqueapenalizaçãoprevis-
ta pela utilização, para fins não previstos, de
capital das contas poupança-habitação, que
tenham beneficiado da dedução à colecta no
âmbitodobenefíciofiscal inerenteaestascon-
tas,sóabrangeosmontantesaplicadosnosúl-
timos quatro anos.

Ao nível da tributação de rendimentos, as
alterações também não foram expressivas.

Verificou-seumligeiroaumentodatributa-
ção das pensões inferiores a 30.000 euros de-
vidoaumligeirodecréscimonadeduçãoespe-
cífica aplicável a estes rendimentos, a qual
passa de 6.100 euros para 6.000
euros.Porém,tambéméalterada
a regra de quantificação daquela
dedução para as pensões de mon-
tantesuperior.Em2007,eramcon-
sideradas pensões de montante su-
perior,asqueexcediam35.000euros,
estando a ser proposta uma redução
para 30.000 euros em 2008.A dedu-
çãoespecíficadestaspensõespassaater
emcontaumfactordereduçãode10%
emvezdos15%emvigorem2007.Ain-
troduçãosimultâneadestasalterações,ao
nível da dedução específica às pensões de
montantesuperior,traduzir-se-ánumdesa-
gravamentodoIRSapagarporestespensio-
nistas.Em2007,àspensõesdemontante su-
periora 75.600 euros já não é aplicável qual-
querdeduçãoespecífica,enquantoem2008a
dedução só se anula nos 90.000 euros.

Foi introduzida uma exclusão de tributa-
ção para as bolsas atribuídas aos praticantes
desportivosdealtorendimentonoâmbitodos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esta exclu-
são abrange também as bolsas de formação

desportivaatribuídasaospraticantes,árbitros,
juízes,ou outros agentes desportivos.Porém,
neste último caso a exclusão está limitada a
cinco vezes o SMN.

Os não residentes fiscais em Portugal que
aufiram rendimentos de trabalho dependen-
te, pensões e alguns rendimentos de trabalho
independentevêemasua tributaçãoser redu-
zida de 25% para 20%.

IRC
Flexibilizam-se os requisitos necessários para
accionaradispensaderetençãonafonte,quer
poraplicaçãodedirectivascomunitárias,quer
poraplicaçãodasconvençõesparaeliminara
dupla tributação internacional,desta-
cando-se:

(i) Dilatação

do prazo para obtenção dos formulários exi-
gíveis (atéàdatadeentregadoimpostoaoEs-
tado);

(ii)Aumento generalizado do prazo de va-
lidade desses formulários (2 anos para rendi-
mentos abrangidos pela Directiva Juros e
Royalties; 1 ano nos demais casos);

(iii) Alteração da contagem do prazo de
dois anos para requerer o reembolso: termo
do ano em que ocorreu a retenção na fonte;

iv) Termo da caótica gestão dos formulá-
rios previsionais vs definitivos;

v) Possibilidade do devedor
dos rendimentos po-

A proposta do Orçamento do Estado para o exercício de 2008, ontem apresentada, não contém
alterações estruturais ao nível tributário. A análise da PricewaterhouseCoopers salienta um conjunto
de aspectos mais significativos, como a redução do IRS para cidadãos deficientes ou, em sentido
inverso, o aumento da tributação das pensões inferiores a 30.000 euros. Mas trata-se claramente
de uma proposta de continuidade.

Proposta de OE só com mudanças
de pormenor na política fiscal

continua

continua


