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Com a apresentação da Proposta de Orçamento de Estado para 2005 (OE2005) no 
passado dia 15, terão sido definitivamente enterradas as expectativas e os anseios 
daqueles que ainda acreditavam na promessa eleitoral do anterior Primeiro-Ministro “a 
criação de uma nova Administração Fiscal”. 
Em sede de garantias dos contribuintes e de competitividade do sistema fiscal, este 
OE2005 representa provavelmente o maior retrocesso desde a Reforma Fiscal do início 
da última década do século passado (entrada em vigor dos Códigos do IRS, IRC e 
Processo Tributário). 
Esta Proposta incorpora recorrentes propostas da Administração Tributária (AT) que os 
governos anteriores tiverem sempre o bom senso de nunca aprovar. 
Poderá também dizer-se que, além dos direitos e garantias dos contribuintes, saem 
também seriamente afectadas as empresas que realmente pagam impostos e, 
consequentemente, a sua competitividade quer interna, quer sobretudo externa. 
Antes de uma análise mais detalhada, diremos que algumas destas questões poderão 
advir de “gralhas” ou incorrecções do texto apresentado, em parte explicáveis pelos 
curtos prazos que a actual equipa do Ministério das Finanças teve para apresentação 
deste articulado. Em alguns casos as deficiências técnicas, jurídicas e mesmo linguísticas 
são tantas, que só mesmo uma não cuidada revisão (ou um erro nos ficheiros 
informáticos) as podem explicar. 
Resta-nos a esperança que um período alargado de discussão parlamentar desta 
Proposta de OE, possa servir para corrigir grande parte destas deficiências e omissões 
(como é caso do estranho e inesperado desaparecimento do Decreto-Lei n.º 404/90 – um 
benefício fiscal à reorganização das empresas que devia ser estruturante no nosso 
sistema fiscal e que existe na maioria dos países europeus com sistemas de tributação 
do património semelhantes ao nosso). 
Mas, por muito que seja feito na discussão parlamentar que precederá a votação da 
versão final este OE, tal como os que o antecederam nos últimos 15 anos, parte-se do 
pressuposto de que é possível tributar todas as empresas segundo o seu lucro real.  
Se é inegável que o princípio da tributação exclusiva pelo lucro real começa a ser 
abandonado um pouco por toda a Europa, em Portugal a erosão da receita do IRC (em 
2005 agravada em cerca de 500 milhões de Euros pela recente descida da respectiva 
taxa nominal), irá quase inevitavelmente, levar à necessidade de consagrar uma 
verdadeira colecta mínima de IRC. É que, além do evidente efeito de alargamento da 
base do imposto, os mecanismos de tributação simplificada são fundamentais para a 
eficiência das administrações fiscais e, por via reflexa, à manutenção de um nível 
adequado de garantias dos contribuintes. 
 
 
Mais um caso de “outsourcing” da fiscalização tributária 
Comecemos por uma medida, contida no artigo 42.º do Código do IRC, que é bem 
ilustrativa: as empresas portuguesas só poderão considerar como custos as despesas 
incorporadas em facturas cujo número de contribuinte do respectivo emissor seja 
existente ou “válido”. Além de representar um pesadíssimo ónus para as empresas 
(imagine-se o caso de um hipermercado, com vários milhares de fornecedores e milhões 
de facturas para verificar por ano), estas mesmo que queiram fazer um controle efectivo 
da validade dos números de contribuinte não o podem fazer, pois não têm evidentemente 
acesso às bases de dados dos números de contribuintes da DGCI. 
Há aqui, portanto, além de mais uma tentativa de “outsourcing” do controle da legalidade 
muito pouco conforme com o princípio da proporcionalidade, uma impossibilidade das 
empresas, mesmo que queiram, executarem tal controle.  
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Assim, a principal consequência desta medida de “controlo da fraude e evasões fiscais” 
terá uma consequência imediata: um significativo aumento dos já elevadíssimos níveis de 
conflitualidade fiscal, aumentando ainda mais a grande lentidão dos tribunais tributários. 
Sendo um facto que quase 90% das cobranças coercivas acabam por nunca ser pagas 
quer por força da caducidade (cujo prazo pode agora ser alargado na sequência do OE), 
quer pelo vencimento da respectiva impugnação em tribunal, será fácil antever que a 
medida poderá não implicar grande aumento da receita fiscal efectiva nos próximos anos. 
 
