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PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2006  
 
A título de pensamento introdutório, relembramos o recente relatório da OCDE sobre o 
peso da tributação na economia dos países europeus. Segundo o mesmo tem-se 
verificado um desagravamento da carga fiscal, registando-se uma diminuição do peso 
dos impostos e receitas da Segurança Social nas economias. Uma excepção existe: 
Portugal.   
 
Esta constatação, leva a que nos questionemos sobre a razão subjacente a tal facto. A 
desculpa normalmente utilizada é o combate ao défice orçamental. No entanto, o que 
constatamos é que apesar do aumento dos impostos ser uma realidade (quer ao nível da 
tributação directa quer ao nível da tributação indirecta) o défice não tem diminuído, muito 
pelo contrário. Não haverá algo que está errado? Por certo os mais ligados às áreas 
económicas têm presente o conceito da “Curva de Laffer”, que estabelece uma relação 
entre o nível da tributação e a receita fiscal. A sua forma de parábola invertida chama a 
atenção para a existência de um nível crítico de tributação a partir do qual aumentos do 
mesmo conduzem a uma redução da receita fiscal em virtude da adopção de 
determinados comportamos por parte dos sujeitos passivos (actuais e potenciais). Ainda 
que estejamos perante conceitos teóricos, a evidência empírica em alguns países 
europeus e mesmo nos EUA tem comprovado tal relação.  
 
Assim, e se de facto as subidas no nível de tributação não têm tido os frutos desejáveis, 
não deverá ser descurada a revisão da política fiscal no sentido de a tornar menos 
gravosa. Obviamente, tal alteração deverá ser estudada e bem estruturada de forma a 
evitar um outro efeito igualmente indesejado que é o aumento da taxa de inflação.  
 
E desenganem-se aqueles que defendem que a subida dos impostos, ou a sua não 
descida, não afectará a competitividade da economia portuguesa em termos fiscais, e em 
ultima instância em termos económicos. Um caso recente, em final de Setembro 
passado, é disso um exemplo categórico. Se bem se lembram a gigante americana 
Yahoo escolheu o Luxemburgo em detrimento da Madeira para instalação da sua 
plataforma electrónica europeia. Porquê? Porque a vantagem fiscal desapareceu (a 
subida da taxa de IVA na Madeira para 15% colocou-a fora das zonas na União Europeia 
com taxa de IVA mais baixa), inexistindo por outro lado outras vantagens face ao 
Luxemburgo (mão de obra qualificada, burocracia, etc). Adicionalmente, vemos os outros 
países Europeus a criar regimes especiais de tributação que poderão levar, para 
determinadas actividades, a taxas de tributação sobre o rendimento das pessoas 
colectivas muito aliciantes (e portanto potenciadoras da captação do investimento 
estrangeiro). É o caso por exemplo do regime Belga que irá presumir um juro dedutível 
para efeitos fiscais que rondará os 3,5% dos capitais próprios.  
 
E assim continua Portugal a perder competitividade em termos da sua política fiscal, quer 
relativamente a países de leste recém integrados na EU (que possuem, além disso, 
custos de mão-de-obra mais baratos) quer relativamente a outros países europeus como 
é o caso da nossa vizinha Espanha (com menores taxas de IVA, onde a amortização do 
goodwill é aceite para efeitos fiscais, onde existem regimes especiais de tributação para 
trabalhadores estrangeiros que se desloquem para lá por razões profissionais). Continua 
e continuará, já que a proposta deste orçamento não vem mudar em nada a política fiscal 
seguida até ao momento.  
 
De facto, quer o aumento da taxa máxima marginal de IRS para 42%, quer a 
possibilidade de publicação dos rendimentos declarados ou apurados por categorias de 
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rendimentos, contribuintes, sectores de actividade ou outras, quer a falta de incentivos ao 
investimento produtivo, quer a introdução de normas de “exit tax”, em nada são 
abonatórios do aumento da competitividade da nossa política fiscal. 
 
Como a esperança é a ultima a morrer, acreditamos que a falta de alterações apenas 
tenha decorrido da azáfama de ultima hora com o objectivo de entrega da Proposta de 
Orçamento “dentro do prazo regimental”. Como a proposta será, em princípio, votada na 
generalidade no dia 11 de Novembro, na especialidade no dia 29 e em votação final 
global no dia 30 do mesmo mês, vamos esperar que até lá sejam introduzidas algumas 
alterações desejáveis (e por nós já elencadas nos artigos de antevisão). Certo será a 
introdução de mais um conjunto de autorizações legislativas (já previstas quer no 
Orçamento de Estado de 2005 quer no Orçamento Rectificativo do Orçamento de Estado 
para 2005 e que não vieram a ser concretizadas). 
 
