
Espíritos,	  letras	  e	  prá/cas

O	  debate	  sobre	  fiscalidade	  é	  central	  em	  toda	  a	  polí/ca	  económica.	  As	  fronteiras	  polí/cas	  são	  
frequentemente	  traçadas	  em	  torno	  do	  peso	  da	  despesa	  ou	  da	  carga	  fiscal.	  Nada	  poderia	  ser	  mais	  
enganador.	  Assim	  como	  na	  despesa	  as	  grandes	  fracturas	  vêem-‐se	  nas	  áreas	  para	  as	  quais	  a	  despesa	  é	  
dirigida,	  na	  polí/ca	  fiscal	  o	  terreno	  das	  escolhas	  polí/cas	  é	  o	  da	  distribuição	  do	  esforço	  pelos	  vários	  
/pos	  de	  rendimento	  e	  classes	  sociais.

É	  por	  isso	  que	  o	  discurso	  neoliberal	  sobre	  o	  peso	  da	  carga	  fiscal	  em	  Portugal	  por	  comparação	  com	  
outros	  países	  da	  Europa,	  para	  além	  de	  ser	  pura	  e	  simplesmente	  falso,	  está	  ideologicamente	  viciado,	  
porque	  a	  estaHs/ca	  escolhida	  ignora	  as	  desigualdades	  existentes	  na	  distribuição	  dessa	  carga.	  Uma	  
polí/ca	  mais	  exigente	  nos	  resultados	  tem	  de	  ser	  mais	  exigente	  na	  análise.

A	  desigualdade	  na	  lei

O	  sistema	  fiscal	  português	  é	  dos	  que	  menos	  rendimento	  redistribui	  e	  isso	  acontece	  no	  país	  mais	  
desigual	  da	  Europa	  a	  15.	  Este	  facto	  deve-‐se	  ao	  peso	  rela/vo	  dos	  vários	  impostos	  na	  nossa	  receita	  e	  às	  
caracterís/cas	  desses	  impostos.	  A	  maior	  parte	  da	  receita	  fiscal	  é	  ob/da	  através	  de	  impostos	  
indirectos,	  regressivos,	  como	  o	  IVA,	  cujo	  peso	  tem	  aumentado.	  A	  sua	  regressividade	  radica	  no	  facto	  
de	  as	  pessoas	  com	  menores	  rendimentos	  gastarem,	  proporcionalmente	  mais,	  do	  seu	  rendimento	  em	  
consumo.	  	  Em	  2007,	  o	  peso	  dos	  impostos	  indirectos	  foi	  de	  57%,	  mais	  de	  metade	  O	  único	  elemento	  
de	  progressividade	  no	  sistema	  está	  no	  IRS,	  que	  corresponde	  no	  mesmo	  ano	  a	  23%	  da	  receita	  fiscal.
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E	  mesmo	  o	  IRS,	  é	  na	  realidade,	  já	  hoje,	  um	  imposto	  semi-‐dual.	  São	  várias	  as	  categorias	  de	  
rendimento	  sujeitas	  a	  taxas	  especiais	  fora	  do	  englobamento	  e,	  portanto	  fora	  da	  tributação	  
progressiva.	  É	  também	  por	  isso	  que	  70%	  dos	  rendimentos	  que	  são	  cobrados	  em	  sede	  de	  IRS	  provêm	  
de	  contribuintes	  cuja	  principal	  fonte	  de	  rendimento	  é	  o	  trabalho.	  Estas	  taxas	  especiais	  foram	  sendo	  
introduzidas	  e	  são	  muito	  diZceis	  de	  eliminar	  porque	  essa	  é	  a	  prá/ca	  generalizada	  nos	  países	  
desenvolvidos.

A	  estes	  buracos	  na	  progressividade	  do	  IRS,	  acresce	  a	  situação	  inexplicável	  e	  indefensável	  da	  isenção	  
das	  mais-‐valias	  mobiliárias	  quando	  os	  ac/vos	  forem	  de/dos	  por	  mais	  de	  um	  ano,	  uma	  das	  
disposições	  mais	  desprovidas	  de	  sen/do	  económico	  da	  nossa	  legislação.	  Aqui,	  aliás,	  não	  existe	  
nenhum	  argumento	  internacional.	  A	  prá/ca	  na	  esmagadora	  maioria	  dos	  países	  da	  OCDE	  é	  a	  
tributação	  e,	  em	  alguns	  casos,	  através	  de	  englobamento	  ou	  com	  taxas	  extremamente	  pesadas.

