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O que esperar do Orçamento de Estado para 2006 
Jaime Carvalho Esteves 
 
Como referi o ano passado, muito provavelmente, de três objectivos necessários para um 
bom orçamento poderá ocorrer que apenas um seja plenamente conseguido: manter o 
crescimento da receita fiscal, designadamente pela manutenção da taxa agravada de 
IVA, incrementos nos impostos especiais sobre o consumo e incremento da eficácia da 
Administração Fiscal. Porém, não antevejo que se controle suficientemente a vertente 
das despesas e não aguardo que o orçamento venha a contribuir decisivamente para 
tornar a fiscalidade nacional mais competitiva no plano internacional, não obstante alguns 
sinais positivos “à navegação”. 
 
Aliás, na sequência do que foi publicitado sobre a política fiscal do actual Governo, não 
será em sede de Orçamento que se concentrarão as grandes alterações em sede 
tributária. Assim se compreende a aprovação recente de importantes medidas em 
matéria fiscal, incluindo o pacote de simplificação fiscal aprovado em Conselho de 
Ministro de 6 de Outubro. 
 
No entanto, ainda assim, podem antever-se boas notícias para a classe média e também 
para sustentabilidade futura dos actuais activos. É que se não é plausível que seja 
retomado o benefício fiscal associado ás contas poupança habitação, já parece adquirido 
que será retomado um benefício igual ou similar às denominadas contas poupança 
reforma. Por outro lado, sendo importante para uma reforma equilibrada adoptar algum 
risco nos investimentos e sendo igualmente necessário revigorar a bolsa nacional, parece 
útil repor também os benefícios associados aos planos poupança acções. Aliás, 
declarações públicas recentes, parecem apontar neste sentido, o que propicia algum 
optimismo. 
 
Ainda neste âmbito, será provavelmente alterado o regime de tributação dos fundos de 
investimento, seguramente no que respeita aos fundos de investimento mobiliário e, 
muito provavelmente, também no que concerne aos fundos imobiliários. 
 
Longe vai o tempo do denominado choque fiscal, pelo que é certa a manutenção da taxa 
nominal de IRC em 25%,conduzindo a uma taxa nominal máxima de 27,5%, tendo em 
conta a Derrama. Ainda em IRC, relembro uma reivindicação de longa data do tecido 
empresarial: a aceitação como custo fiscal da depreciação do “goodwill” associado a 
actividades económicas ou participações societárias adquiridas, bem assim como a 
depreciação de intangíveis, hoje tão relevantes na economia global. 
 
Por outro lado, é imperioso alterar o regime da sub capitalização, por contrário às regras 
da União Europeia. Como tenho sugerido, o regime deveria passar a ser apenas aplicável 
a residentes de Estados não integrantes da União Europeia. A não ser esta a solução, 
então o regime teria de ser aplicável também aos residentes ou, alternativamente, 
abordado apenas em sede de preços de transferência.  
 
Várias outras normas violam os princípios comunitários da não discriminação em razão 
da nacionalidade e da liberdade de estabelecimento, pelo que deveriam ser alteradas de 
imediato: de entre outras, os activos susceptíveis de qualificarem como reinvestimento, a 
dupla tributação económica dos dividendos, o reinvestimento dos valores de realização 
relativos a mais valias por venda de habitações próprias permanentes ou a subscrição de 
produtos financeiros, para citar apenas alguns exemplos. 
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Espero por outro lado que impere o bom senso e que não se introduzam mais alterações 
ao regime das mais valias ou ao regime da SGPS’s, neste último caso com excepção da 
clarificação do modo e momento de não dedutibilidade de encargos financeiros 
associados a mais valias isentas. 
 
Ainda ao nível empresarial, aguardo com esperança que não se introduzam mais 
restrições à aplicabilidade do Dec. Lei 404/90 aos actos de concentração ou cooperação 
empresarial e, preferencialmente, que seja suavizado o respectivo regime. Espero ainda 
uma clarificação do conceito de trespasse para efeitos de tributação em imposto do selo. 
 
Por último, provavelmente não em sede de Orçamento, deverão ser adoptadas medidas 
destinadas a fomentar as indústrias prioritárias para o desenvolvimento económico do 
País. Assim, medidas como desagravamentos em IRS para talentos expatriados para 
Portugal nessas áreas seria uma medida, que ainda que pontual, teria um potencial 
enorme de atractividade de investimento directo estrangeiro. Por outro lado, penso que 
sendo o turismo uma área prioritária, incluindo o turismo residencial, deveria ser revista 
toda a fiscalidade associada ao sector.  
 
Hoje já se saberá o que nos reserva o próximo ano fiscal. 
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