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Agravamento Fiscal das famílias com filhos a cargo



Contexto

A Constituição da República Portuguesa estatui:

• No seu Artigo 67º, número 2, alínea f) “Família”: 

“2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família:

…

f) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com os encargos 
familiares;”

• No seu Artigo 104º, número 1: 

“1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e 
será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do 
agregado familiar. “



Contexto
Tendo, nomeadamente, presente que:

1. O actual modelo de IRS não tem em conta, para o cálculo da taxa de imposto, a dimensão da 
família;

2. As deduções familiares por dependente definidas em IRS (190 euros por ano ou 380 euros 
até aos três anos) estão longe de valores que permitam traduzir os encargos que cada família 
tem em despesas essenciais com cada dependente (alimentação, vestuário, …);

3. As deduções com imóveis em IRS possuem um tecto por família independentemente da sua 
dimensão, descurando a necessidade que uma família maior tem de uma habitação maior;

4. As deduções de educação por dependente em IRS (142,50 euros por ano quando se trate de 
3 ou mais dependentes) são insuficientes para cobrir, nomeadamente, os encargos com 
manuais escolares necessários para frequência do ensino obrigatório;

5. O IMI e o IMT não têm em conta a dimensão da família, partindo obrigatoriamente do 
princípio de que uma casa maior é um luxo e não uma necessidade e tributando‐a como tal.



IMPOSTO SOBRE AS PESSOAS 
SINGULARES (IRS)

Facilmente se conclui, que o actual modelo fiscal está em clara contradição com os princípios 
constitucionais, situação que urge corrigir.

Considerando que:

a. O país vive uma crise que a cada instante se agrava, gerando situações de desemprego e de 
perca de rendimentos;

b. Muitos bens e serviços vêem o seu custo aumentado e nomeadamente, também pela via de 
aumento do IVA, alguns bens de natureza essencial como a electricidade;

c. As famílias com dependentes a cargo possuem um maior conjunto de despesas essenciais, 
tanto maiores quanto maior o número de dependentes e, por consequência, possuem já 
menor capacidade de reduzir os gastos actuais.

Não é aceitável que as alterações fiscais introduzidas venham diminuir, de forma desproporcional, 
e ainda mais, a possibilidade de deduções à colecta destas famílias e, por consequência, acentuar 
o potencial de imposto a cobrar de forma crescente com o número de filhos a cargo na família.



IMPOSTO SOBRE AS PESSOAS 
SINGULARES (IRS)

Tendo por base as 3 despesas habitualmente deduzidas pelas famílias (saúde, educação e imóveis – em 2009,
41,07% do total das deduções à colecta, sendo que 46,10% respeitam a deduções personalizantes) e
efectuando um comparativo das alterações constantes da proposta de OE 2012 no que ao IRS diz respeito, com
a actual situação, é possível obter o gráfico seguinte:
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IMPOSTO SOBRE AS PESSOAS 
SINGULARES (IRS)

Sendo facilmente constatada:

• A realidade do agravamento fiscal desigual, verificando‐se que é sobretudo
acentuada do 3º ao 6º escalão.

• No gráfico pode ler‐se, nomeadamente, que uma família com 6 filhos a cargo, caso
possua rendimentos que o enquadrem entre o 3º e o 6º escalão, poderá chegar a
atingir um agravamento fiscal superior a 5.000,00 euros, enquanto que, para o
mesmo rendimento e para uma família sem filhos a cargo, o agravamento
potencial não ultrapassará os 2.700,00 euros.



IMPOSTO SOBRE AS PESSOAS 
SINGULARES (IRS)

O impacto na capacidade financeira das famílias faz‐se sentir com maior intensidade
nos primeiros quatro escalões sendo claro que quanto maior for a dimensão do
agregado familiar maior será a redução sofrida.
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IMPOSTO SOBRE AS PESSOAS 
SINGULARES (IRS)

À semelhança da capacidade financeira, o aumento da taxa efectiva de imposto é
maior nos três primeiros escalões de rendimento, sendo este aumento ainda mais
evidente quanto maior for o número de filhos do casal.
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO IMPOSTO 
SOBRE AS PESSOAS SINGULARES (IRS)

É assim, nas presentes circunstâncias, premente introduzir mecanismos que
favoreçam a equidade e que desagravem proporcionalmente quem já está mais
fortemente penalizado, ao invés de agravar ainda mais.