A	  desigualdade	  fora	  da	  lei

Mas	  o	  maior	  cancro	  da	  fiscalidade	  em	  Portugal	  é	  a	  fraude	  e	  evasão	  fiscal.	  Os	  números	  são	  
impressionantes.	  Estes	  números	  têm	  diminuído	  e	  deve	  salientar-‐se	  que	  foi	  feito	  trabalho	  nesta	  área.	  
Mas	  Portugal	  con/nua	  a	  ser	  um	  dos	  países	  com	  maiores	  índices	  de	  fraude	  fiscal	  da	  Europa	  e	  esse	  
facto	  tem	  consequências	  ao	  nível	  da	  receita	  fiscal,	  redistribuição	  de	  rendimentos,	  polí/cas	  sociais,	  
para	  além	  de	  provocar	  uma	  degradação	  da	  chamada	  moralidade	  fiscal	  e	  um	  sen/mento	  generalizado	  
de	  injus/ça	  e	  impunidade.

Até	  porque	  a	  fraude	  e	  a	  evasão	  fiscais,	  tal	  como	  a	  carga	  fiscal,	  também	  se	  distribuem	  de	  forma	  
desigual.	  Os	  rendimentos	  do	  trabalho	  são	  tributados	  com	  muito	  maior	  eficácia	  .	  Mas	  também	  o	  
combate	  à	  fraude	  incide	  de	  forma	  desequilibrada.	  Nos	  úl/mos	  anos	  foram	  aprovadas	  medidas	  de	  
tributação	  mínima	  e	  mecanismos	  de	  combate	  à	  fraude	  que	  produziram	  efeitos	  significa/vos	  junto	  de	  
micro	  e	  pequenas	  empresas.	  Esses	  mecanismos,	  como	  o	  Pagamento	  por	  Conta,	  produziram	  
resultados	  e,	  com	  alguns	  ajustamentos,	  devem	  ser	  man/dos	  e	  protegidos	  do	  populismo	  fiscal	  que	  
começa	  a	  dominar	  algum	  debate	  polí/co.

Mas	  a	  eficácia	  e	  acu/lância	  contrasta	  com	  o	  constante	  adiamento	  de	  medidas	  que	  combatam	  a	  
grande	  fraude	  fiscal.	  Algum	  progresso	  tem	  sido	  feito	  aqui,	  mas	  com	  um	  enorme	  atraso	  em	  relação	  a	  
outras	  áreas.	  À	  cabeça	  dessas	  medidas,	  está	  a	  derrogação	  do	  sigilo	  bancário.	  A	  nossa	  legislação	  é	  
par/cularmente	  Hmida	  em	  relação	  à	  prá/ca	  na	  União	  Europeia	  e	  nada	  jus/fica	  que	  a	  situação	  actual	  
permaneça.	  A	  esta	  medida	  têm	  de	  ser	  associadas,	  no	  plano	  nacional	  e	  internacional,	  inicia/vas	  
corajosos	  contra	  os	  maiores	  buracos	  negros	  fiscais	  e	  judiciais	  no	  planeta.

Os	  paraísos	  fiscais

Existe	  hoje	  um	  razoável	  consenso,	  pelo	  menos	  no	  discurso,	  sobre	  os	  prejuízos	  causados	  pela	  
existência	  de	  paraísos	  fiscais.	  No	  entanto,	  as	  medidas	  necessárias	  con/nuam	  paralizadas	  à	  espera	  do	  
consenso	  na	  comunidade	  internacional.	  Na	  união	  europeia,	  a	  medida

Em	  Portugal,	  o	  discurso	  é	  o	  de	  que	  não	  tem	  sen/do	  encerrar	  o	  off-‐shore	  da	  Madeira	  se	  a	  decisão	  não	  
for	  mul/-‐lateral.	  O	  argumento	  é	  o	  de	  que	  Portugal	  seria	  prejudicado	  se	  encerrasse	  unilateralmente	  
mas	  é	  necessário	  demonstrar	  primeiro	  que	  a	  existência	  de	  um	  off-‐shore	  na	  Madeira	  trouxe	  
beneZcios	  para	  o	  país,	  o	  que	  até	  agora	  ninguém	  conseguiu.	  



