
O O

www.pwc.com/pt

O OE 2012 
em antecipação
Do aumento de receita que se 
pretende alcançar em 2012 com as 
medidas de política fiscal previstas 
no memorandum de entendimento 
da Troika, 40% serão geradas pelos 
Impostos Indirectos - IVA e 
Impostos Especiais sobre o 

Posto isto, e em termos de redução 
das isenções de IVA, não se 
vislumbram grandes alterações ou 
alterações com impacto significativo 
em termos de receita fiscal.

Já no que respeita às taxas de IVA, a 

Susana Claro
Tax Partner

Jornal de Negócios,
12 de Outubro de 2011 Impostos Especiais sobre o 

Consumo (IECs).

Em matéria de IVA, e segundo o 
memorandum, prevê-se que o 
aumento das receitas, de 410 
milhões de Euros, seja alcançado 
por uma redução das isenções e pela 
transferência de bens e serviços das 

Já no que respeita às taxas de IVA, a 
Governo tem maior espaço manobra e 
é aqui que se esperam as grandes 
alterações – para além da já 
conhecida alteração na electricidade e 
gás. Na Lista I, relativa aos 
bens/serviços que beneficiam da taxa 
reduzida, é provável que seja excluída 
a maior parte dos itens que não transferência de bens e serviços das 

taxas de IVA reduzida e intermédia 
para a taxa normal.

No que respeita à eliminação de 
isenções de IVA, esta medida não 
pode ficar ao livre arbítrio do 
Governo, uma vez que este imposto 
t   t i  itá i  d  q l 

a maior parte dos itens que não 
respeitem a produtos alimentares e 
farmacêuticos. Quanto à Lista II, e a 
manter-se, a mesma poderá ficar 
reduzida aos vinhos comuns, o 
petróleo e gasóleos coloridos e 
marcados e aparelhos referentes a 
energias alternativas. A tributação 
d  i  d  li t ã   b bid  tem uma matriz comunitária da qual 

os Estados-Membros não se podem 
afastar; por conseguinte, não pode a 
legislação nacional tributar 
operações que a Directiva 
comunitária determina serem isenta 
de imposto.

l d l did ó á

dos serviços de alimentação e bebidas 
é, ainda, uma incógnita.  
Considerando que estes serviços 
utilizam a montante recursos não 
sujeitos a IVA (custos com o pessoal) 
e produtos alimentares (tributados à 
taxa reduzida) seria razoável manter 
a sua tributação no nível intermédio.

Por outro lado, tal medida só terá os 
efeitos desejados - aumento da 
receita - se as isenções respeitarem a 
operações cujo destinatário seja o 
consumidor final; isto porque, se o 
destinatário for um operador 
económico (no regime normal de 
IVA) pode recuperar o IVA que 

No que respeita aos IECs, dos quais 
se espera obter uma receita de, pelo 
menos, 250 milhões de euros em 
2012, prevê-se o aumento dos 
impostos sobre veículos e sobre o 
tabaco e a introdução de tributação 
sobre a electricidade, esperando-se p p q

passa a pagar ao seu fornecedor. 
Acresce que, o próprio fornecedor, 
ao passar a realizar operações 
tributáveis, pode recuperar o IVA 
que incorre a montante, existindo, 
neste cenário, uma quebra de receita 
fiscal.

p
que este último seja responsável por 
100 milhões de euros adicionais de 
receita.
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O IEC sobre a electricidade decorre 
de uma Directiva Comunitária, 
segundo a qual o nível de tributação 
não pode ser inferior a 0,5€/MWh
para as empresas e 1€/MWh para o 
consumo privado. Em Portugal, 

Não podendo fugir do aumento da 
carga fiscal, é pelo menos desejável 
que este aumento seja acompanhado 
por medidas que favoreçam a 
competitividade nacional – regime 
de exportadores, reembolso de IVA 

espera-se que sejam adoptados os 
níveis mínimos por forma a que o 
aumento do custo de electricidade 
não ultrapasse os 1,2% para as 
empresas e os 0,6% para os 
particulares, já que, no consumo 
privado, teremos ainda o aumento 
decorrente da passagem para a 

no turismo de negócio, regime de 
caixa para fornecedores do Estado –
e que se reforce quantitativa e 
qualitativamente as equipas da 
inspecção tributária.

deco e te da passage  pa a a 
tributação à taxa normal e que 
representará um agravamento do 
custo em 16%.

Quanto às ideias chaves

• 400 milhões de Euros pela transferência de 
bens e serviços das taxas de IVA reduzida e 
intermédia para a taxa normal

• 100 milhões de Euros de IEC sobre a 
electricidade

• São desejáveis medidas que favoreçam a 
competitividade nacional – regime de 
exportadores  reembolso de IVA no turismo de exportadores, reembolso de IVA no turismo de 
negócio, regime de caixa para fornecedores do 
Estado
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