A título de curiosidade e para finalizar, prevê-se também a republicação dos principais 
Códigos, fruto do ano “agitado” de 2005 em termos de diplomas na área fiscal. 
 
Para finalizar, remetemos para análises pormenorizadas das alterações para cada um 
dos impostos.  
 
 
IRS 
 
A proposta de orçamento que deu entrada na Assembleia da República na passada 
segunda-feira veio confirmar a intenção do Governo de repor os benefícios fiscais 
inerentes aos planos de poupança reforma (PPR) e aquisição de equipamento 
informático, verificando-se assim uma redução de tributação para os contribuintes que 
efectuarem investimentos/despesas nestas áreas. 
 
No entanto, confirma-se também o agravamento de tributação para contribuintes com 
rendimentos colectáveis superiores a 60.000 Euros, aos quais será aplicada a taxa única 
de 42%. Os restantes escalões foram actualizados em 2,3%, conforme quadro anexo. 
Assim, genericamente, somente os contribuintes com rendimentos colectáveis superiores 
a 60.000 Euros irão ver o seu imposto ser agravado por via da introdução desta taxa, 
conforme se pode verificar nas simulações anexas.  
 
Os PPR’s voltam a conferir direito a dedução à colecta de IRS, embora com limites de 
dedução mais modestos do que os que vigoravam em 2004. A dedução em 2006 
corresponderá a 20% do valor investido, com os seguintes limites máximos: 
 

• EUR 400 por contribuinte, se este tiver idade inferior a 35 anos; 
• EUR 350 por contribuinte, se este tiver idade entre os 35 e os 50 anos; 
• EUR 300 por contribuinte, se este tiver idade superior a 50 anos; 

 
As regras de tributação inerentes às importâncias pagas pelos fundos de poupança 
reforma em situações de reembolso parcial ou total serão alteradas, passando-se a 
tributar 2/5 do rendimento à taxa autónoma de 20%, ou seja o rendimento passa a ser 
sujeito a tributação a uma taxa de 8%. Às entregas efectuadas para estes planos, até à 
entrada em vigor deste Orçamento, aplicar-se-á a regra de tributação actualmente em 
vigor, ou seja, somente 1/5 do rendimento gerado por tais entregas será tributado, o que 
representa uma taxa de tributação de 4%. Com este agravamento na tributação o 
Governo visa desincentivar o recebimento das importâncias via reembolso e estimular o 
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seu recebimento sob a forma de uma pensão, reforçando o papel dos fundos de 
poupança reforma como complemento da pensão de velhice paga pelo Estado.    
 
Por fim, notamos que a proposta se refere somente aos PPR deixando fora do âmbito 
deste benefício os planos poupança reforma educação (PPR/E) e os planos de 
poupança-educação (PPE), os quais não beneficiam agora de qualquer dedução. 
 
Passam ainda a ser dedutíveis à colecta de IRS 50% do valor dispendido com a 
aquisição de computadores de uso pessoal, incluindo software e aparelhos de terminal. 
Esta dedução está limitada ao valor da colecta, com limite máximo de 250 Euros, e só 
pode ser utilizada uma vez durante os anos de 2006 a 2008. Adicionalmente, a sua 
dedução está condicionada à verificação das seguintes condições: 
 

• O rendimento do contribuinte não seja tributado à taxa marginal de 42%; 
• O equipamento tenha sido adquirido em estado de novo; 
• O contribuinte tenha a seu cargo dependente(s) de qualquer nível de ensino ou 

seja, ele próprio, estudante de qualquer nível e ensino; e 
• A factura comprovativa da aquisição contenha o número de identificação fiscal do 

contribuinte e a menção “uso pessoal”. 
 
As aquisições efectuadas em Dezembro de 2005 podem ser consideradas no IRS, 
referente ao ano de 2006. 
 
Regra geral, actualiza-se o limite das deduções à colecta (seguros de vida, seguros de 
saúde, despesas de educação …) em 2,2% e 3.5%, conforme quadro anexo comparativo 
das deduções em vigor em 2005 com as previstas para 2006, e inclui-se expressamente 
no conceito de despesas de educação as explicações respeitantes a qualquer grau de 
ensino, desde que devidamente comprovadas. 
 
