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Como se antevia, as alterações tributárias constantes da proposta do OE não são 
estruturantes, permitindo manter a carga fiscal aos níveis actuais, reforçar as "garantias" 
da Administração Fiscal, simplificar alguns procedimentos e "afinar cirurgicamente" 
algumas normas potenciadoras de redução do nível de tributação efectiva das empresas. 
 
Em três artigos analisar-se-ão, separadamente, primeiro as alterações propostas que se 
consideram positivas, posteriormente aquelas cuja bondade não será inequívoca e, 
finalmente, alterações que não constando da proposta, poderiam ainda vir a ser 
consideradas.  
 
Genericamente, dir-se-á ser positiva a estabilidade fiscal conseguida, evitando que o 
Orçamento de Estado seja um "terramoto fiscal". Tal estabilidade tributária é positiva para 
os agentes económicos, pela certeza e segurança que transmite às respectivas decisões 
de gestão, bem como para a competitividade internacional do País.  
 
Ao nível das empresas, a flexibilização dos requisitos para dispensa de retenção na fonte 
por efeito, quer de Directivas, quer de ADT, é uma medida de largo alcance, dada a 
dificuldade de obtenção dos documentos exigidos para o efeito e a conflitualidade 
provocada entre empresas, por um lado, e os beneficiários dos rendimentos e o Fisco, 
por outro. Regista-se, porém, a introdução de uma penalidade específica para a não 
apresentação atempada da correspondente prova.  
 
Ainda ao nível das retenções na fonte, é igualmente positiva a possibilidade de beneficiar 
de isenção de retenção na fonte nos dividendos distribuídos a sociedades de outros 
Estados Membros, em caso de participação mínima de 10% (e já não de 15%), ou caso o 
valor de aquisição da participação não seja inferior a vinte milhões de euros, bem assim 
como a diminuição do prazo de detenção da mesma, de dois para um ano.  
 
De salientar ainda o acréscimo em cinco pontos percentuais da redução da taxa de IRC 
aplicável às sociedades instaladas no interior, situando-se aquela em 15%, ou em 10% 
para as empresas que se venham a instalar no interior mas, neste caso, durante os 
primeiros cinco exercícios de actividade.  
 
À semelhança do popular regime belga, mas de alcance muito mais reduzido, é de 
salientar a possibilidade conferida às empresas qualificadas como PME pelo normativo 
da União Europeia, de deduzirem ao seu lucro tributável durante três exercícios, 3% do 
montante do capital social realizado em dinheiro, entre 2008 e 2010, desde que os seus 
sócios sejam exclusivamente pessoas singulares, SCR ou ICR. Tal medida equipara, 
para efeitos fiscais, o recurso a capitais próprios ou alheios, tornando assim quase 
irrelevante, para aqueles efeitos, as fontes de financiamento.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tendo presente a exposição de Portugal à economia global e sendo certo que a 
Administração Fiscal possui já experiência suficiente em preços de transferência, é com 
agrado que se regista a possibilidade, ainda que dependente de Portaria a publicar, de 
celebrar acordos prévios (vulgo APA). Ainda neste âmbito é igualmente positiva a 
possibilidade de suspensão de cobrança e da execução fiscal se accionada a Convenção 
de Arbitragem.  
 
Ainda ao nível das empresas, mas agora em sede de IVA, é positivo o reconhecimento 
das críticas da indústria ao elevado valor mínimo das rendas anuais de imóveis exigido 
para renúncia à isenção de IVA. Assim, aquele valor é realisticamente reduzido de 6,66% 
do custo de construção ou aquisição (1/15) para 4% (ou 1/25) do mesmo montante.  
 
O incremento para 650,000 euros do valor de referência para a passagem ao regime 
mensal, é igualmente positivo, pela simplificação introduzida, assim como a possibilidade 
de o Ministro das Finanças autorizar reembolsos segundo regras diferentes das normais 
para os sujeitos passivos abrangidos pelas regras da inversão (por exemplo, adquirentes 
de serviços de construção de imóveis).  
 
Analisando agora a tributação dos cidadãos portadores de deficiência, existe uma 
"compensação" do aumento de tributação decorrente do OÈ de 2007, em virtude do 
aumento da dedução à colecta de IRS de 3 para 3,5 vezes o valor da Remuneração 
Mínima Mensal (RMM) e de uma para uma vez e meia a RMM por cada dependente ou 
ascendeste portador de deficiência, bem assim como da possibilidade de dedução à 
colecta de 25% dos encargos com lares e residências autónomas para portadores de 
deficiência, com o limite de 85% da RMM, ao que acresce a isenção para determinadas 
bolsas e prémios auferidos por desportistas portadores de deficiência. 
 
Face à controvérsia existente nesta matéria ente sector bancário e Fisco, é positiva a 
clarificação de que a cessação dos benefícios associados a contas poupança emigrante 
apenas ocorre para os valores investidos após 1.1.08, bem assim como a previsão de 
que a penalização pela utilização, para fins não previstos, de valores incluídos em contas 
poupança-habitação que tenham beneficiado da dedução à colecta, só abrange os 
montantes aplicados nos últimos 4 anos. 
 
Ao nível dos IEC, salienta-se a preocupação do Governo em não influenciar a subida dos 
principais combustíveis, ao não aumentar as correspondentes taxas de ISP. Com relação 
aos veículos automóveis, merece igualmente destaque a possibilidade de redução do ISV 
devido pela aquisição de veículos de baixa cilindrada.  
 
Regista-se a extensão, até 2011, do período de aplicação do regime de salvaguarda 
relativamente ao aumento da colecta do IMI, o qual deixará de vigorar após 2011 e não 
se aplicará a prédios devolutos.  
 
Poderão ainda revelar-se positivos os incentivos fiscais a conceder ao abrigo do novo 
Regime Extraordinário de Apoio à Reabilitação Urbana, incluindo isenção em IRC para 
fundos de investimento imobiliário cujo activo seja constituído, pelo menos, em 75% por 
imóveis reabilitados e uma isenção IMI por um período de cinco anos, renovável por mais 
três anos.  
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