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O que esperar ao nível do IVA?  
  
O que esperamos do Orçamento do Estado (OE) para 2007 em termos de IVA? 
Infelizmente, praticamente nada. O que gostaríamos? A diminuição da taxa normal.   
  
É com lamentação que informamos que o nosso ministro das Finanças não comunicou 
que o Orçamento do Estado para 2007 teria a tão aguardada redução da taxa normal 
de IVA dos 21% para os 19% ou 17%.   
  
Esperemos que a diminuição da taxa seja efectuada em comunicação de última hora, 
em vez de apenas ser consagrada em 2008 ou mesmo em data posterior.   
  
Não se antevêem grandes alterações no IVA para 2007, mas apenas questões de 
pormenor. Efectivamente, nesta data, também não existem Directivas de IVA da União 
Europeia para transpor.   
  
Não obstante o exposto, refira-se que tem havido alguma pressão junto da 
comunicação social no sentido de ver consagrada na Lei do Orçamento do Estado 
para 2007 a alteração da taxa reduzida para o sector do turismo. Saliente-se que, 
apesar de o alojamento no sector hoteleiro ter essa taxa, aos restantes serviços 
prestados por este sector são aplicadas as taxas intermédias e normal. Defendem as 
associações do sector do turismo que, para que Portugal seja competitivo, terá de 
aplicar esta taxa a todos os serviços no sector.   
  
Além da alteração da taxa, pretendem também a dedução de 100% do IVA suportado 
nas despesas profissionais relativas a transporte, alojamento, recepção e alimentação.   
  
Estas pretensões não deverão ser consagradas no Orçamento do Estado para 2007, 
dado que a possibilidade de recuperação do IVA foi no Orçamento do Estado para 
2005 introduzida na legislação e, de seguida, em Dezembro desse ano, retirada da 
mesma. Actualmente, apenas será recuperável 50% do IVA dessas despesas pelo 
organizador de um congresso, feira, exposição, seminário, conferência e similar, e 
25% pelo respectivo participante.   
  
Ora, não parece provável que o Governo vá dar o "dito pelo não dito", ou seja, volte a 
permitir a dedução a 100% que já autorizou, mas por um prazo inferior a um ano. Não 
comentaremos esta situação, uma vez que não se pretende aqui analisar ou comentar 
a validade jurídica das normas que alteraram a capacidade de dedução/recuperação 
do IVA destas despesas, nem os prazos a que se reportam.   
  
No que respeita a autorizações legislativas, poderá, pela terceira vez, ser permitido ao 
Governo tomar medidas na área imobiliária, no sentido de alterar as condições para a 
renúncia à isenção de IVA, quer na locação, quer na alienação de imóveis. Esperemos 
que, em vez desta medida, se passe a tributar automaticamente em IVA a venda e a 
locação de imóveis quando estamos perante sujeitos passivos, para que a 
neutralidade fiscal em sede de IVA não seja uma mera declaração de intenções, mas 
uma prática nesta área.   
  
Em suma, não se antevêem grandes alterações no IVA no Orçamento do Estado para 
2007. 
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