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Na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2005 propõe-se a introdução de 
algumas alterações relevantes e de autorizações legislativas em matéria de Impostos 
Indirectos, os quais se referem não só ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
como também aos Impostos Especiais de Consumo (IECs). 
 
As alterações em matéria de IVA mais relevantes referem-se à dedução do IVA e à 
responsabilidade solidária do adquirente. Introduzem-se também alterações a algumas 
verbas das listas reduzidas e actualizações de valores em reembolsos de entidades 
isentas e no Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias (RITI).  
 
No que respeita à dedução, o Sector do Turismo vê finalmente parte das suas 
revindicações satisfeitas. Passa a ser permitida a dedução de IVA nas seguintes 
situações: 
 
1. Despesas de transportes e viagens dos sujeitos passivos quando resultarem da 

participação em Congressos/Feiras/Exposições e forem contratualizados por 
Agências de Viagens licenciadas. Esta dedução é apenas permitida se 
comprovadamente contribuam para a realização de operações tributáveis, ou seja, 
para fins profissionais e para facturas que ascendam a pelo menos 5.000,00 Euros. 
 
Apesar da relevância e da abertura ao nível do Governo para uma matéria 
questionada pelos sujeitos passivos desde 1986 e que não tem par nos países da 
União Europeia, esta alteração peca pelos limites, pela sua deficiente redacção e pela 
falta de alteração da demais legislação aplicável nesta área. 
 
Questões:  

i) Só se a empresa gastar 5.000,00 Euros é que tem direito à dedução? 
Será um incentivo ao consumo e ao aumento do PIB? Terá como 
objectivo agradar às farmacêuticas? Regra geral, é preciso enviar 
vários funcionários a um Congresso para gastar 5.000,00 Euros.  

ii) E a alteração ao regime das Agências de Viagens para que estas 
passem a colocar a indicação ao IVA liquidado nas facturas e, assim, 
o sujeito passivo saber quanto pode deduzir? Não se lembram que o 
regime é o da margem e que o sujeito passivo não sabe quanto é 
que lhe liquidaram de imposto? E a Agência de Viagens vai revelar a 
margem? 

iii) E se não for a Agência de Viagens a facturar? Não podemos deduzir 
o IVA das despesas relativas aos Congressos/Feiras e Exposições? 

 
2. Despesas de recepção, alojamento, alimentação, restauração, arrendamento de 

imóveis e equipamentos quando resultarem da participação em 
Congressos/Feiras/Exposições e forem contratualizados com empresas de hotelaria e 
restauração. Esta dedução é apenas permitida quando comprovadamente contribuam 
para a realização de operações tributáveis e para facturas que ascendam a pelo 
menos 5.000,00 Euros. 
Não é permitida a dedução em bebidas e tabaco. 
 
Também aqui não é razoável estabelecer limites, nem tal está previsto na 6.ª Directiva 
do IVA, que regula este imposto. 
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Questões:  
i) Mais uma vez, só se a empresa gastar 5.000,00 Euros é que tem 

direito à dedução? Atingiremos a retoma económica? Então e se a 
recepção for apenas para alguns clientes e o valor menor que 
5.000,00 Euros, não podemos deduzir?! 

ii) E a restauração não inclui as bebidas? Porque é que não é dedutível 
o IVA das bebidas? A água e os refrigerantes têm até taxas 
reduzidas. E as bebidas incluídas nas refeições? 

iii) E se não for uma empresa de hotelaria e restauração a facturar? E 
se o fornecedor for uma Agência de Viagens, nomeadamente se a 
agência tiver organizado o Congresso, no qual se inclui alimentação 
e alojamento? Temos de adquirir separadamente a viagem e o 
alojamento??? 

 
 
Taxas – Lista I anexa ao CIVA 
À semelhança do que já acontece em muitos países da União Europeia, finalmente em 
Portugal os resguardos e as fraldas para bebés serão tributados à taxa de 5% ao invés 
dos 19% até aqui pagos em cada embalagem. Esta medida será certamente do agrado 
de muitas famílias portuguesas que poderão ver os seus custos com este tipo de 
produtos reduzirem significativamente. Esperemos que a diferença não fique no aumento 
da margem dos retalhistas. 
 
