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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 

O ‘colossal aumento de impostos’  

• IVA 

• IRS 

• IRC 

• Incluindo também impostos menores, 
contribuições e taxas 

A enorme mudança de mentalidades 

• Generalizada solicitação de faturas 

• Inédita disponibilização de faturas  
pelo vendedor ou prestador do serviço 
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PwC 

Peso dos impostos no PIB 
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PwC 

Peso dos impostos na receita fiscal 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
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crescimento 

0% 100% 

Aumento da 
receita fiscal 

Maximização da receita fiscal 

Redução da receita fiscal 

Fonte: Forbes 

A famosa Curva de Laffer … 

… um mito desmascarado em Portugal? 

   

$0 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
 

• Relevância política  

• Atenção da opinião pública e dos media: disputar uma receita escassa! 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
 
 
Duas novas realidades 

• Reforço significativo da fiscalização 

• Nacional e Internacional 

   (incluindo cooperação internacional) 

 
 

maior eficácia na cobrança dos impostos 

 

• Nova forma de encarar a justa repartição 
do imenso fardo fiscal (Estados, 
Empresas, Famílias), tornado necessário: 

• pelo aumento da despesa pública 

• pelo (des)controlo do défice público 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
 

• Aumento sem precedentes da pressão fiscal a nível internacional 

• Do mero conflito negativo de competências à dupla não tributação 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 

• Não obstante a enorme pressão internacional …  

• (que é uma forma de concorrência internacional) 

 

 

• … há espaço para a gestão fiscal 
 (pagamento dos impostos devidos) 

 

 

E Portugal tentou situar-se nesse tabuleiro: 

- Empregos 

- IDE 

- Exportações  
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
 

As Reformas do IRC e do IRS 

• Reforço da competitividade internacional 

 

fator crítico para Portugal ser o país        
europeu mais amigo do investimento – 
para acumular capital, criar emprego e 
exportar 

 

• Mas, face à insuficiente redução do nível 
de despesa pública 

 

ainda com insuficiente expressão  
na redução do imposto 

Receitas – Despesas = Variação impostos 
ou dívida 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 

Reforma do IRC 

• Principais medidas: 

• redução programada da taxa nominal 

• aumento do prazo de dedução dos 
prejuízos fiscais de 5 para 12 anos 

• RETGS – redução da % mínima de 
detenção (de 90% para 75%) 

• regime de exclusão de tributação de 
dividendos e de mais e menos–valias 
(de participações sociais relevantes) e 
estabelecimentos estáveis 

• regime especial de tributação dos 
rendimentos de cessão ou utilização de 
patentes e desenhos / modelos 
industriais  

• Mas tributações autónomas 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 

Reforma do IRS 

• Principais medidas: 

• introdução do divisor familiar, em 
substituição do conjugal (considera os 
dependentes e em alguns casos os 
ascendentes) 

• tributação separada 

• crédito de imposto correspondente ao 
valor  total ou parcial da sobretaxa, caso 
as receitas do IVA e do IRS superem as 
expectativas orçamentais 

• MAS taxas nominais, deduções, 
sobretaxa, residentes não habituais e 
trusts 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
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PwC 

A evolução da fiscalidade nos últimos anos 
 

€ 0,10 podem mudar 
comportamentos … 

• A tributação sobre os sacos de plástico, 
introduzida pela Reforma da Fiscalidade 
Verde: 

• levou à adoção generalizada de hábitos 
mais sustentáveis: 

• uso de sacos de papel 

• uso de saco reutilizáveis 

 

impacto no montante da receita  
fiscal esperada? 
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PwC 

Ordem de redução (se fosse possível) 
 

Tributação do rendimento 

• IRC: investimento direto estrangeiro, 
emprego e exportações 

• IRS: classe média, empreendedorismo, 
mobilidade social, efetiva progressividade 

• Enorme estabilidade 

 

Tributação da despesa 

• IVA: importações, menor impacto nos 
transacionáveis (mesmo turismo, mas 
MICE)  

 

Em caso de necessidade de subida: a 
ordem inversa  

• IVA 

• IRS 

• IRC 

 

 

Reforma do património 

• Pelo menos manter 
• Abolição do IMT: fim da isenção de IVA 
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PwC 

E a nova legislatura? 
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PwC 

O que se perspetiva 

IRC 

• Participation Exemption – 10% 

• (o que nos distinguia) 

 

• Reporte de prejuízos fiscais – 5 anos 

• alteração não tem efeito retroativo mas               

• (impacto nos impostos diferidos ativos 
e nos balanços … 

• … solidariedade entre exercícios) 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

IRC (cont.) 