Os pensionistas verão o seu IRS ser agravado em 2006, por via das alterações à 
dedução específica desta categoria de rendimentos. Esta dedução é reduzida de 8.283 
Euros para 7.500 Euros e, simultaneamente, é alterada a regra de quantificação daquela 
dedução no caso das pensões mais elevadas. A introdução simultânea destas alterações, 
ao nível da dedução aos rendimentos de pensões, traduzir-se-á num agravamento 
significativo do IRS a pagar pelos pensionistas, em particular pelos que auferem pensões 
mais baixas. Conforme se pode verificar no quadro anexo, por exemplo, um pensionista 
viúvo que aufira um rendimento anual de 15.000 Euros irá pagar em 2006 
aproximadamente mais 43,5% de imposto do que em 2005. Aparentemente, este 
incremento de imposto vai reduzindo à medida que o valor anual das pensões aumenta, 
conforme se pode constatar nos quadros anexos. 
 
Em 2005, a dedução para pensões de valor anual superior a 74.021,78 Euros era 
reduzida, até se anular, pelo montante correspondente ao excedente do valor anual da 
pensão face aos 74.021,78 Euros. Em 2006, a dedução começa a ser reduzida a partir de 
um rendimento anual de 40.000 Euros. Porém, a redução só corresponderá a 20% do 
montante da pensão que excede os 40.000 Euros.   
 
As alterações ao nível da dedução aos rendimentos de pensões, e o consequente 
incremento na tributação das pensões, visa aproximar gradualmente a tributação das 
pensões da tributação dos rendimentos de trabalho dependente, de forma a integrar, no 
médio prazo, a categoria de pensões na categoria de rendimentos de trabalho 
dependente.   
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Passam a ser excluídos de tributação os prémios provenientes de jogos sociais, como 
seja a “liga dos Milhões”. 
 
Prevê-se ainda, a alteração do conceito de “residência” fiscal, introduzindo-se a 
possibilidade de contribuintes habitualmente residentes no estrangeiro, cujo cônjuge 
resida em território português, efectuarem a prova da inexistência de uma ligação entre o 
seu núcleo de actividades ou interesses económicos e o território português. Nestes 
casos, o cônjuge residente em território Português passa a ser tributado de acordo com 
as regras aplicáveis aos separados de facto, sendo o cônjuge não residente tributado em 
IRS exclusivamente pelos rendimentos obtidos em território Português.  
 
 
IRC 
 
A principal alteração a destacar prende-se com o regime de subcapitalização, o qual, em 
traços gerais, restringe a dedutibilidade dos juros decorrentes de empréstimos obtidos 
junto de entidades relacionadas e não residentes em Portugal. Desde 2002 que este 
regime tem permanecido sob pressão dos princípios de não-discriminação embutidos no 
Direito Comunitário. 
 
O OE opta pela solução acolhida em Espanha (em 2002), i. e. mantém o regime 
inalterado, limitando-se a afastar a sua aplicação a entidades residentes nos estados-
membros da União Europeia. No entanto, os juros pagos a entidades localizadas em 
territórios offshore deixam de ser simplesmente dedutíveis, sempre que o valor do 
empréstimo exceder o dobro da participação nos capitais próprios. 
 
Colmatando uma lacuna persistente (uma anterior lei de autorização legislativa não foi 
utilizada), o OE introduz um regime fiscal para a transferência da sede social ou direcção 
efectiva para fora do território nacional. Esta passa a ser equiparada a uma dissolução, 
obrigando a sociedade transferida ao apuramento de um ganho ou perda pela diferença, 
positiva ou negativa, entre o valor de mercado do património social e o respectivo valor 
líquido contabilístico. Idêntica consequência impende sobre os respectivos sócios, pela 
diferença entre o valor dos capitais próprios recebidos e o custo de aquisição das partes 
sociais. 
 
Exceptua-se a situação em que os elementos patrimoniais são afectos a um 
estabelecimento estável, caso em que a transmissão dos activos e passivos se rege por 
princípios de neutralidade fiscal. Clarifica-se que a cessação de actividade do 
estabelecimento estável ou a transferência, para fora de Portugal, de patrimónios ao 
mesmo afectos, acarreta a contabilização de um ganho ou perda fiscais, em termos 
semelhantes à referida mudança da sede social ou direcção efectiva. 
 
