A CONSTITUIÇÃO E O IRS
A Constituição estabelece no n.º 1 do artigo 104.º que “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”.
A unicidade, por oposição ao sistema de tributação cedular em vigor antes da reforma
de finais dos anos 80, significa que os rendimentos das pessoas físicas pertencentes a
um dado agregado familiar devem ser tributados num único imposto, que, em princípio,
deverá ter unicamente em conta o rendimento global (líquido) desse agregado. A
progressividade, ancorada na teoria da utilidade marginal decrescente e em princípios de
justiça fiscal, significa que as taxas de imposto devem ser progressivas, isto é, que estas
sobem à medida que o rendimento global (dividido por escalões) cresce. A Constituição
não estabelece, porém, o número de escalões de tributação nem se pronuncia em
concreto sobre a magnitude das taxas, questões deixadas, dentro de certos parâmetros,
para a luta política democrática.
Muito discutida tem sido a questão de saber se o Código do IRS, estruturado por
categorias de rendimentos (inicialmente 9, hoje 6) que evocam as anteriores cédulas e
conhecendo taxas liberatórias e taxas especiais ao lado das taxas gerais de imposto,
satisfaz ou não o requisito da unicidade.
Independentemente da resposta a dar a essa importante questão, uma coisa é certa: a
chamada “sobretaxa em sede de IRS” de 3,5% instituída pelo OE para 2013 vem
estabelecer uma dualidade fiscal em relação aos rendimentos pessoais, pois em bom
rigor não estamos perante uma sobretaxa mas um imposto autónomo, um novo imposto
sobre o rendimento das pessoas singulares, ao lado do IRS e que a este acresce.
Em primeiro lugar, mesmo de um ponto de vista estritamente formal, a sobretaxa não se
integra no Código do IRS, antes se apresenta como norma avulsa (o artigo 187.º da Lei
do Orçamento) que remete, em algumas matérias, para disposições daquele Código.
Em segundo lugar, a forma de determinação da matéria coletável é diferente da que
ocorre no IRS. Além disso, é objeto de cálculo autónomo da coleta e de deduções à
coleta distintas das do IRS. Acresce que à sobretaxa não se aplicam os limites mínimos
de cobrança constantes do Código do IRS. Trata-se de um imposto novo e autónomo
que aproveita as formas de liquidação e de pagamento existentes no IRS.
Em terceiro lugar, a chamada sobretaxa é um imposto proporcional que atinge
indiscriminadamente e de igual modo as pessoas singulares com baixos rendimentos e
com rendimentos elevados. Não estamos pois perante uma forma de tributação
progressiva, mas, pelo contrário, regressiva, penalizadora dos rendimentos mais baixos.
O fosso entre a tributação dos rendimentos englobados sujeitos a taxas gerais do IRS e a
taxas liberatórias é, aliás, alargado, por não aplicação da sobretaxa aos rendimentos
sujeitos a taxas liberatórias, nem sequer formalmente por via de opção.
Em quarto lugar, a receita da sobretaxa, ao contrário do que ocorre com o IRS, reverte
integralmente para o Orçamento do Estado.
Tudo isto nos mostra que a sobretaxa é um novo imposto, parcialmente “embrulhado”
com o IRS para ver se “passa”. Mas é patente que esta dupla tributação viola, de forma
clara, os princípios da unicidade e da progressividade em sede de tributação do
rendimento das pessoas singulares.
Não são, por certo, as únicas inconstitucionalidades no Orçamento existentes nesta
matéria. Outras há igualmente graves como ocorre com a tributação das pensões e com
formas de tributação confiscatória. Voltaremos ao tema muito em breve.