 
A nova regra de limitação dos benefícios fiscais para as empresas 
A nova regra está contida na redacção proposta para o artigo 86.º, ao estabelecer que o 
IRC líquido das deduções previstas na alínea b) - deduções correspondente à dupla 
tributação internacional - e  alínea d)  -  deduções relativas a benefícios fiscais, do n.º 2 
do artigo 83.º, “não pode ser inferior a 60% do montante que seria apurado caso o sujeito 
passivo não usufruísse dos benefícios fiscais, com exclusão daqueles que são de 
natureza contratual”. 
Por sua vez, o novo número 2.º acrescenta que este limite inclui ainda o montante 
decorrente das novas contribuições complementares para fundos de pensões dos 
Bancos, resultantes da aplicação das normas internacionais de contabilidade – NIC’s 
(benefícios previstos no novo n.º 13 do artigo 40.º). 
Em termos práticos, a taxa efectiva de IRC será sempre, no mínimo, de 15%, sem 
considerar ainda a Derrama. 
A primeira observação, reside na dificuldade interpretativa que a norma irá suscitar, face 
à noção ampla de benefícios fiscais contida na nossa lei – “são benefícios fiscais as 
isenções, as reduções de taxas, as deduções à matéria colectável e à colecta, as 
amortizações e reintegrações aceleradas e outras medidas fiscais que obedeçam às 
características enunciadas no número anterior (“medidas de carácter excepcional 
instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores 
aos da própria tributação que impedem”) – artigo 2.º do EBF. 
Caso a AT, na interpretação deste preceito, venha adoptar tal conceito amplo de 
benefícios fiscais, admitimos que alguns dos principais grupos empresarias nacionais 
com alguma expressão internacional possam iniciar, desta vez em termos efectivos, um 
ciclo de deslocalização das suas actividades para o país vizinho ou para países com 
taxas nominais de IRC semelhantes à nossa, mas com sistemas e administrações fiscais 
mais modernos e previsíveis (por exemplo, a Holanda). 
A segunda observação prende-se com o mais do que provável aumento dos processos 
de reclamação e/ou impugnação judicial que as liquidações com base neste novo 
preceito podem vir a originar. 
Destaca-se que o efeito desta medida no IRC do sector financeiro será exactamente o 
mesmo que o sentido pelas restantes empresas, pois só a partir de 2005 podem os 
bancos deduzir as contribuições complementares para fundos de pensões resultantes da 
aplicação das NIC’s. 
 
 
Uma nova disposição específica anti-abuso? 
A nova redacção do artigo 46.º, pretende aparentemente introduzir mais uma disposição 
específica anti-abuso no CIRC, ao determinar que a AT, quando conclua “existir abuso 
das formas jurídicas”, pode desaplicar o regime da eliminação da dupla tributação 
económica de lucros distribuídos, acrescentando que tal abuso “existirá nomeadamente” 
quando os lucros distribuídos não tenham sido sujeitos a tributação efectiva ou a entidade 
que os distribui “não possua qualquer estrutura humana e material ou, possuindo-a, esta 
seja manifestamente desproporcional face aos rendimentos em causa”. 
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Face à definição de disposição anti-abuso contida no Código de Procedimento e 
Processo Tributário (n.º 2 do artigo 63.º), parecerá que a aplicação desta nova regra 
implicará a abertura de procedimento próprio, que só poderá ocorrer no prazo de 3 anos 
após a realização do acto ou da celebração do negócio jurídico objecto da aplicação das 
disposições anti-abuso. Além desta limitação temporal, impende sobre a Administração 
Tributária um exigente ónus da prova. 
É, no entanto, bastante provável que a Administração Tributária não adopte esta leitura, 
cabendo aos tribunais tributários a resolução das inúmeras situações de conflito que esta 
nova norma específica irá suscitar, parecendo-nos assim que, pelo menos nos próximos 
anos, o efeito real desta medida em termos de receita de IRC possa ser bastante 
diminuto. 
 
 
“Inversão” do ónus prova? 
O anúncio mediático desta medida suscitou bastantes perplexidades aos profissionais da 
fiscalidade, que se mantiveram ou agravaram quando foram confrontados com a nova 
redacção proposta para o n.º 1 do artigo 74.º da Lei Geral Tributária (LGT). Com efeito é 
proposto que “nas situações de não sujeição” (sic) o ónus dos factos constitutivos dos 
direitos dos contribuintes passe a recair sobre estes. É difícil de perceber qual o 
verdadeiro alcance e objectivos desta medida, que admitimos, face ao destaque 
mediático que lhe foi dado, possa ser algum. 
A haver algum sentido útil nesta alteração, esta poderia resultar de uma visão tão 
atentatória dos princípios mais elementares do Estado de Direito (que permitiria, por 
absurdo, exigir que os contribuintes tivessem que provar que não adquiriram 
efectivamente certa habitação sujeita a IMT, ou que não prestaram de facto certo serviço 
sujeito a IVA ou sobre o qual incida IRS ou IRC) que, mais uma vez, nos recusamos a 
acreditar que possa ter sido feita. 
Deve notar-se que não se está aqui a falar de situações da prova do enquadramento em 
regimes de isenção (como por exemplo a isenção de IRC de certas entidades instaladas 
na Zona Franca da Madeira) cujo ónus da prova já impende sobre os contribuintes - a 
proposta refere-se expressamente aos casos de “não sujeição”, que evidentemente 
abrangem os casos de “não sujeição” subjectiva (determinada pessoa ou entidade não é 
sujeito passivo de certo imposto) e objectiva (certo rendimento, certa transmissão de 
bens, certo serviço, certo acto ou contrato não é tributado em determinado imposto). 
Espera-se, pois, que em sede de discussão parlamentar esta norma seja clarificada. 
Caso tal não aconteça teme-se que os tribunais tributários e mesmo o Tribunal 
Constitucional possam ser chamados a resolver um número muito elevado de casos, 
frustrando qualquer hipótese de real acréscimo significativo da receita e contribuindo 
ainda mais para o agravamento de uma já dificilmente tolerável morosidade da justiça 
administrativa e judicial tributária. 
 