Mantendo o tema da deslocalização, os benefícios fiscais concedidos ao abrigo de 
projectos de investimento deverão ser alvo de uma cláusula de salvaguarda, prevendo a 
possibilidade de o promotor cessar a sua actividade em território nacional, 
designadamente, por afastamento de Portugal da sede social ou direcção efectiva. O OE 
não é claro quanto ao conteúdo desta condicionante, a qual será livremente negociada 
pela API, podendo abranger desde a pura devolução de benefícios fiscais em caso de 
deslocalização ou a manutenção do investimento por um período mínimo. 
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O elenco dos encargos fiscalmente não dedutíveis em IRC prossegue a trajectória 
expansiva. Concretamente, apenas passam a ser dedutíveis, por metade do seu valor, as 
“perdas ou variações patrimoniais negativas relativas a partes de capital ou outras 
componentes do capital próprio, designadamente, prestações suplementares”. Apesar do 
texto difuso, esta norma complementa o conceito de menos-valias fiscais incorridas com 
a transmissão onerosa de partes de capital. 
 
O objectivo parece radicar no evitar de situações abusivas, em que, a título 
exemplificativo, uma sociedade é injectada com prestações suplementares (ou outras 
formas de capitalização por capitais próprios, que não um aumento do capital social), 
utilizadas para o pagamento de passivos, após o que a sociedade é dissolvida. Já o 
conceito de “outras perdas relativas a partes de capital” parece dirigido à dissolução de 
sociedades e operações de fusão ou cisão fora do regime de neutralidade fiscal. Afasta-
se, assim, a discussão em torno da definição a atribuir à “transmissão onerosa, qualquer 
que seja o título por que opere”, que, para alguns autores, não incluía a dissolução 
societária. 
 
O conhecido Pagamento Especial por Conta (muitas vezes apelidado de “colecta 
mínima”) volta a ser alterado, elevando-se o limite máximo dos actuais 40.000 Euros para 
70.000 Euros. 
 
Pela primeira vez introduzidos para o exercício de 2000, regressam os incentivos fiscais 
para o “descongestionamento de pendências judiciais”, i. e. benefícios à desistência, até 
31 de Dezembro de 2006, de processos em curso nos tribunais (interpostos, o mais 
tardar, até 30 de Setembro de 2005). Nestes termos, as perdas que lhe estão associadas 
são fiscalmente dedutíveis em IRC, sendo que, ao contrário do IVA, não são fixados 
limites máximos, excluindo-se apenas os créditos sobre entidades relacionadas. 
 
Num outro quadrante, o OE inclui uma alteração talhada para as sociedades cujos fundos 
de pensões foram incluídos na Caixa Geral de Aposentações, permitindo-se ainda a 
dedutibilidade das contribuições efectuadas (ou a efectuar), relativamente a 
responsabilidades não provisionadas em balanço. 
 
As taxas de amortização de elementos do activo imobilizado corpóreo sofrem um ligeiro 
ajustamento. Os veículos pesados afectos ao sector de transportes e comunicações 
passam a ser amortizados à taxa de 25%, contra os actuais 20%. O compasso de 
evolução tecnológica levou ao aumento da taxa de amortização de computadores de 25% 
para 33.33%. 
 
Por último, pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e as instituições 
particulares de solidariedade social passam a beneficiar de uma isenção automática de 
IRC, sem necessidade do reconhecimento prévio que se mantém para as pessoas 
colectivas de mera utilidade pública. Apesar de os despachos delimitadores do âmbito da 
isenção, emitidos pelo Ministro das Finanças, tipicamente excluírem rendimentos de 
capitais, clarifica-se que esta não abrangerá os rendimentos de títulos ao portador que 
não se encontrem depositados ou registados. Por outro lado, esta medida irá agilizar a 
dedução fiscal de donativos ao abrigo do Estatuto do Mecenato (que exige o 
reconhecimento da isenção). 
 
No que respeita à Zona Franca da Madeira e da Ilha de Santa Maria, verifica-se que os 
sucessivos Governos têm modificado a percentagem dos proveitos obtidos pelas 
sucursais offshore das instituições de crédito e sociedades financeiras, que se 
consideram como obtidos fora das referidas zonas francas (e, enquanto tal, sujeitos a 
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IRC sem qualquer isenção). Percentagem esta, que podia ser diminuída (no limite, até 
zero), mediante requerimento, relativamente aos contribuintes que exercessem a sua 
actividade, predominantemente, nas zonas francas. 
 