Para além desta alteração a proposta de OE indica que se aditam duas verbas à lista I, 
as quais já se encontraram estabelecidas em anos anteriores (desde 2000), com 
excepção do ano 2004 no qual não vigoraram. Estas referem-se a prestações de serviços 
de assistência domiciliária a crianças, idosos, entre outros e a reparações nas 
habitações. Relativamente às reparações nas habitações vem introduzir-se na verba o 
que já constava em Ofícios da Administração Fiscal, ou seja, que a taxa (5% no 
Continente e 4% nas Regiões Autónomas) não inclui os materiais, salvo se não exceder 
20% do serviço prestado. 
 
 
Responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto 
Nas regras do IVA actualmente em vigor o adquirente dos bens ou serviços é 
solidariamente responsável com o fornecedor pelo pagamento do imposto quando não 
seja emitida factura ou o seja com erro ou omissões. São libertos dessa responsabilidade 
os adquirentes que sejam sujeitos passivos isentos de IVA e aqueles que provem ter 
pago ao fornecedor o imposto devido na operação em causa. 
 
Num  claro  reforço  das  normas  de  combate  à fraude e evasão fiscais é aditada, ao 
Código do IVA, uma norma que prevê que, nos casos de operações simuladas ou em que 
seja simulado o preço das mesmas, o adquirente é solidariamente responsável pelo 
pagamento do imposto devido ainda que seja isento de IVA ou que prove ter pago o 
respectivo imposto ao fornecedor. 
 
 
Fornecimento de gás e electricidade 
O OE transpõe para a legislação nacional a Directiva 2003/92/CE, que vem alterar as 
regras relativas ao fornecimento de electricidade e de gás através do sistema de 
distribuição de gás natural. 
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Esta transposição acontece mais uma vez depois de quase todos os outros países da 
União Europeia o terem feito. Apesar de atrasados em relação aos outros, desta vez o 
prazo para a transposição – 1 de Janeiro de 2005 –  deverá ser cumprido. 
 
O gás e a electricidade são considerados bens para efeitos de IVA, e como tal estavam 
até agora sujeitos às regras de tributação dos restantes bens. 
 
Por ser extremamente difícil acompanhar o fluxo físico do gás e da electricidade a 
determinação do lugar de tributação do seu fornecimento revelava-se particularmente 
difícil de determinar, à luz das regras actualmente em vigor. 
 
Com a transposição desta Directiva, transfere-se para o local de consumo a tributação, 
em sede de IVA, do fornecimento de gás através do sistema de distribuição de gás 
natural e de electricidade. Em termos gerais as regras passam a ser as seguintes: 
 
 Tributação em Portugal, quando o fornecedor disponha aqui de sede ou 

estabelecimento estável a partir do qual efectue a transmissão, e os bens não saiam 
do território nacional; 

 
 Quando o fornecedor não disponha de sede ou estabelecimento estável em Portugal: 

 
 Se o adquirente é sujeito passivo revendedor de gás ou de electricidade, o 

fornecimento desses bens é tributado no local onde se situa o estabelecimento 
estável ao qual são fornecidos, cabendo ao adquirente efectuar a autoliquidação 
do imposto; 

 Quando o adquirente não seja sujeito passivo revendedor, o fornecimento do gás 
ou electricidade é tributado no local onde o adquirente utiliza e consome 
efectivamente esses bens, sendo deste a responsabilidade pela autoliquidação 
do imposto; 

 
 A importação de gás através do sistema de distribuição de gás natural, e de 

electricidade é isenta de IVA, a fim de evitar a dupla tributação. 
 