• Taxa nominal não desce 

• Reforma previa taxa de 19% em 2016 

• (a confirmação internacional da 
colossal errância fiscal de Portugal) 

 

• Incentivos desenhados para favorecerem 
as micro e as PME’s  

• em detrimento das grandes empresas 

• Mas: emprego e exportações 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

IRC (cont.) 

• Alteração do tratamento fiscal dos custos 
de financiamento que promovam o 
financiamento através de capitais 
próprios (ex. reinvestimento de lucros) 

 

• Passam a ser elegíveis para o crédito fiscal 
automático de 25%, no âmbito do RFAI, 
os investimentos até 10M euros (o valor 
atual é de 5M euros) 

 

• O regime contratual aplicar-se-á para 
investimentos acima dos 10M euros, 
aumentando o crédito fiscal concedido de 
10% para 20%, do valor de investimento 
elegível realizado 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

IRC (cont.) 

• Conversão de benefícios fiscais 
contratuais em IRC em benefícios fiscais 
de funcionamento automático 

 

• Lançar o ‘Programa Semente’ de estímulo 
ao empreendedorismo e à criação de 
start-ups que incluirá benefícios fiscais 
nos 1º anos de arranque (IRS e IRC) 

 

• Criação de sistema de incentivos em IRC 
à instalação de empresas e ao aumento da 
produção nos territórios fronteiriços 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

IRS 

• Eliminação do quociente familiar 

• Personalização do imposto  

(dedução por filho) 

 

• Aumento da progressividade 

• Mais escalões e taxas mais elevadas 

• Desde 80 mil euros 

 

• Melhoria das deduções à coleta para os 
baixos e médios rendimentos 

 

• Redução gradual da sobretaxa 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

IRS (cont.) 

• Residentes não habituais 

• Reavaliação do atual regime fiscal com 
vista a privilegiar: 

• as áreas estratégicas do 
investimento 

• a criação líquida de emprego 

• a internacionalização da economia 

 

• A errância fiscal nacional? 

• O fim do paradise francês? 

• E o imobiliário? 

• E o IVA? 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

IVA 

• A receita mais relevante e mais certa 

 

• Estritamente necessária para reduzir  
o défice 

 

 

 

• Redução do IVA da restauração (13%) 

• Destruição já está consumada 

• Subida foi já incorporada nas margens 

• Preços não descerão 

• Mas receita fiscal sim 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

Sucessões e Doações 

• Já existe (Imposto do Selo)  

• mas com base e taxa muito baixas 

 

• Alteração não terá efeito retroativo 

 

• Doação?  

• (dependência de terceiros … mesmo 
com usufruto) 

 

• Outras opções 

 

• Forte aversão social (já sentida!) 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

Património 

• Abolição da frustrada tributação das 
“casas de luxo” 

• Revisão da tributação municipal do 
património, ponderando a introdução da 
progressividade no IMI 

 

• Tributação do património líquido 
superior a 1M (?) 

• Eficácia? 

• Troca internacional de informações 

• Declaração anual das contas bancárias 
no estrangeiro 

• A verdadeira ameaça do Sr. Laffer 
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PwC 

Mas o que se perspetiva 

Danos colaterais 

• Sentimento social de iniquidade 

• Forte elisão e votação com os pés 

(ver os franceses entre nós) 

• Redução e escassez da receita 

 

• Com elevados custos de administração 

• Prejudicando a necessidade de ser o País 
europeu mais amigo do investimento para.  

• de acumular riqueza 

• Captar IDE 

• Criar emprego 

• Exportar 
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PwC 

E … afinal 

IVA 

 

 

• Obtenção da necessária receita fiscal pelo 
incremento do IVA 
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As opiniões aqui expressas vinculam apenas o seu 
autor  e podem não  corresponder às posições da 
PwC 



Obrigado! 

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional 

adequado ao caso concreto. A PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com 

base na informação aqui descrita. 

 

© 2015 PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída 

por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure. 

 

www.pwc.pt 

As opiniões aqui expressas vinculam apenas o seu autor  e podem não  corresponder às posições da PwC 


