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Pronto para o Orçamento?   
  
Decorrido o período de férias, torna-se necessário regressar à "realidade" e esta 
conduz-nos à antevisão do que possa vir a ser a proposta de Orçamento do Estado 
para 2007 em matéria fiscal. De facto, apesar de não se aguardar um "choque fiscal", 
nomeadamente reduzindo a taxa de IRC para 20%, várias são as matérias fiscais que 
se espera que venham a ser objecto de "mexidas" ao nível do Orçamento; sendo que 
de entre as mesmas salientaria as seguintes.   
  
Desde logo é fundamental analisar todo o sistema fiscal à luz das normas da União 
Europeia, no sentido de expurgar do nosso sistema todas as inúmeras normas que 
violam o direito comunitário e que aqui seria impossível elencar.   
  
Espera-se, ainda que sem grande entusiasmo, que finalmente seja permitida a 
dedução do goodwill associado a participações financeiras em sede de IRC, à 
semelhança do que há vários anos ocorre em Espanha. Por outro lado impõe-se a 
clarificação do regime de tributação dos dividendos previsto no Art. 46.º n.º 10 do 
CIRC.   
  
Ainda ao nível do IRC, é possível que haja alterações ao nível do regime simplificado, 
sendo ainda necessário harmonizar a duração do período de liquidação de sociedades 
aos novos prazos previstos no Código das Sociedades Comerciais e provavelmente 
aumentar o prazo de reporte fiscal, hoje de seis exercícios.   
  
Aguarda-se ainda, agora com elevada expectativa, que seja prorrogada a vigência do 
Decreto-Lei 404/90, de apoio a actos de concentração e reestruturação empresarial, 
que desde 1990 tem vindo a ser fundamental na reorganização do tecido empresarial 
português. Neste contexto seria útil que os termos daquele regime, e sobretudo a sua 
aplicação, sejam "suavizados", à semelhança do que já ocorreu num passado recente.   
  
Ao nível do imposto do selo seria de toda a conveniência clarificar a incidência do 
imposto sobre o "trespasse" de estabelecimentos, no sentido de clarificar que o 
mesmo só ocorre nos casos de trespasse no sentido que lhe é dado pelo Regime do 
Arrendamento Urbano.   
  
Em sede de benefícios fiscais, parece ser de incrementar os benefícios associados 
aos fundos de investimento mobiliário e imobiliário e, em especial, aos planos de 
poupança-reforma; bem assim como rever, no sentido de o tornar atractivo, o regime 
fiscal das SGPS e alargar o regime de incentivos ao investimento e à 
internacionalização; isto embora ao nível dos benefícios fiscais o "receio" seja o de 
que venhamos a assistir a mais uma drástica redução dos mesmos, sem reflexo numa 
redução das taxas de imposto.   
  
Ao nível da relação com a administração fiscal seria útil iniciar a aplicação da prática 
de rulings e permitir "APAs" em sede de preços de transferência.   
  
Vendo agora as coisas por um outro prisma, espera-se que não seja mais uma vez 
alterado o regime fiscal do Centro Internacional de Negócios da Madeira, dada a 
estabilidade de que o mesmo carece para se afirmar internacionalmente e que não 
haja subidas de taxas nominais de imposto.   
  
Em Outubro, sendo optimistas, teremos já uma ideia daquilo que nos reserva o 
próximo ano em matéria fiscal.   
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