 
Autorização legislativa para reformulação do sigilo bancário 
É incluída neste OE uma autorização para o Governo legislar em sede do acesso pela 
Administração Tributária aos elementos compreendidos no dever de sigilo bancário. 
A inclusão desta matéria no OE parece um pouco estranha dado que a transposição da 
Directiva da Poupança irá obrigar os Estados-membros, em sede de tributação do 
rendimento, a introduzirem mecanismos de troca automática de informação (que inclui 
dados entre nós tutelados pelo sigilo bancário) pelo menos em relação aos residentes 
noutros Estados-membros sujeitos ao âmbito de aplicação da Directiva n.º 2003/48/CE 
do Conselho, de 3 de Junho de 2003. 
Na proposta, prevê-se o acesso directo da Administração Tributária nos casos de (i) 
“impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável”; 
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e (ii) “existência de indícios da prática de crime em matéria tributária, da falta de 
veracidade do declarado ou em situação de incumprimento das obrigações de 
pagamento”, sendo que nestes últimos casos será dispensada a autorização e audição 
prévias dos contribuintes.  
Em ambos os casos, o Governo propõe-se eliminar o efeito suspensivo de um eventual 
recurso judicial do contribuinte, o que significa uma alteração em relação ao actual 
regime onde o acesso directo (sem efeito suspensivo) apenas existe nos casos em que a 
informação bancária constitua documentos de suporte de registos contabilísticos dos 
sujeitos passivos de IRC de IRS sujeitos a contabilidade organizada, ou quando o 
contribuinte usufrua de benefícios fiscais ou de regimes fiscais privilegiados. 
Parece um pouco excessivo o alargamento do acesso directo às situações de 
“incumprimento das obrigações de pagamento”, sobretudo tendo em conta o actual 
panorama da cobrança coerciva das dívidas fiscais onde são, infelizmente, muito 
frequentes os casos de contribuintes que nada devem ao Fisco que são sujeitos a 
execuções fiscais. A partir da data de concretização desta autorização legislativa, os 
contribuintes cumpridores mas que estejam erradamente referenciados como devedores 
(quase sempre para a AT, “por culpa do sistema informático”), podem ser sujeitos ao 
levantamento de sigilo bancário sem a sua prévia autorização ou audição, i.e. sem a 
possibilidade de demonstrar que nada devem. 
Finalmente, causa alguma estranheza a última alínea desta autorização legislativa, que 
aparentemente reproduz o estabelecido no actual n.º 3, do artigo 63.º-B, da LGT. 
 
 
Alargamento dos prazos de caducidade e prescrição 
Se Portugal já era dos países da UE com os prazos de caducidade e prescrição mais 
longos, com este OE arrisca-se a ficar definitivamente na cauda da Europa. 
Em termos de lei directa, contém uma disposição que causou alguma estranheza na 
medida em que contraria frontalmente uma Circular muito recente do actual Director-
Geral dos Impostos (Circular n.º 12/2004, de 11 de Junho). Dando cobertura legal a uma 
prática comum dos Serviços de Fiscalização, no OE passa a dispor-se que nos impostos 
sobre o rendimento, quando a tributação seja efectuada por retenção na fonte a título 
definitivo (por exemplo no caso de pagamentos a não residentes), o prazo de caducidade 
e prescrição se conta a partir do início do ano civil ao do facto tributário (a retenção na 
fonte). 
Por outro lado, estende-se a actual regra do reporte de prejuízos, onde o prazo de 
caducidade é o do exercício desse direito, a todos os casos de dedução ou crédito de 
imposto, medida que terá efeitos mais notórios no caso do IVA. 
Mas é em sede de autorização legislativa que os prazos de caducidade do direito à 
liquidação e de prescrição das dívidas tributárias, podem sofre muito significativos 
alargamentos, na medida em que podem ser interrompidos em mais de oito situações, 
que vão desde a mera frustração de notificação postal à apresentação de pedido de 
revisão da matéria colectável fixada com recurso a métodos indirectos. 
Trata-se claramente de um “prémio” a uma Administração Tributária incapaz de liquidar 
ou cobrar impostos em tempo útil (4 ou 8 anos, respectivamente) e, a concretizar-se, 
significará um dos mais significativos retrocessos em termos de procedimento tributário 
dos últimos 15 anos. 
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