Como primeira medida para corrigir esta injustiça, sugere‐se a alteração das deduções
personalizantes: contribuinte e dependente (que não seja sujeito passivo de imposto).

Analisando o perfil das deduções personalizantes entre 2007 e 2009 e estimando a
partir dos números de 2009 uma diminuição de cerca de 10% nas deduções dos
sujeitos passivos e um aumento de cerca de 40% nas deduções dos dependentes é
possível concluir que o valor total liquidado relativo a estas deduções se mantém
inalterado – efeito 0 (ver quadro próximo slide).

Garantido o impacto 0 nas contas do Estado, a APFN sugere as seguintes alterações na
proposta de OE para 2012:

• Diminuição de 55% para 50% do IAS dos contribuintes;

• Aumento de 40% para 55% dos dependentes.



PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO IMPOSTO 
SOBRE AS PESSOAS SINGULARES (IRS)



PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO IMPOSTO 
MUNICIPAL  SOBRE IMÓVEIS (IMI)

No âmbito deste imposto e tendo nomeadamente presente, a alteração de taxas
prevista no projecto de OE e o já atrás exposto, propõe‐se a introdução da
possibilidade de os municípios virem a considerar o número de metros quadrados per
capita como variável de ajustamento do IMI.



TABELAS

Anexo: Tabelas sobre testes ao impacto das alterações nas deduções no
projecto de OE 2012



Pressupostos

Os cálculos efectuados têm subjacentes os seguintes pressupostos:

1. Efeito da diminuição do subsidio de refeição não tributável de 6,41€ para 5,55€, esta
diminuição resulta num aumento de base de tributação de cerca de 200 euros por ano
por sujeito passivo de IRS;

2. Foram apenas consideradas as deduções mais comummente utilizadas: saúde,
educação e imóveis – 41,07 do total de deduções à colecta em 2009;

3. Nas despesas de saúde, em 2011 não havia limite ao montante apresentado sendo
dedutível o valor de 30% sobre o total das despesas. A proposta apresentada para 2012,
consiste numa diminuição para 10% do valor dedutível, acrescido de um tecto de
838,44€, ao qual será adicionado 30% do IAS por cada dependente a cargo. Desta
forma, para tornar possível a comparação das deduções possíveis nos dois anos foi,
para 2011, considerado o limite imposto na proposta de 2012, mas sendo possível a
dedução de 30% ao invés de 10%;

4. Nas despesas de educação não existe qualquer alteração proposta face ao ano de 2011;



Pressupostos

5. Nas despesas relativas a imóveis, não só baixa a dedução possível de 30% para 15% das
despesas, assim como a base de cálculo passa a incidir apenas sobre os juros, deixando
de ser consideradas as amortizações. Contudo neste trabalho foi apenas considerada a
diminuição de 30% para 15%, tendo assim sido tido em conta para 2011 o valor de 30%
sobre o tecto possível nesse ano e, para 2012, 15% sobre o mesmo valor do limite de
2011.

6. Foram adicionadas todas as possíveis deduções em cada escalão e, a partir do 3º
escalão, em que foi introduzido um tecto máximo para o total de deduções de saúde,
educação e imóveis (e outras aqui não contempladas) foi efectuada essa correcção ‐
exemplo no 3º escalão o tecto máximo é de 1250 euros mais 10% (125) por cada filho;

7. Os valores finalmente obtidos de potencial colecta liquida reflectem, em todos os casos
e sobre os mesmos princípios base, o mínimo a pagar caso sejam utilizadas ao limite
todas as deduções possíveis;

8. O aumento de imposto apresentado, reflecte a diminuição nas deduções possíveis em
cada família consoante a sua dimensão.



Tabela 1



Tabela 2.1.
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Tabela 4.1.
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Tabela 5.1.
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Tabela 6.1.
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Tabela 7.1.
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Tabela 8.1.
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