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O que esperar ao nível do IRC?   
  
Foi com enorme agrado que ouvi o nosso ministro das Finanças eleger o 
estabelecimento de um sistema fiscal mais justo, num quadro de maior rigor, como um 
dos pilares para 2007, de forma a torná-lo mais competitivo a nível internacional.   
  
A primeira ilação a retirar das palavras do nosso Ministro das Finanças é a de que 
existe consciência que o sistema fiscal português não é competitivo. Esta 
consciencialização é o primeiro passo para que no futuro, que se deseja próximo, essa 
"falta" de competitividade seja corrigida.   
  
Mas não basta. De facto, e ainda que se dê essa consciencialização, parece que o 
Executivo não está muito interessado em tomar medidas estruturantes. Efectivamente 
apenas se tem limitado a assumir o compromisso de que não ocorrerá um aumento da 
carga fiscal até ao final da legislatura, mas também não se compromete com 
diminuições. De facto, a maior ênfase dada para assegurar essa competitividade fiscal 
é a questão da eficiência.   
  
Ainda que o problema da competitividade fiscal não possa ser reduzido a uma 
diminuição da tributação efectiva, uma coisa é certa, não será apenas com questões 
de simplificação e desburocratização que chegaremos a "bom porto".   
  
E, sinceramente, se as medidas de simplificação do sistema português, por forma a 
torná-lo mais justo e competitivo, apenas se limitarem ao tipo de medidas que têm 
vindo a ser aprovadas e discutidas desde o exercício anterior, e que se têm 
consubstanciado essencialmente na dispensa da entrega de documentos e/ou 
declarações com informações já em posse das Autoridades Fiscais, também não 
consigo antever qual o contributo de tais medidas para a aumento da competitividade.   
  
Infelizmente, as alterações de relevo que se pretendem não acontecerão. Espera-se 
apenas a criação de incentivos fiscais destinados a atrair pequenas e médias 
empresas (PME) para Bolsa via uma redução da taxa de IRC, por um período máximo 
de cinco anos, bem como a concessão de incentivos fiscais a entidades que invistam 
nessas PME cotadas.   
  
A alteração da taxa nominal de IRC para as demais entidades, conforme tem sido 
reclamado por alguns organismos e movimentos, nomeadamente o "Movimento 
Compromisso Portugal", não é de esperar neste orçamento do estado, nem sequer até 
ao fim da legislatura. O "choque fiscal" estará posto de parte.   
  
Ora, na minha opinião, o aumento da competitividade, capaz de cativar os investidores 
estrangeiros e nacionais, não passa necessariamente pela descida da taxa nominal de 
IRC. Penso que a captação do investimento estrangeiro seria mais eficiente, com um 
regime semelhante por exemplo ao do Luxemburgo, onde apesar da taxa nominal ser 
extremamente alta (superior inclusive à portuguesa), a negociação com as autoridades 
fiscais, bem como a existência de regimes especiais de tributação para certos 
rendimentos, conduz a taxas efectivas de tributação bastante atractivas e que se têm 
mostrado muito eficientes na captação do investimento estrangeiro.   
  
Adicionalmente a essas medidas, espera-se apenas a prorrogação dos incentivos 
fiscais à fixação de empresas no interior do país (via, nomeadamente, a manutenção 
de taxas de IRC mais reduzidas), alterações ao nível do regime simplificado de 
tributação, a revisão do regime especial de tributação dos fundos de investimento (que 
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já tinha sido prevista no Orçamento do Estado para 2006 como autorização legislativa 
ao Governo que não chegou ainda a concretizar-se), bem como a criação de mais 
algum incentivo à criação líquida de postos de trabalho sem termo e à criação de 
algum incentivo, ainda que reduzido, relativo a despesas de investimento.   
  
Finalmente, espera-se que seja previsto um regime de eliminação total da dupla 
tributação internacional relativamente a lucros distribuídos por entidades residentes 
nos PALOP.   
  
Como se costuma dizer, vamos esperar para ver. Afinal, no dia 16 de Outubro todas 
as dúvidas serão dissipadas. Até lá.   
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