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RECEITA FISCAL
[ ANÁLISE ]

Impostos
Um orçamento de gestão

Elisabete Miranda
elisabetemiranda@mediafin.pt

No primeiro orçamento do Esta-
do da sua responsabilidade,o Go-
verno executou as medidas neces-
sárias à arrecadação de receita,au-
mentando impostos; no segundo
arrumou a casa nos benefícios fis-
cais, amputou algumas garantias,
e lançou as bases para a simplifi-
cação fiscal. À terceira, apresenta
pouco mais que um orçamento de
gestão.

Ao contrário do que acontece
por exemplo na vizinha Espanha,
onde a fiscalidade temsido umins-
trumento activo no lançamento de
políticaspúblicas estruturadas,por
cá, para o ano, as mudanças serão
apenas cirúrgicas.

No IRS, distribuem-se peque-
nos incentivos: as famílias são pre-
miadas com um apoio tímido e
circunscrito à idade das crianças;
com os deficientes que saíram a
perder o ano passado, ensaia-se
uma tentativa de reconciliação
oferecendo uma pequena dedução
adicional.

As empresas têm boas notícias,
mas,nalguns casos,não deixamde
ser as boas notícias necessárias.
O regime discriminatório na elimi-
nação da dupla tributação econó-
mica para associadas residentes na
União Europeia, agora eliminado,
já tinha morte anunciada.Além de
enfrentarváriasqueixasdegrandes
grupos económicos,o Estado arris-
cava-se a ser forçado a mudar a le-
gislaçãopor interferênciadoTribu-

nal Europeu (TJCE).Uma situação
que, aliás, acontece neste OE com
aeliminaçãodo impostodoselo so-
bre aumentos de capital em nume-
rário, que vem a reboque de um
acórdão do TJCE.

No IVA, há pequenos alívios: é
o caso da exclusão de alguns ren-
dimentos da base de cálculo do
“pro rata”e do afrouxamento das
condições necessárias à renúncia
de IVA na locação financeira, que
deixaram algumas empresas em
apuros.

Na proposta de articulado fis-
cal, a nota de maior sensibilidade
social parece passar pelo IMI.
Aoprolongaros tectosmáximosàs
subidas,o Governo vemevitarque
milhares de contribuintes despre-
venidos, particularmente os pro-

prietários de prédios mais antigos,
sevejamconfrontadoscomaumen-
tos desregulados do imposto.
O susto estava marcado para o pri-
meiro trimestre de 2009, por sinal
ano de eleições, e numa altura em
que a reforma da tributação do pa-
trimónio se encontra muito longe
da neutralidade prometida em
2003.

Receita sem margem para euforias
Mas, mesmo que o Governo e
Amaral Tomaz – que logo no pri-
meiro ano de mandato avisou, em
entrevista ao Jornal de Negócios,
que não se deveriam esperar dele
grandes revoluções fiscais –quises-
semdisporactivamente da política
fiscal, dificilmente teriam grandes
folgas.

Os contributos da despesa vão-
se sentindo muito lentamente, e a
receita, depois de anos a subir de
forma sustentada, parece estar en-
trar numa “zona” de rendimentos
marginais decrescentes face ao es-
forço da máquina fiscal.Em 2008,
cresce apenas 3,8% (ou 5,6% se se
incluir o ISP consignado às Estra-
das de Portugal), o que não é bri-
lhante face a desempenhos passa-
dos.

No IRC,queeste anobeneficiou
de uma conjugação impar de fac-
tores – grandes contribuintes com
lucros generosos – e operações fis-
calmente rentáveis, como o “spin-
off” da PT Multimedia, já não se
repetirá a façanha.Areceita do im-
posto não crescerá além de 1,5%,
contra os 25% de 2007.

IRC apenas cresce 1,5% em 2008, um ano em que o IVA é campeão

Imposto 2006(milhõesde€) 2007 2008 Variação08/07

IRS 8.220 8.770 9.252 5,5%

IRC 4.165 5.430 5.511 1,5%

IVA 12.565 13.100 14.145 8,0%

ISV 1.175 1.184 1.120 -5,4%

Imposto sobre o Tabaco 1.300 1.325 1.430 7,9%

Imposto do Selo 1.575 1.735 1.830 5,5%

IUC/IC - 88 111 26,1%

Impostos Indirectos 20.010 20.865 21.660 3,8%

Total Geral 32.420 35.085 36.433 3,8%

IRS e ISP absorvem maioria da despesa fiscal (valores em milhões de euros)

Imposto 2006 2007 2008 Variação2008/07

IRS 229,8 341,4 346,1 1,4%

IRC 255,8 275 291 5,8%

Imposto do selo 1,1 0,35 0,2 -42,9%

IA/ISV 59,6 58,8 63,8 8,5%

IVA 118,3 99,7 90,2 -9,5%

ISP 240,1 269,4 306,5 13,8%

IABA 0,6 0,6 0,6 0,0%

IT 0,5 0,5 0,6 20%

Total 905,8 1045,75 1099 5,1%

Pequenos
incentivos
às famílias,
mudanças
necessárias
nas empresas

Eficiência fiscal desacelera*...
Diferença entre o crescimento da receita fiscal e o do PIB

* Exclui-se o ISP que financia a Contribuição de Serviço Rodoviário.

... mas a carga fiscal continua a subir
Peso da receita fiscal total no PIB

Fonte: Ministério das Finanças/DGCI

Se as previsões do Governo baterem
certo, para o ano, as receitas fiscais
vão crescer a um ritmo inferior ao
crescimento nominal da economia.
Quer isto dizer que a eficiência
fiscal, que até aqui tem vindo a
subir devido ao alargamento da
base tributável, vai inverter a
tendência.
Aqui, a imagem da Direcção-Geral
dos Impostos sai afectada pelo
facto de ser “privada”, para efeito
destes cálculos, de 600 milhões de
euros de imposto sobre os produtos
petrolíferos (ISP) que o Governo
resolveu desviar para financiar as
Estradas de Portugal.

A receita fiscal vai representar 22%
do PIB nacional, no próximo ano.
Esta percentagem, que é a
expressão do que se costuma
designar por “carga fiscal”,
continuará, desta forma,
a trajectória ascendente registada
nos últimos anos.
Isto, apesar de na base de cálculo
já não se considerarem as já
referidas receitas de ISP que foram
destinadas ao financiamento da
Contribuição de Serviço Rodoviário.

ideias
chave

� Reabilitação urbana paga
menos impostos.

� Reembolso do IVA liquidado
nos serviços de construção
civil pode ser acelerado.

� IMI só sobe livremente
a partir de 2011.

� Prática de desporto e pastéis
de bacalhau pagam menos IVA.