Simplicidade

Mas	  há	  outros	  factores	  que	  determinam	  o	  carácter	  desigual	  do	  nosso	  sistema	  fiscal.	  A	  forma	  
fragmentada	  como	  a	  legislação	  portuguesa	  tem	  evoluído,	  nomeadamente	  o	  primado	  das	  alterações	  
avulsas	  sobre	  uma	  reforma	  fiscal	  corajosa	  e	  estruturante	  gerou	  um	  labirinto	  de	  regimes	  especiais,	  
excepções,	  deduções,	  isenções,	  taxas	  especiais	  e	  toda	  a	  espécie	  de	  regras	  e	  excepções	  que	  são,	  não	  
apenas	  o	  paraíso	  do	  planeador	  fiscal,	  como	  (e	  pelos	  mesmos	  mo/vos)	  um	  factor	  de	  opacidade	  nas	  
relações	  entre	  Estado	  e	  contribuintes	  e	  um	  nível	  acrescido	  de	  desigualdade.	  Um	  sistema	  complexo	  é	  
um	  sistema	  em	  que	  as	  diferentes	  capacidades	  de	  leitura,	  compreensão	  e	  aproveitamento	  das	  
possibilidades	  legais	  cons/tuem	  um	  terreno	  em	  que	  os	  excluídos	  são	  mais	  excluídos	  e	  em	  que	  os	  
privilegiados	  encontram	  o	  terreno	  mais	  favorável.

É	  por	  isso	  que	  a	  simplificação	  do	  sistema	  fiscal	  é,	  tendencialmente,	  uma	  polí/ca	  de	  igualdade,	  
sobretudo	  quando	  incide	  sobre	  mecanismos	  e	  par/cularidades	  que	  exigem	  um	  conhecimento	  do	  
sistema	  por	  parte	  do	  contribuinte.	  Um	  sistema	  fiscal	  mais	  simples	  promove	  a	  igualdade	  de	  duas	  
formas	  diferentes:	  (1)	  torna	  mais	  acessíveis	  a	  todos	  os	  direitos,	  deveres	  e	  oportunidades	  que	  estão	  
definidos	  no	  quadro	  da	  lei	  e	  (2)	  torna	  mais	  transparentes	  (e	  contestáveis)	  as	  escolhas	  de	  polí/ca	  
fiscal,	  aumentando	  a	  pressão	  social	  para	  a	  introdução	  de	  mecanismos	  de	  promoção	  da	  igualdade.

A	  estratégia	  manhosa	  das	  deduções

Um	  dos	  exemplos	  mais	  perversos	  da	  opacidade	  do	  sistema	  fiscal	  é	  o	  das	  deduções	  fiscais,	  
nomeadamente	  nas	  áreas	  sociais.	  A	  generalização	  e	  agravamento	  desta	  prá/ca	  cons/tui	  uma	  forma	  
par/cularmente	  insidiosa	  de	  ren/smo	  e	  transformou-‐se	  (em	  conjunto	  com	  as	  parcerias	  publico-‐
privado)	  no	  grande	  cavalo	  de	  Tróia	  da	  priva/zação	  de	  funções	  sociais	  do	  Estado.	  Esta	  polí/ca	  é	  
insidiosa	  porque	  o	  financiamento	  dos	  sistemas	  privados	  se	  faz	  indirectamente,	  através	  do	  apoio	  
(ainda	  que	  parcial)	  aos	  utentes.	  Este	  desvio	  de	  receita	  fiscal	  do	  Estado	  para	  o	  financiamento	  de	  
serviços	  privados	  nas	  áreas	  sociais	  põe	  em	  marcha	  um	  ciclo	  vicioso.	  
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3.1.2 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 
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A	  perda	  de	  receita	  degrada	  a	  qualidade	  e	  dificulta	  o	  acesso	  aos	  serviços	  públicos,	  empurrando	  os	  
utentes	  com	  mais	  meios	  para	  o	  recurso	  cada	  vez	  mais	  frequente	  ao	  sector	  privado.	  Essa	  deslocação	  
diminui	  a	  exigência	  dos	  sectores	  mais	  influentes	  da	  sociedade	  em	  relação	  aos	  serviços	  públicos	  e	  
aumenta	  a	  pressão	  social	  para	  o	  alargamento	  dos	  beneZcios	  aos	  serviços	  privados.	  E	  assim	  por	  
diante.	  
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QUADRO II – LUCROS DA BANCA E IMPOSTOS PAGOS NO PERIODO 2005-2008 
Milhões de euros 

RUBRICAS 2005 2006 2007 2008 2005-08 
Resultados (lucros) antes de Impostos 1.947 3.004 3.143 2.494 10.588 
Impostos sobre Lucros 227 582 457 318 1.584 
TAXA EFECTIVA DE IMPOSTO SOBRE LUCROS 11,7% 19,4% 14,5% 12,8% 15,0% 
Imposto taxa legal 27,5% (IRC + Derrama)   535 826 864 686 2.912 
RECEITA FISCAL PERDIDA 308 244 407 368 1.328 

