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O Governo conseguiu surpreender com a proposta de Orçamento de Estado apresentada 
na passada sexta feira, quer pela positiva, quer pela negativa, embora pareça manter-se 
acertada a afirmação feita sexta-feira neste Jornal, de que a proposta de Orçamento, de 
três objectivos possíveis, (competitividade internacional, controlo de custos e crescimento 
da receita), cumpriria apenas um: crescimento da receita.  
 
Isto, apesar de se honrar a promessa, recentíssima, de reduzir as taxas de IRS. Aliás, tal 
não ocorre apenas na taxa mais baixa, como se chegou a supor, mas igualmente em 
quase todas as demais taxas, com excepção das taxas de 34 e 40%, que permanecem 
inalteráveis, acrescendo ainda a este desagravamento fiscal o já esperado aumento dos 
escalões.  
 
A correspondente quebra de receita é, porém, compensada por várias limitações aos 
benefícios fiscais existentes, designadamente, pelo fim dos benefícios fiscais associados 
à subscrição de PPR’s, PPA’s e depósitos em CPH.  
 
Ao nível das contribuições para financiamento da reforma, parece que a breve prazo se 
procederá à equiparação das contribuições para regimes obrigatórios e facultativos de 
protecção social.  
 
Já no IRC a taxa nominal mantém-se inalterada, contrariamente ao prometido choque 
fiscal que assim se mantém “na gaveta”, não se sabendo se definitiva ou 
temporariamente. Não se adoptou assim, ao menos, a proposta minimalista mas de largo 
alcance externo, de reduzir a taxa de IRC para 23%. Mais, várias normas, umas de 
natureza anti abuso, outras de mera burocratização dos formalismos exigidos e outras 
simplesmente inesperadas, como a limitação do efeito global dos benefícios fiscais a 40% 
do imposto que de outro modo seria devido, não deixarão, por certo, de incrementar 
significativamente a receita fiscal. 
 
Acresce que a não consideração fiscal do goodwill, designadamente em participações 
sociais adquiridas, continuará a prejudicar seriamente a competitividade internacional, 
quer das nossas empresas, quer da própria fiscalidade nacional, isto é do País.   
 
No que respeita aos não residentes, duas medidas poderão ter um impacto positivo: uma, 
a diminuição da tributação dos rendimentos prediais para 15%, outra, a revisão da 
concessão de isenção de tributação para a dívida, quer de natureza pública, quer de 
natureza privada. 
 
O IVA reveste boas notícias para as agências de viagens e para as empresas de 
hotelaria e restauração, ao permitir, em certas circunstâncias, a dedutibilidade do IVA 
suportado com a participação em feiras, congressos, exposições, reuniões e recepções, 
mas apenas se o consumo for superior à módica quantia de 5 mil Euros.  
 
Por outro lado, a tributação indirecta, em especial os impostos especiais de consumo, 
ajudarão igualmente ao incremento da receita. Tal, contrariamente ao que se previa, não 
decorrerá essencialmente do aumento do imposto sobre o tabaco, mas antes do 
incremento do imposto sobre os produtos petrolíferos. 
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Exemplificativamente, se considerarmos que a poupança máxima de IRS decorrente da 
descida das taxas nominais pouco excede um euro por dia, facilmente constatamos que, 
por si só, o incremento dos impostos especiais sobre o tabaco e produtos petrolíferos, 
rapidamente consomem, ao menos, parte da poupança fiscal obtida no imposto sobre o 
rendimento. 
 
A par de inúmeras normas anti abuso e de incremento da eficácia da luta contra a fraude 
e evasão fiscais, permitir-se-á o repatriamento de capitais ilegitimamente exportados, 
mantidos ou obtidos, no estrangeiro, sem penalidades de natureza fiscal, com excepção 
de uma tributação de 5%.  
 
Porém, as normas anti abuso, de prevenção tributária, e de externalização para as 
empresas da fiscalização tributária, são mais do que fundamentalistas, fazendo antever 
um aumento significativo da conflitualidade entre contribuintes e administração fiscal, com 
efeitos nulos na receita fiscal, mas com incremento significativo dos encargos suportados 
pelas empresas. 
 
Ao nível da harmonização comunitária dão-se alguns passos no sentido da 
compatibilização da fiscalidade nacional com os imperativos do direito comunitário, 
embora muito fique ainda por fazer; sendo os exemplos mais gritantes, (a par de muitos 
outros, um dos quais se referirá na próxima coluna de “Pensar a Fiscalidade”), a não 
transposição da Directiva relativa a juros e royalties e a não compatibilização da regra de 
sub-capitalização com a jurisprudência comunitária. 
 
No que ao regime da sub-capitalização respeita, pensamos que por mero lapso, que será 
atempadamente corrigido, introduzindo-se provavelmente um rácio de 4:1 para empresas 
com volume de negócios relevante, aplicável a residentes e não residentes, embora se 
insista que a medida mais adequada fosse a aplicação deste regime apenas a entidades 
relacionadas sedeadas fora da União Europeia. 
 
Contrastando com a estabilidade da tributação sobre o património e do imposto de selo, 
constata-se com grande surpresa que o “velho” Decreto-Lei 404/90, já com vinte e quatro 
anos de vida, não é renovado, o que se supõe decorrer também de mero lapso que 
rapidamente será rectificado. A este propósito e dada a sua relevância para a 
reestruturação do tecido empresarial, sugere-se a integração do referido regime no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aproveitando-se para o efeito o Artigo 18.º do Estatuto, 
que respeitava às abolidas contas poupança-habitação. 
 
Em conclusão, encontramos com agrado boas surpresas na proposta de Orçamento, mas 
pensa-se que em sede de discussão parlamentar (a ocorrer, na generalidade, a 18 de 
Novembro) muito há ainda a melhorar. Positivamente, aguarda-se que no dia 7 de 
Dezembro, data da aprovação final do Orçamento, possamos dar notícia de tais “up 
grades”.  
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