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   Os bancos são ou não os 
principais utilizadores dos  
paraísos fiscais?
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1- Um Relatório do Senado norte-americano 
datado de 17 de Julho de 2012 mostra 
como o HSBC, um dos gigantes da banca 
instalado em mais de 70 países,  facilitou 
operações de lavagem de dinheiro de 
cartéis mexicanos da droga.

 
• A filial no México do banco britânico abriu cerca 

de 50.000 contas num total superior a 2 biliões 
de dólares nas Ilhas Caimão. 
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2 – Na França, dados de 2011 já indicavam 
que  os bancos franceses tinham 527 
filiais em paraísos fiscais: 99 filiais no 
Luxemburgo, 96 na Bélgica, 93 na 
Holanda, 41 na Irlanda, 29 em Hong 
Kong, 26 em Portugal (Madeira), 24 nas 
Ilhas Caimão, 19 na Suiça    
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3 – Ainda na França, na sequência da Lei nº 
2013-672 de 26/7 que obriga as instituições de crédito a 
divulgarem as actividades, os resultados financeiros e o 
montante da tributação em cada Estado ou território onde 
possuam balcões, um relatório sobre 2014 revelou 
que os principais bancos franceses,  entre os 
quais o BNP Paribas, a Société Génerale e o 
Crédit Agricole, obtiveram mais de 5 mil milhões 
de euros de lucros em territórios como 
Luxemburgo, Bahamas ou Ilhas Caimão, 
beneficiando duma tributação especialmente 
vantajosa



6

Offshores e sistema financeiro
    Que benefícios proporcionam os paraísos fiscais às 

empresas financeiras?
• uma primeira vantagem para os bancos  é que os 

off-shores são também um paraíso judiciário: não 
existem normas que exijam informação sobre a origem 
dos ativos financeiros 

• um outro benefício é de natureza regulamentar, 
permitindo contornar as regras de prudência financeira: 
quem se dedica a atividades especulativas não quer  
estar obrigado a cumprir normas, pode ali fazer 
operações “fora do balanço” (SPV) 

• a terceira vantagem para os bancos  é a fraqueza ou 
inexistência de regime fiscal: os bancos utilizam os 
off-shores para pagar menos impostos 
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    E em Portugal?
• a banca, até porque na sua atividade de 

concessão de crédito utiliza dinheiro que não é 
seu mas sim de quem lho confiou para depósito, 
está sujeita a regras de prudência contra a 
gestão temerária, aventureira, dos fundos dos 
depositantes.

• utiliza  normas específicas de contabilidade: 
    tem encargos (e não custos), tem rendimentos 

(e não proveitos) e regras diferentes de cálculo 
das provisões para imparidades. 
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     Será que o sector bancário, independentemente da 

utilização de paraísos fiscais,  está a pagar os impostos 
adequados ao seu peso e importância na economia?   

                                             
      (milhões de euros)                      2011           2012          2013         2014 

     IRC pago pela banca *             42               94             38              70
     IRC total **                           5.488          4.587        5.554         4.940 
     % face ao total                    0,76%        2,04%       0,68%        1,41%

*APB – Boletim Informativo-2014 pág. 131
**INE – Estatísticas das Receitas Fiscais-1995-2014 – pág.6



9

Offshores e sistema financeiro
• é certo que no seguimento da Lei do OE para 2011 foi 

introduzida pela Portaria nº 121 de 30 de Março uma 
Contribuição Extraordinária sobre o Sector Bancário 
(que incide sobre o passivo apurado e os instrumentos 
derivados fora do balanço). 

• os montantes daquela contribuição extraordinária foram 
de 136 milhões de euros em 2012, 127 milhões em 2013 
e 160 milhões de euros em 2014. Mas entretanto passou 
a ser receita própria do Fundo de Resolução Bancária, 
deixando de constituir receita fiscal do Estado.
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   O  dever fundamental de pagar 
impostos  não  é  cumprido pela  banca

   Mas se é assim, se a fraude fiscal, a evasão 
fiscal e o planeamento fiscal agressivo retiram 
aos Estados as receitas necessárias para 
fazerem face às prestações sociais e outras 
obrigações constitucionais, porque é que os 
governos não atuam?
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MAIS EXIGÊNCIA CIDADÃ !
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