 FONTE – Associação Portuguesa de Bancos – Boletim Informativo – Nº 39, 41 e 43 
 

Assim, no período 2005-2008, ou seja, com este governo, os bancos representados pela 
Associação Portuguesa de Bancos tiveram 10.588 milhões de euros de lucros. Deste volume de 
lucros a banca só pagou 1.584 milhões de euros de impostos sobre lucros, o que corresponde a 
uma taxa efectiva média de apenas 15%. Se a banca tivesse pago a taxa legal (25% de IRC mais 
2,5% de Derrama) ela teria pago neste período 2.912 milhões de euros, ou seja , mais 1.328 
milhões de euros do que pagou. Sócrates, o PS e toda a direita sempre se opuseram a que fosse 
fixada uma taxa efectiva mínima de imposto sobre os lucros que não poderia ser reduzida através 
da utilização de benefícios fiscais como actualmente sucede. Estes dados sobre a banca assim 
como a posição destes partidos dão bem uma ideia de quais são as classes sociais mais 
beneficiadas com o sistema de benefícios que existe em Portugal, e que interesses defendem 
aqueles partidos.  
    

QUEM É MAIS BENEFICIADO COM AS DEDUÇÃO DE 30% DAS DESPESAS DE SAUDE NO IRS 
 

Um dos pontos em que o confronto no debate entre Sócrates e Francisco Louçã foi maior foi na 
dedução das despesas de saúde no IRS. E interessa também analisar esta questão com 
objectividade, o que não foi feito durante o debate. Para situar o problema vai-se utilizar dados 
divulgados num estudo oficial feito sobre o financiamento do SNS elaborado por uma comissão 
nomeada por Correia Campos e Teixeira dos Santos, ministros do governo de Sócrates. O quadro 
seguinte foi transcrito da pág. 121  do Relatório Final da Comissão para a Sustentabilidade  do 
Serviço Nacional de Saúde constituída por Despacho Conjunto do Ministro de Estado e das 
Finanças e do Ministro da Saúde em 13 de Março de 2006.  
 

QUADRO III 

 
 

De acordo com a Comissão encarregada de estudar a sustentabilidade do SNS nomeada pelos 
ministros das Finanças e da Saúde do governo de Sócrates , os 10% mais ricos da população 
recuperam 27% das suas despesas com saúde, enquanto os 10% mais pobres recuperam apenas 
Estas	  deduções	  são	  muito	  u/lizadas	  pelos	  que	  têm	  maiores	  rendimentos,	  não	  apenas	  porque	  têm	  
um	  melhor	  conhecimento	  da	  legislação	  ou	  podem	  contratar	  ajuda	  profissional,	  mas	  também	  e	  muito	  
simplesmente	  porque	  têm	  tectos	  mais	  elevados	  para	  essas	  deduções.	  É	  por	  isso	  que	  uma	  das	  mais	  
diZceis	  mas	  mais	  necessárias	  exigências	  para	  uma	  polí/ca	  fiscal	  à	  esquerda	  é	  a	  da	  canalização	  de	  
toda	  a	  receita	  fiscal	  para	  funções	  sociais	  para	  os	  serviços	  públicos.

Isso	  não	  quer	  dizer,	  obviamente,	  que	  não	  façam	  sen/do	  outras	  deduções	  que	  introduzem	  incen/vos	  
ao	  reinves/mento,	  à	  criação	  de	  emprego	  ou	  ao	  inves/mento	  no	  interior	  .	  A	  verdade,	  no	  entanto,	  é	  
que	  muitas	  das	  polí/cas	  fiscais	  de	  apoio	  ao	  crescimento	  se	  têm	  baseado	  mais	  em	  cortes	  cegos	  e	  
indiscriminados	  na	  fiscalidade	  sobre	  as	  empresas	  ou	  em	  medidas	  com	  pouca	  precisão	  na	  delimitação	  
dos	  des/natários	  e	  que	  acabam	  por	  promover	  mais	  o	  planeamento	  fiscal	  das	  empresas	  do	  que	  as	  
ac/vidades	  que	  visavam	  apoiar	  (ver	  Nuno	  Teles,	  “Areia	  para	  os	  Olhos”	  no	  Ladrões	  de	  Bicicletas,	  
16/11/2009).	  	  Uma	  boa	  polí/ca	  industrial	  exige	  uma	  mistura	  equilibrada	  de	  incen/vos	  fiscais	  e	  
programas	  públicos	  de	  apoio	  às	  empresas.	  A	  via	  fiscal	  tem	  sido	  muitas	  vezes	  a	  resposta	  preguiçosa	  
de	  uma	  direita	  desconfiada	  em	  relação	  ao	  Estado.



