
 

 
 
A proposta de Orçamento, três dias depois 
 
Jaime Carvalho Esteves 
 
Numa análise mais distanciada das medidas fiscais incluídas na proposta de 
Orçamento para o próximo ano ressaltam duas ideias: foram tomadas algumas das 
medidas possíveis para atenuar os efeitos da actual crise e instituídos alguns regimes 
inovadores que se poderão revelar de largo alcance, com ou sem crise económica 
e/ou financeira. 
 
Poderão ver a sua carga fiscal diminuir ou aumentar menos que o previsto: 
trabalhadores beneficiários de passes sociais, pensionistas, cidadãos portadores de 
deficiência, famílias que tenham transmitido, ou pretendam transmitir, a sua habitação 
própria e permanente, ex-cônjuges com imóveis objecto de partilha (por divórcio, que 
não, curiosamente, por separação judicial de pessoas e bens), empresas de muito 
pequena dimensão, indústrias de tratamento e eliminação de resíduos, empresas de 
transporte rodoviário de pessoas ou mercadorias ou do sector segurador e agentes 
económicos com interesses nas áreas de recuperação urbana ou no arrendamento 
habitacional. As IPSS e Organizações não Governamentais, por seu lado, verão 
facilitada a doação a seu favor de bens não alimentares, por exemplo, stock obsoleto 
de empresas. 
 
Haveria, porém, medidas de desagravamento não inseridas na proposta que 
devessem ser consideradas? Por um lado, há que salientar que o Governo tem uma 
margem de manobra muito reduzida, caso pretenda manter o essencial controlo 
orçamental, não incrementando o deficit nem a dívida externa. Não se afigura assim 
crível prescindir de receita fiscal significativa. Porém, as dificuldades hoje sentidas 
provocarão problemas de tesouraria que parece possível atenuar sem perda de receita 
fiscal, mas antes com uma menor exigência da sua antecipação. 
 
Neste contexto a reformulação do cálculo dos pagamentos por conta deveria ser 
repensado. Num ano em que não se prevêem lucros ao nível dos anos anteriores e 
ainda que as empresas possam interromper aqueles pagamentos, não parece avisado 
aumentar, de 85 para 90% da colecta do ano transacto, o valor dos pagamentos por 
conta das empresas cujo volume de negócios seja superior a € 498.797,90 (boa parte 
delas, ainda, PME’s). Assim como, provavelmente, seria possível reduzir a taxa de 
certas retenções na fonte a empresas residentes em Portugal o que, portanto, não 
corresponderia a uma redução de imposto, mas a um mero diferimento do pagamento 
de parte deste, para o momento da entrega da declaração anual de rendimentos. O 
mesmo efeito ocorreria, quer da efectiva antecipação dos reembolsos de IVA quer, 
sobretudo, da dilação dos prazos de entrega das correspondentes declarações 
periódicas, até porque o prazo médio de cobrança está a deteriorar-se em Portugal e 
não parece viável fazer coincidir a obrigação de entrega do IVA ao Estado com o 
momento da sua cobrança do cliente.  
 
Mas, como se referiu, esta proposta inclui, em boa hora, regimes particularmente 
inovadores e que possuem a virtualidade de se revelarem excelentes instrumentos 
para o desenvolvimento económico e social. 
 
Desde logo, no que ao imobiliário diz respeito, merece destaque o acomodar das 
justificadas críticas ao regime da reabilitação urbana e, sobretudo, o novo regime dos 
Fundos e Sociedades de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional. O 
excelente regime fiscal destes novos instrumentos, a par da opção de recompra dada 
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aos proprietários que convertam a sua propriedade em arrendamento, poderá ter a 
virtualidade de desafogar financeiramente famílias em dificuldades, mantendo, no 
entanto, satisfeitas as suas necessidades de habitação, diminuir os riscos inseridos 
nos balanços do sector bancário e fomentar, finalmente, um verdadeiro mercado de 
arrendamento habitacional. No entanto, experiências externas revelam não ser fácil o 
financiamento destes veículos, pelo que o limite de 20% para a titularidade do veículo 
por cada investidor deverá ser cuidadosamente repensado, no sentido do aumento 
daquele limite. 
 
O regime de IRS para os denominados “residentes não habituais”, constitui uma 
alteração igualmente inesperada e que encerra em si elevadas virtualidades, desde 
logo pela capacidade que atribui às empresas de captarem técnicos com elevado grau 
de especialização e know how. Numa altura em que Portugal precisa de alterar o seu 
paradigma económico e, nesse contexto, de entrar na “guerra de cérebros” travada a 
nível global, este novo regime poderá ser decisivo na captação dos meios humanos 
necessários à competitividade do País. 
 
Boas notícias decorrem ainda da prevista reforma da tributação, em duas divisões, dos 
lucros das empresas, através de um regime adaptado às Normas Internacionais de 
Contabilidade e de um outro, mais simplificado, para empresas de menor dimensão. 
 
Os passos, ainda insuficientes, dados no sentido de eliminar a ilegalidade de várias 
regras de tributação dos residentes na União Europeia ou no Espaço Económico 
Europeu vão, incipientemente é certo, na direcção desejada, ainda que se pergunte: 
reconhecendo-se, por exemplo, a necessidade de não discriminar aqueles sujeitos 
passivos ao nível das prestações de serviços, porque não reconhecer idêntica 
realidade ao nível dos juros auferidos? 
 
Por fim, havendo vontade política e administrativa, o novo regime das informações 
prévias vinculativas, com maior grau de celeridade e protecção à boa fé, assim como 
as regras de divulgação das orientações administrativas, a par do regime de acordos 
prévios em sede de preços de transferência aprovado no ano passado, poderão 
permitir responder aos anseios dos agentes económicos de maior certeza e segurança 
na aplicação das leis tributárias, hoje mais prementes dada a maior acuidade da 
inspecção tributária. 
 
Resumindo, a proposta surpreendeu positivamente, sendo passível de alguns 
ajustamentos para os quais o debate na especialidade será o fórum próprio e, em 
muitos casos, estará naturalmente dependente da implementação que dela vier a ser 
feita. 
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