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PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Peso do PSI20 nas operações de regularização de dívidas ao fisco e à Segurança Social

Destinatário: Ministério das Finanças

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Decreto-Lei n.º 67/2016, de 3 de Novembro, aprovou um regime excecional de regularização de dívidas de

natureza fiscal e de dívidas de natureza contributiva à segurança social (PERES). 

De acordo com o relatório e contas de 2016 da EDP, «a adesão a este regime mediante o pagamento integral

das dívidas permite, entre outros benefícios, a dispensa de pagamento dos juros compensatórios e dos juros de

mora. Por outro lado, encontra-se salvaguardado que a adesão a este regime não implica, juridicamente, a

aceitação da legalidade da dívida fiscal pelo sujeito passivo, nem prejudica a manutenção do contencioso fiscal,

que seguirá o seu curso normal. Após uma análise detalhada, o Grupo EDP optou por aderir a este regime

excepcional, mediante um pagamento total de cerca de 57.342 milhares de Euros, o que implicou uma redução

das contingências fiscais  classificadas como possíveis  em 76.727 milhares de Euros (as quais  incluíam o

cálculo dos juros compensatórios e juros de mora)» (p.387 do relatório e contas; p.391 da versão em pdf).

O exposto no referido relatório de contas demonstra que a EDP - empresa do PSI-20 com 961 milhões de euros

de lucros em 2016 - beneficiou grandemente de um regime excecional de regularização de dívidas fiscais e da

segurança social.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério das Finanças, a

seguinte pergunta:

Que empresas do PSI20 aderiram ao PERES, em que montantes e qual a perda de receita para o Estado?

Palácio de São Bento, 17 de março de 2017.
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