Harmonização

Referi	  no	  início	  que	  o	  argumento	  central	  do	  discurso	  neoliberal	  sobre	  fiscalidade	  era	  o	  peso	  da	  carga	  
fiscal,	  aliada	  à	  compe//vidade	  fiscal	  no	  contexto	  de	  uma	  economia	  globalizada.	  O	  problema	  com	  
este	  argumento	  é	  que	  a	  lógica	  da	  compe//vidade	  fiscal	  gera	  uma	  corrida	  para	  o	  fundo.	  O	  regime	  
compe//vo	  por	  excelência	  é	  o	  regime	  de	  tributação	  zero	  (dos	  rendimentos	  de	  capitais,	  mais	  móveis,	  
bem	  entendido).	  Mas	  o	  argumento	  também	  tem	  um	  problema	  para	  a	  esquerda.	  É	  que	  a	  
compe//vidade	  fiscal	  existe.	  Mesmo	  que	  a	  sua	  importância	  seja	  grosseiramente	  exagerada	  quando	  
se	  fala,	  por	  exemplo,	  de	  Inves/mento	  Directo	  Estrangeiro.

Em	  primeiro	  lugar,	  não	  basta	  argumentar	  que,	  em	  teoria,	  tudo	  o	  resto	  permanecendo	  constante,	  as	  
empresas	  preferem	  inves/r	  em	  países	  com	  regimes	  fiscais	  favoráveis.	  É	  preciso	  demonstrar	  que	  as	  
empresas	  valorizam	  regimes	  fiscais	  favoráveis	  mais	  do	  que	  valorizam	  boas	  infra-‐estruturas,	  energia	  
barata	  ou	  serviços	  públicos	  de	  qualidade.	  De	  qualquer	  forma,	  convém	  que	  a	  esquerda	  não	  ignore	  o	  
argumento	  e	  pense	  as	  implicações	  que	  a	  globalização	  tem	  na	  fiscalidade.	  

A	  principal	  dessas	  implicações	  é	  a	  da	  necessidade	  de	  harmonização	  fiscal	  no	  espaço	  europeu.	  Essa	  
necessidade	  é	  contraditória	  com	  as	  tentações	  soberanistas	  e	  exige	  a	  formulação	  de	  um	  caderno	  de	  
encargos	  para	  um	  conjunto	  de	  mínimos	  fiscais	  à	  escala	  europeia.

Conclusões

Em	  resumo,	  e	  como	  se	  fala	  de	  agenda,	  tentaria	  definir	  três	  grandes	  prioridades:

1.	  Coragem	  contra	  a	  fraude	  –	  Não	  há	  segredos	  hoje	  sobre	  quem	  mais	  foge	  à	  tributação	  e	  quais	  os	  
instrumentos	  que	  u/lizam.	  Todos	  esses	  instrumentos	  estão	  ao	  alcance	  dos	  poderes	  públicos.	  Está	  na	  
hora	  de	  os	  mobilizar.

2.	  Redistribuir	  e	  Simplificar	  –	  Duas	  prioridades	  a	  buscar	  em	  conjunto.	  Existe	  hoje	  um	  discurso	  de	  
“simplificação”	  que	  é	  dirigido	  contra	  a	  já	  tão	  frágil	  vocação	  distribu/va	  do	  nosso	  sistema	  fiscal.	  A	  
simplificação	  que	  interessa	  é	  a	  que	  combate	  a	  evasão	  e	  aproxima	  todos	  os	  cidadãos	  da	  plena	  
consciência	  e	  exercício	  dos	  seus	  direitos	  e	  deveres.

3.	  Coordenar	  polí/cas	  fiscais	  no	  plano	  internacional	  –	  Esta	  é	  a	  mais	  diZcil	  para	  a	  esquerda	  porque	  a	  
divide	  e	  há	  bons	  argumentos	  dos	  dois	  lados.	  Se	  a	  resposta	  da	  compe//vidade	  e	  da	  corrida	  para	  o	  
fundo	  só	  tem	  boa	  resposta	  na	  harmonização	  fiscal,	  é	  verdade	  que	  a	  pressão	  cidadã	  tão	  necessária	  
con/nua	  a	  estar	  muito	  longe	  das	  ins/tuições	  que	  a	  podem	  implementar.	  Mesmo	  assim,	  não	  vejo	  
como	  é	  que	  a	  esquerda	  poderá	  obter	  as	  vitórias	  mais	  significa/vas	  sem	  enfrentar	  esse	  desafio.


