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Pronto para o Orçamento?  (2) 
  
A cumprir-se o calendário previsto, no dia 16 serão públicas as novidades fiscais que 
nos reserva a proposta de Orçamento do Estado para 2007, sabendo-se então qual a 
posição do Governo sobre alguns dos temas referidos em artigo anterior.   
  
Apesar de alguma controvérsia nas últimas semanas, a redução da taxa de IRC, bem 
assim como a redução das taxas de quaisquer outros impostos, parece ser um cenário 
impossível de equacionar. Eventualmente, nunca em 2007, mas eventualmente 
apenas mais para o final da legislatura, poderemos assistir a uma redução da taxa de 
IVA, provisoriamente elevada para 19% e, posteriormente, para 21%.   
  
No entanto, as recentes propostas de drástica redução da taxa de IRC, como forma de 
estimular o crescimento da economia, suportadas pelo baixo impacto em termos de 
receitas do Estado, levam a prever que esse possa ser um dos temas fortes do debate 
parlamentar.   
  
Neste contexto, a pergunta essencial é a de saber se a redução da taxa nominal de 
IRC terá de facto efeitos positivos em termos de estímulo as empresas instaladas e de 
fomento à captação de novo investimento. Não sendo o aspecto primordial da decisão 
de investimento, é reconhecido que o nível de tributação apresenta um peso 
significativo na decisão de investimento. Neste sentido, é inegável que uma redução 
da tributação ao nível do IRC teria impactos positivos no crescimento económico, pelo 
incentivo ao investimento das empresas instaladas e pela captação de novos 
investimentos, designadamente ao tornar Portugal mais concorrencial na captação de 
investimento directo estrangeiro.   
  
No entanto, as contas dos investidores não se fazem tanto com base nas taxas 
nominais de imposto, mas antes na respectiva taxa efectiva. Neste sentido, torna-se 
importante analisar se é mais útil reduzir a taxa ou antes eliminar regimes mais 
gravosos ao nível da estrutura actual do imposto, bem assim como criar regimes 
específicos, dentro dos constrangimentos comunitários, de fomento a determinados 
tipos de investimento tidos por relevantes.   
  
Sempre se dirá, porém, que uma redução de taxa tende a ser mais neutral do ponto de 
vista económico, deixando para os agentes económicos as decisões de investimento, 
sem que o Estado assuma um papel dirigista da economia.   
  
Adicionalmente, outras alternativas à redução da taxa poderão ser encaradas, como 
seja o regime belga de consideração para cálculo do lucro tributável de um juro 
presumido calculado sobre os capitais próprios das empresas, não penalizando assim 
fiscalmente aquelas que optam por suportar os seus investimentos com recurso a 
capitais próprios em detrimento de capitais alheios.   
  
Porém, não se prevendo nada de drástico a este nível, seria já suficiente se fossem 
eliminadas normas que penalizam o investidor nacional face aos seus concorrentes 
internacionais, obrigando-o frequentemente a optar por estruturas internacionais para 
os seus investimentos.   
  
Como referido em artigo anterior, parece essencial rever o regime fiscal das SGPS, 
pelo menos no que à dedutibilidade dos encargos financeiros respeita, bem como à 
tributação de rendimentos oriundos de fora do espaço da UE, e alargar o regime de 
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incentivos ao investimento e à internacionalização, designadamente pela amortização 
fiscal do goodwill associado a participações adquiridas.   
  
PS: Após a conclusão deste artigo, foi publicamente aventada a possibilidade de 
redução da taxa de IRC para PME que venham a ser cotadas na Bolsa de Valores, 
com incentivos adicionais em IRC e IRS para os investidores que venham a adquirir os 
correspondentes títulos em Bolsa. Esta surpreendente iniciativa estaria em linha com o 
acima referido a propósito de benefícios fiscais neutrais ao nível das decisões de 
investimentos, mas simultaneamente úteis na sua promoção.   
  
A ter expressão na Proposta de Orçamento, seria uma excelente surpresa positiva.  
 
Jaime Carvalho Esteves   
Partner, PricewaterhouseCoopers   
jaime.esteves@pt.pwc.com 
www.pwc.com/pt 
 
 
  
 