O OE 2006, mantendo a referida percentagem em 85% (ou seja, apenas 15% dos 
rendimentos aproveita o regime de isenção), apresenta três alterações. Primeiro, introduz 
um conceito de actividade “predominante” nas zonas francas, definido como a afectação 
à sucursal exterior de uma proporção superior a metade do valor dos activos líquidos 
totais da sede. Segundo, e uma vez preenchido este requisito, a percentagem em apreço 
é reduzida para 40% (i. e. isenção de 60%). Em terceiro lugar, nos casos em que 80% 
dos activos líquidos da sede estão afectos à sucursal exterior, mantém-se a prerrogativa 
de o contribuinte poder dirigir requerimento à Administração Fiscal, solicitando a fixação 
de uma percentagem para a sua situação concreta (que pode atingir a isenção total). 
 
Para finalizar, importa ter presente que a proposta comporta uma autorização legislativa 
(já incluída noutros orçamentos ainda que contornos diferentes) quer para a revisão do 
regime de isenção de IRS e IRC para os rendimentos de valores mobiliários de dívida 
pública e não pública, quer para a revisão do regime especial de tributação dos fundos de 
investimento no sentido dos sujeitos passivos de IRS deixarem de ser isentos 
relativamente aos rendimentos respeitantes a unidades de participação nesses fundos. 
 
 
IVA, IEC`S e IA 
 
Tal como esperado, não há grandes novidades no IVA, dado que as alterações às taxas 
e à limitação temporal para o contribuinte efectuar correcções a seu favor foram 
introduzidas pelo Governo neste Verão.  
 
A alteração mais significativa no IVA é de facto o aumento dos valores de dedução do 
IVA nos créditos incobráveis, os quais relativamente a particulares ou sujeitos passivos 
que realizem exclusivamente operações isentas que não conferem o direito à dedução 
teve um incremento para o dobro. Apesar disso tal alteração não traz qualquer novidade, 
dado algumas das empresas com elevados valores de incobráveis terem sido 
contactadas para apresentarem sugestões e comentários à proposta de alteração.  
 
No que respeita a dívidas de particulares flexibilizam-se também as condições para 
dedução do IVA, designadamente através do acesso ao "registo informático de 
execuções". Assim será facilitada a dedução do IVA a sujeitos passivos que tenham 
dívidas de clientes sem bens penhoráveis. 
 
Por outro lado, e para descongestionamento dos tribunais, permite-se deduzir o IVA de 
créditos até 10.000 Euros sobre particulares e sujeitos passivos que realizem 
exclusivamente operações isentas e de créditos até 7.500 Euros sobre sujeitos passivos 
de IVA, em caso de desistência de acções em Tribunal durante o ano de 2006. 
 
Introduzem-se regras mais exigentes relativas ao processamento e conservação de 
facturas por meios informáticos, no sentido do aumento quer da fiabilidade dos dados, 
quer da sua inalterabilidade e facilidade de acesso por parte dos agentes fiscalizadores. 
Relacionado com esta medida, introduzem-se penalidades até 25.000 Euros para 
situações de venda de programas informáticos ilícitos e viciação de programas 
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informáticos com o intuito de alterar ou ocultar dados fiscais dos contribuintes, nos casos 
em que não deva ser punido como crime. 
 
No que respeita ao IVA, é ainda dada autorização legislativa ao Governo para regular e 
prevenir práticas de subavaliação na transmissão de imóveis para destinatários sem 
possibilidade de recuperação integral do IVA, introduzindo para efeitos de tributação o 
conceito de ‘valor normal’. Encontra-se também prevista mais uma vez (tal como no OE 
de 2005) a possibilidade de reformulação do direito de renúncia à isenção nos casos de 
locação e venda de imóveis. O objectivo da autorização legislativa é criar normas anti-
abuso, evitando que sejam interpostas entidades que possam recuperar o IVA. Não é 
uma alteração para igualar a outros Estados-membros da União Europeia, nos quais se 
permite recuperar o IVA da construção desde que a mesma inicia. 

 
Refira-se que as taxas de IVA irão manter-se nos 21% em Portugal Continental e 15% 
nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
 
IECs 
 
Os aumentos das taxas dos IEC para a cerveja e restantes bebidas alcoólicas situam-se 
na ordem dos 2%. No tabaco os aumentos dos impostos variam entre os 12 e os 35%. O 
aumento dos impostos especiais nos combustíveis ascende a 10% na gasolina, 8% no 
gasóleo e 2% no gás natural. 
 
