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Que esperar?   
  
Se nos acompanhou durante esta semana, nos diversos artigos publicados neste 
espaço de antevisão ao OE/2007, certamente que teve oportunidade de verificar que 
não se esperam alterações significativas ao nosso sistema fiscal. Existe obviamente 
sempre a esperança que durante o período de discussão sejam supridas as lacunas e 
introduzidas as alterações necessárias. Digo-lhe sinceramente que já sinto saudades 
de um Orçamento com conteúdo na área fiscal. Mas tenho a impressão que até ao fim 
da legislatura os OE não passarão de um mero documento para cumprir calendário. 
Conforme já referido o Executivo apenas prometeu que não ocorrerá aumento da 
carga efectiva.   
  
Tal promessa poderá desde logo ficar gorada se efectivamente se vieram a concretizar 
ao nível do IRS a eliminação de algumas deduções à colecta, nomeadamente as 
despesas de educação. Efectivamente, a manter-se esta tendência dos últimos 
orçamentos de eliminação ou redução das deduções à colecta, sem uma 
compensação a outro nível, tal poderá implicar um aumento da carga fiscal da maioria 
das famílias portuguesas.   
  
Para as pessoas individuais apenas se espera a criação de incentivos para aqueles 
que invistam em acções de PME que se venham a cotar em Bolsa. Para essas 
mesmas PME também serão criados incentivos, via nomeadamente a concessão de 
uma redução da taxa nominal de IRC ainda que por um período limitado de tempo. 
Além disso, e ao nível do IRC, espera-se apenas a prorrogação do regime da 
interioridade, entendida como uma medida essencial para evitar a desertificação das 
regiões interiores do nosso País. Infelizmente essa medida não foi suficiente para 
evitar que o Grupo internacional Johnson Controls se tenha decidido por encerrar as 
duas unidades industriais que possui em Portugal, e com isso mais de 800 pessoas 
ficarem sem postos de trabalho, para as deslocar para "outras paragens".   
  
Situações como esta levam-nos a questionar se a nossa política de captação e/ou 
retenção de investimento é a mais adequada. Esperam-se ainda alterações ao nível o 
regime simplificado no âmbito do IRC, a concretização (ou a concessão de uma nova 
autorização legislativa ao Governo) depois de uma ano de espera da revisão do 
regime fiscal dos fundos de investimento, bem como a eliminação total da dupla 
tributação internacional dos lucros distribuídos a empresas nacionais por empresas 
sedeadas nos PALOP.   
  
São também expectáveis alterações ao nível do regime simplificado. Ao nível dos 
Impostos sobre o património espera-se que finalmente o regime previsto no DL 
404/90, de incentivos fiscais às empresas que procedam a actos de concentração ou 
cooperação, passe a constar do Estatuto dos Benefícios Fiscais. No que ao IVA diz 
respeito a tão esperada reposição da taxa de IVA nos 19% ou nos 17%, fica adiada. 
Durante a próxima semana terão oportunidade de ver aqui publicados artigos com a 
análise dos impactos efectivos ao nível da carga fiscal das alterações preconizadas.   
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