Os serviços de concessão do acesso a sistemas de distribuição do gás natural ou de 
electricidade, bem como outros serviços directamente ligados a estes (incluindo 
transportes), serão sujeitos a IVA em Portugal quando o prestador não possua aqui sede 
ou estabelecimento estável e o adquirente seja sujeito passivo de IVA em Portugal. 
 
 
Reembolsos de entidades isentas 
No que respeita à Igreja, Instituições Particulares e Cooperativas de Solidariedade Social, 
o valor das facturas a partir do qual se pode solicitar o reembolso do IVA passa para 270 
Euros incluindo o próprio imposto. No que se refere às Forças Armadas e às Forças e 
serviços de segurança, Associações e Corporações de Bombeiros, os valores passam a 
ter de ser iguais ou superiores a 2.250 Euros com exclusão do imposto. 
 
 
RITI - Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias 
O limite até ao qual o Estado e outras entidades públicas isentas deste imposto e sem 
direito à dedução não têm de pagar IVA em Portugal de aquisições de bens provenientes 
de outros Estados-membros passa de aproximadamente 9.000 Euros para 10.000 Euros. 
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O  limite  das vendas à distância, ou seja, a partir do qual as entidades estabelecidas 
noutros Estados-membros têm de se registar para efeitos de IVA em Portugal, quando os 
adquirentes são particulares, passa de cerca de 31.400 Euros para 35.000 Euros. 
 
 
Autorizações legislativas 
Várias autorizações legislativas encontram-se previstas na proposta de Orçamento do 
Estado para 2005, a saber: 
 
1. Reembolso de IVA – revisão das condições de pagamento e controlo dos reembolsos, 

no sentido de: 
 Simplificar e reduzir as obrigações de remessa de documentação ou de prestação 

de garantias. Será que finalmente os contribuintes vão deixar de preparar páginas 
e páginas de informação para as autoridades tributárias, a qual representa um 
fardo administrativo enorme para a sua actividade normal? 

 Reformular os limiares e os prazos de pagamento, os mecanismos de controlo, 
nomeadamente nos casos de sujeitos passivos que têm essencialmente 
prestações de serviços isentas com direito à dedução. Será que se está a 
questionar a legitimidade de reembolsos pedidos pela Banca ou operadores 
imobiliárias? 
E os prazos? Alargar para que o Estado demore ainda mais tempo a reembolsar o 
que é por direito dos contribuintes? Ou reduzir? 

 
2. Regime de renúncia à isenção de IVA nas transmissões e no arrendamento de bens 

imóveis.  O objectivo da autorização legislativa é criar normas anti-abuso. O objectivo 
deveria ser, tal como noutros Estados-membros da União Europeia, permitir recuperar 
o IVA da construção desde o momento em que a mesma inicia, em vez de criar as 
tais normas anti-abuso para que se faça cumprir uma legislação que é contra o 
princípio da neutralidade – pilar do IVA – e que se encontra em incumprimento com 
os desígnios da 6.ª Directiva. Será necessário recorrer aos Tribunais Europeus para 
acabar com estas limitações à dedução de IVA impostas em Portugal? 

 
3. Documentação das operações tributáveis – A autorização vai no sentido de aumentar 

as obrigações de documentação das operações e proibir e sancionar a emissão dos 
denominados talões de venda (ou tickets).  Propõe-se também o alargamento do 
prazo para o registo das transmissões de bens e prestações de serviços. 
 
Parece que a intenção é o combate à fraude e evasão fiscal. O facto de se alterar o 
documento emitido dificilmente conseguirá atingir o objectivo proposto, dado que nos 
sectores em que se entende que estas situações se verificam e se pretendem alterar, 
tais como a restauração, os pequenos serviços de reparação doméstica, é mais usual 
a não emissão de qualquer documento. O objectivo seria claramente atingido se os 
adquirentes fossem compensados pela exigência de factura, tal como já o foram em 
IRS o ano passado, mas com um montante superior. Se o limite de dedução fiscal 
fosse alterado consideravelmente, o imposto pago por essas entidades que não o 
declaram aumentaria significativamente. Este ano, pelo contrário, termina a dedução 
à colecta de IRS anteriormente prevista quando o contribuinte reunia um valor 
significativo de facturas. 

