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[ ALTERAÇÕES CIRÚRGICAS ]

SIMPLIFICAÇÃO

Reembolsos mais rápidos
nos serviços de construção civil

Filomena Lança
filomenalanca@mediafin.pt

Os sujeitos passivos que realizem
muitas operações nas quais a liqui-
dação do IVA seja da responsabili-
dade do adquirente passam a po-
der solicitar o reembolso num pra-
zo mais reduzido.Exemplo: os ser-
viços de construção civil em que é
a pessoa ou entidade que contrata
a obra (o adquirente), desde que
seja sujeito passivo de IVA, que é
obrigado a entregar o imposto ao
Estado.Esta inversão da responsa-
bilidade pela entrega do imposto –
que se aplica tanto nas adjudica-
ções directas como nas empreita-
das – entrou em vigor já este ano e
tem levantado bastantes dúvidas,
nomeadamente porque quemefec-
tua as obras passa a estar emcrédi-
to permanente com o Estado. Afi-
nal,pode deduzir o IVAsuportado
nos bens e consumos intermédios,
mas não recebeu IVA de clientes.

A consequência são atrasos na
devolução do imposto, que ultra-
passam o prazo legal: o reembolso
deve ocorrer até ao final do 3º mês
seguinte àquele em que é solicita-
do. Para resolver o problema, a
proposta do Orçamento do Estado
para 2008 vem alargar a estes ca-
sos um regime que a Lei já consa-
gra e que prevê que o Ministro das

Finanças autorize a DGCI a“efec-
tuar reembolsos em condições di-
ferentes”das estabelecidas para os
regimes gerais.

Pela carga burocrática que acar-
reta, fiscalistas contactados pelo
Jornal de Negócios têm algumas
dúvidas sobre a aplicabilidade prá-
tica do regime que, de resto, tem
tido“poucaounenhumautilização
desde que foi criado”, dizem.
A porta, contudo, fica aberta a
quem a quiser usar.

Dividendos fora do cálculo
do “pro-rata”
Todas as operações que não sejam
actividades económicaspuras edu-
ras – que não envolvam a liquida-
ção de imposto –ficamfora do cál-
culo do“pro-rata”, segundo outra
das propostas de alteração ao có-
digodo IVA.Exemplosdisso sãoos
dividendosou indemnizaçõesaque
osujeitopassivo tenhadireito eque
este recebe,mas sobre os quais não
liquida imposto e que, por essa ra-
zão,não deveminfluenciaro“pro-
rata”.

Recorde-se que,sempre que um
sujeitopassivo tem,emsimultâneo,
actividades que lhe permitemliqui-
dar IVA e actividades em que isso
não é possível, o “pro-rata” é um
doscritériosquecalculaqualopeso
as primeiras no momento de acer-
taras contas comoEstado,ouseja,
de exigir os reembolsos a que tem
direito.

O legisladorvemagora incorpo-
rar na legislação nacional orienta-
ções judiciais já antigasdeAcórdão
do Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias (TJCE) – no-
meadamente no que toca aos divi-
dendos – que as empresas já vi-
nhamseguindo,mas sobre as quais
não havia um entendimento devi-
damente clarificado por parte do
Fisco.

Para casos em que a liquidação do imposto é
da responsabilidade do adquirente do serviço

O austero regime de renúncia à isenção de IVA na venda e locação de
imóveis,queentrouemvigoresteano,vaiconhecerumalíviosubstan-

cial.OOrçamentodo Estadopara2008prevêquenocasodaslocações,pos-
sa haver renúncia quando o valor da renda anual for igual ou superior a 25
avosdovalordeaquisiçãoouconstruçãodoimóvel–istoé,seovalordaren-
da permitir amortizar o valor de compra do imóvel em 25 anos. Na sua for-
mulação original, o regime apenas admitiaarenúnciaàisenção de IVAse o
valordasrendasfossesuperiora15avos,umasituaçãoqueeraconsiderada
muito restritiva por parte do sector. Uma segunda alteração neste regime
prende-se com o artigo 5º: aí, estabelece-se que a renúncia à isenção, nos
contratos de locação financeira relativo a imóvel a construir, opera no mo-
mento em que o locadortomaposse do imóvel.

Renúncia à isenção de IVA
na locação de imóveis facilitada

Apráticadeactividadesfísicasedesportivas–porexemplo,amensali-
dade de um ginásio, as aulas de ténis ou de natação – passam aserta-

xadasaapenas5%deIVA,contraosactuais21%. Estaintroduçãonalistada
taxareduzidapõefim aalgumapolémicaquetem havidosobreoassunto, já
queficarsentadoaassistiraumdesafiodefuteboljáerataxadoaapenas5%.
Outranovidade, querespondeaumavelhareivindicaçãodasassociaçõesde
empresas alimentares, vem equipararos croquetes de carne e os tão portu-
gueses pasteis de bacalhau: até agora, só os produtos preparados à base de
carne(pré-preparadosoucongelados)tinhamumataxaintermédia,de12%,
sendoosdepeixeelegumesou produtoshortícolastaxadosa21%. Aindaao
níveldastaxas,umainovação:acontribuiçãoparaoaudiovisual,cobradapara
financiaroserviçopúblicoderádioetelevisão, passaaterIVAa5%.

Prática de desporto e pastéis
de bacalhau na taxa reduzida

Sobe para 650 mil
euros limite para
declarações mensais

O tecto que define aentrega
declarações mensais ou tri-

mestrais do IVA passa de 500 mil
para 650 mil euros de volume de
negócios. Poroutrolado, sãoproi-
bidas as cessações de actividade e
seu reinício dentro de um ano –
paraacabarcom casosem queum
contribuinteatingeos10mileuros
dolimitedaisenção,fechaaactivi-
dadeepoucotempodepoisreabre,
de novo com regime de isenção.

ideias
chave

� Objectivo é conseguir
reembolso do IVA antes
do fim do 3º mês seguinte
àquele em que foi solicitado.

� Reembolso mais rápido fica
dependente de autorização
do ministro aos serviços.

� Dividendos ou indemnizações
recebidas não entram na
base de cálculo do “pro-rata”.


