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Tendo presente o que ficou referido, 
importa explicitar que as escolhas da 
Comissão são acertadas e poderão 
contribuir decisivamente para a criação 
de riqueza em Portugal. Porém, o núcleo 
duro da reforma proposta não 
corresponde à descida da taxa nominal.  
 
Com efeito, o relevante não é a taxa 
nominal mas o que se faz com ela. Por 
essa razão, a programada descida da taxa 
nominal para um intervalo entre 17 e 19%, 
em 2018 ou em data próxima, é relevante 
mas não essencial à reforma do IRC. Com 
efeito a desejada e desejável “revisão geral 
das bases legais fundamentais do sistema 
da tributação das empresas”, fixada no 
mandato do secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, deveria visar, por esta 
ordem: 
 

a) a revisão de alguns regimes 
fundamentais para promover o 
investimento nacional e estrangeiro, o 
emprego, a competitividade e a 
internacionalização das empresas 
portuguesas;  

b) a simplificação do IRC;  

c) a redefinição da respetiva base 
tributável;  

d) a reavaliação da taxa nominal.  
 
Assim, caso não se garanta a 
sustentabilidade orçamental (ou mesmo 
política) daquela descida, será preferível 
uma redução mais modesta (por exemplo, 
para os velhos 25%), mas que permita 
preservar o consenso e a estabilidade em 
torno das demais alterações propostas, 
bem mais relevantes para a tributação 
efetiva (i.e., real), para a competitividade 
do sistema e para a captação e 
manutenção de investimento e, por essa 
via, de emprego e centros de decisão em 
território nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nesse quadro, importa preservar outros 
instrumentos de competitividade fiscal 
internacional constantes da proposta e 
alinhados com o presente consenso 
acerca da “substancialidade económica” 
das transações, criadores de um quadro 
jurídico e fáctico business friendly. Em 
especial, merecem destaque: o acentuar 
da territorialidade do regime no quadro 
do participation exemption, o 
denominado patent box, o regime de 
grupos e reestruturações, o alargamento 
do prazo de atributos fiscais como o 
reporte de prejuízos e o crédito de 
imposto e a criação de um serviço 
dedicado a investidores internacionais (à 
semelhança do holandês). Isto porquanto 
são esses regimes essenciais para a 
capitalização e consolidação empresariais 
e para a (re)industrialização com enfoque 
nos bens transacionáveis e, por essa via, 
para a criação de emprego. 
 
 

Caso não se garanta a 
sustentabilidade orçamental (ou 
política) daquela descida, será 
preferível uma redução mais 
modesta, que permita o consenso 
em torno das demais alterações 
propostas. 
 
 
Ora, sendo assim, a descida da taxa 
efetiva nos sectores a incentivar, poderá 
ser induzida sem o estigma da 
concorrência e dos auxílios estatais, se 
estiver centrada na promoção de 
investimento produtivo. 
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Por essa razão, regimes como a 
remuneração convencional do capital 
social (desde que devidamente 
limitada a investimentos relevantes e 
excluindo meros investimentos de 
capital em cascatas societárias) e a 
dedução de lucros retidos e 
reinvestidos (com larga tradição entre 
nós, modulada de igual forma), assim 
como a criação líquida de emprego, 
poderão ter um impacto 
macroeconómico líquido bem mais 
positivo do que a redução geral da taxa 
nominal.  
 
Mais, tudo visto, é essencial garantir 
que a reforma proposta é 
consensualmente aceite por todos os 
seus agentes, de modo a que o regime 
que dela decorra seja credivelmente 
estável, podendo assim influenciar 
positivamente as escolhas dos agentes 
económicos, num quadro 
internacional. 


