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IVA, Imposto Automóvel e impostos Especiais sobre o Consumo   
  
Imposto sobre o Valor Acrescentado   
  
Tal como afirmámos na edição de 5ª feira passada no artigo "Que esperar ao nível do 
IVA?", não há grandes novidades na Proposta de Lei do Orçamento do Estado para o 
ano 2007 (OE 2007) no que se refere a este imposto, mas apenas alterações que 
consideramos de menor relevância.   
  
Como já informámos, as taxas de IVA irão manter-se nos 21% em Portugal 
Continental e 15% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.   
  
Regista-se uma alteração no que respeita aos créditos incobráveis, a qual se deve à 
alteração da legislação nos processos de falência e de medida especial de 
recuperação de empresas. Esta alteração já deveria ter sido efectuada anteriormente 
aquando da entrada em vigor e por adequação à legislação nesta matéria. O sujeito 
passivo passa a deduzir o IVA respeitante a créditos incobráveis, quando, em 
processo de insolvência, a mesma seja decretada.   
  
Prevê-se também a alteração do n° 3 do artigo 71° do Código do IVA no sentido de 
passar de um para dois anos a possibilidade de rectificar facturas inexactas que 
tenham sido registadas contabilisticamente e em que tenha havido imposto liquidado 
em excesso. Esta alteração é aguardada desde Julho de 2005, data em que foi 
modificado o artigo em apreço e em que, certamente por lapso, não terá sido alterada 
esta norma.   
  
Os retalhistas e prestadores de serviços abrangidos encontravam-se dispensados de 
emissão de factura nas condições estipuladas pelo artigo 39° do Código do IVA. A 
emissão tornava-se apenas obrigatória quando exigida pelos adquirentes sujeitos 
passivos de imposto.   
  
No seguimento das medidas com vista ao combate à fraude e evasão fiscal, a 
Proposta de Lei do OE 2007 pretende introduzir uma alteração no Código do IVA no 
sentido de passar a considerar sempre obrigatória a emissão de facturas pelos 
retalhistas e pelos prestadores de serviços que transmitam bens ou serviços a sujeitos 
passivos. Por outro lado, passa também a ser obrigatória a emissão de factura quando 
um adquirente, ainda que não seja sujeito passivo, o solicite.   
  
A Proposta de Lei prevê ainda que o IVA da importação de bens possa ser diferido, 
mediante prestação de garantia, por 60 diasacontar do registo de liquidação ou até ao 
15° dia do segundo mês seguinte, nos casos de globalização do registo das 
liquidações ou do pagamento. A faculdade de diferimento do pagamento do imposto já 
era permitida aos despachantes oficiais.   
  
É alterada a verba 221 da Lista I anexa ao Código do IVA, para incluir na taxa 
reduzida as empreitadas de reabilitação dos imóveis sitos nas unidades de 
intervenção das Sociedades de Reabilitação Urbana e dentro das Áreas Críticas de 
Recuperação e Reconversão Urbanística, concedendo-lhes assim igual benefício 
àquele que é aplicável às empreitadas realizadas no âmbito do RECRIA, REHABITA, 
RECRIPH e SOLARH, todos enquadrados no âmbito da recuperação especial de 
imóveis.   
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Imposto Automóvel   
  
Não há novidades ao nível do imposto automóvel, verificando-se apenas um aumento 
de 2% nas taxas aplicáveis.   
  
Impostos especiais de Consumo   
  
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 específicos variam 11% e 12%, o que se traduz 
para o fumador num aumento de aproximadamente 5%.   
  
O aumento das taxas máximas nos impostos especiais sobre os produtos petrolíferos 
e energéticos, ou seja, nos combustíveis, ascende a cerca de 5% na gasolina, 9% no 
gasóleo, 25% no gasóleo colorido e marcado.   
  
O aumento do imposto no gás natural usado como carburante será de 2%.   
  
No que respeita ao IVA, e em resumo, refirase que a taxa não aumenta, nem diminui; 
nos créditos incobráveis, adequa-se a norma às alterações na legislação aplicável; no 
combate à fraude e evasão, o sujeito passivo tem sempre de exigir factura e o 
adquirente pode sempre exigi-la; alarga-se para dois anos o prazo de correcção de 
facturas inexactas em que o imposto foi liquidado em excesso; consagra-se um 
benefício de diferimento do pagamento do imposto na importação igual ao 
despachante e um benefício de aplicação da taxa reduzida às empreitadas de 
reabilitação dos imóveis em zonas de reabilitação urbana e de recuperação e 
reconversão urbanística.   
  
Os impostos indirectos mantêm-se como os principais financiadores do Estado 
Português. Como diz o povo: "Em equipa que ganha não se mexe." E, de facto, 
podemos afirmar que não se verificam grandes alterações ao nível dos impostos 
indirectos.   
  
Aguardamos então que os "simplexes" tragam as modificações e simplificações que 
tanto esperamos e que o Orçamento para 2008 nos presenteei com a diminuição da 
taxa normal de IVA que tanto ansiamos.  
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