Verifica-se ainda um agravamento da punição estabelecida para a introdução no 
consumo irregular de produtos de tabaco manufacturados. 
 
IA 
 
A partir de 1 de Janeiro de 2006 inicia-se um período denominado transitório, o qual 
reflecte aumentos do imposto automóvel na ordem da inflação. 
 
A Proposta de Lei prevê que, a partir de 1 de Julho de 2006, a base de cálculo do IA, 
para além de continuar a ser variável em função dos escalões de cilindrada, passa a 
incluir as emissões de dióxido carbono. Introduz-se a componente ambiental de forma a 
pagarem mais as viaturas mais poluentes. 
 
Ao nível dos impostos indirectos, em 2006, o Governo espera arrecadar mais receitas 
com os aumentos ao nível dos impostos sobre o tabaco, gasolina, gasóleo e automóveis. 
 
Imposto do selo e impostos sobre o património 
 
 
São em geral modestas as alterações que a proposta de Orçamento de Estado traz em 
matéria de impostos sobre o património (IMT e IMI) e imposto do selo. 
 
Em sede de IMT (ex-Sisa), verifica-se a já habitual elevação anual do limite da isenção de 
IMT para as aquisições de prédios destinados a habitação, cujo valor passará a ser de € 
83.500, contra os € 81.600 actualmente em vigor, representando um aumento na ordem 
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dos 2,3%. Igual aumento se regista, em média, para os escalões dos valores sobre os 
quais incide o IMT nestes imóveis, mantendo-se as taxas inalteradas. 
 
Em sede de IMI (ex-Contribuição Autárquica), cria-se uma isenção deste imposto para os 
proprietários ou usufrutuários de prédios que os cedam gratuitamente a entidades 
públicas isentas de IMI ou a outras entidades isentas de IMI. Trata-se de uma medida de 
elementar justiça e de incentivo à efectiva utilização dos imóveis, cuja introdução se 
aplaude.   
 
No que respeita ao imposto do selo, de registar positivamente uma medida para a qual já 
tínhamos alertado e que é a reposição das isenções de imposto do selo para as 
operações de reporte em bolsa e para o aumento de capital por entradas de activos que, 
por lapso, tinham sido eliminadas. Pena é que não se tenha conferido carácter 
interpretativo a estas reposições, pondo assim em causa o período de 2 anos em que as 
mesmas, por manifesto erro, não vigoraram. 
 
Embora sobre a capa de regra de determinação do valor tributável, é criada uma regra de 
incidência de imposto do selo sobre as transmissões gratuitas para a consolidação da 
propriedade dos imóveis, no caso de extinção do usufruto. No fundo, ficciona-se a 
transmissão gratuita de um direito real do usufrutuário para o nu-proprietário, sujeitando-
se essa transmissão a Imposto do Selo. De registar negativamente o uso, mais uma vez, 
desta técnica legislativa infeliz de “camuflar” a introdução de normas de incidência.     
   
Na antevisão às alterações deste Orçamento manifestámos a esperança de que viessem 
a ser corrigidas muitas das incoerências criadas pela reforma da tributação do património. 
Neste aspecto o Orçamento ficou aquém do desejado, verificando-se que as alterações 
efectuadas em sede de IMT e IMI são poucas e as efectuadas em Imposto do Selo não 
tiveram o alcance desejado. De registar negativamente o uso de formas enviesadas de 
criar normas de incidência, como se referiu no caso do imposto do selo sobre a 
consolidação da propriedade.  
 
 
OUTROS ASPECTOS 
 
Conforme já anunciado pela Resolução do Conselho de Ministros 102/2005, de 24 de 
Junho – Série I-B, foi criado o normativo legal (que se diz não ser contrário ao dever de 
confidencialidade) que possibilita quer a divulgação de listas de contribuintes cuja 
situação tributária não se encontre regularizada, quer a publicação de rendimentos 
declarados ou apurados por categorias de rendimento, contribuintes, sectores de 
actividades ou outras. 
 
Verificamos adicionalmente um agravamento da responsabilidade dos Técnicos Oficiais 
de Conta (TOC`s) a dois níveis. Por um lado, passam a ser responsáveis subsidiários 
pelas dívidas fiscais dos seus clientes mesmo que tenham agido com negligência, por 
outro lado passam a ser subsidiariamente responsáveis pelas coimas devidas pela falta 
ou atraso de quaisquer declarações que devam ser apresentadas no período de exercício 
de funções. 
 
 
 
 

 

 