 
4. Responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto. Para além das alterações 

consagradas na Proposta do Orçamento, encontra-se prevista uma autorização 
legislativa em que se responsabiliza solidariamente os sujeitos passivos que tenham 
ou devam ter conhecimento, em qualquer fase da cadeia de transacções, que a 
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totalidade do IVA devido não é entregue ao Estado. Presume-se que deve ter 
conhecimento, quando pague um preço inferior ao pago a anteriores fornecedores ou 
inferior ao preço mais baixo que seria razoável pagar em situação de livre 
concorrência.  
 
Refere-se ainda que esta medida será aplicável a equipamentos informáticos, 
telefones e outros equipamentos de telecomunicações e a veículos terrestres a motor.  
 
A presunção será ilidida se provar que o motivo do preço ser baixo não é a intenção 
de não pagamento do IVA numa das fases do circuito económico. 

 
 
Impostos especiais 
Ao nível dos impostos especiais há a assinalar a introdução de medidas de combate à 
evasão fiscal que se traduzem, nomeadamente, pela introdução de medidas de 
revogação de entrepostos fiscais de armazenagem, bem como de operadores registados 
quando no durante um período superior a 90 dias não exista movimento no armazém ou 
o operador registado não receba qualquer produto.  
 
Esta preocupação com o combate à evasão fiscal está bem patente também ao nível do 
imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, pela criação de uma medida que prevê a 
disponibilização gratuita de estampilhas fiscais para a resselagem de todas as bebidas 
espirituosas existentes no mercado e introduzidas no consumo em data anterior à criação 
da estampilha especial, sendo proibida, a partir de 1 de Junho de 2005, a venda de toda 
e qualquer bebida espirituosa que não possua a estampilha especial. 
 
 No que diz respeito às taxas é feita uma actualização das taxas do imposto sobre o 
álcool e as bebidas alcoólicas na ordem dos 2%. 
 
Quanto ao expectável agravamento significativo da tributação sobre o tabaco, podem 
descansar os fumadores, já que o aumento do imposto sobre o tabaco se fica pelos 9%.  
 
A tributação dos produtos petrolíferos e energéticos sofre com este Orçamento 
um aumento significativamente superior ao do ano passado. É o caso, por exemplo, da 
gasolina  sem  chumbo  cuja taxa mínima de imposto não sofreu qualquer aumento o ano 
passado tendo este ano sofrido um acréscimo de cerca de 25%.  O mesmo acontece com
o petróleo e o gasóleo com aumentos na ordem dos 23%. 
 
No contexto actual de sucessivos aumentos nos combustíveis motivados pelo crescente 
agravamento do preço do petróleo não se percebem as razões que levam a um aumento 
tão significativo nas taxas mínimas de tributação dos combustíveis. 
 
Será que se pretende compensar com este aumento os valores de imposto que deixam 
de ser arrecadados por se ter optado por um aumento mais ‘suave’ na tributação do 
tabaco? 
 
Nesta área cabe ainda destacar uma autorização legislativa no sentido de o Governo 
poder  vir  a  isentar  de  imposto  sobre  os  produtos  petrolíferos  e energéticos   os 
biocombustíveis como o biodiesel. Esta é uma medida claramente de cariz ambiental. 
 
Na área do imposto automóvel não existem alterações a registar, apenas uma 
actualização das taxas na ordem dos 2%. 
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Conclusão 
Ficamos agradavelmente surpreendidos com o início da abertura ao sector do turismo, 
embora se sugira maior rigor na técnica legislativa, e esperamos que o combate à fraude 
e evasão fiscais se estribe mais numa eficaz fiscalização no terreno e menos na 
imposição de obrigações desproporcionadas aos agentes económicos, transferindo para 
estes a fiscalização que deveria competir ao Estado. 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
susana.caetano@pt.pwc.com 
www.pwc.com/pt 
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