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INTRODUÇÃO  
 
 

No actual contexto de internacionalização e globalização das economias, o crescente 

aumento de empresas, que usam a Fiscalidade como factor de competitividade, tornou a 

gestão cada vez mais complexa requerendo que esta influencie de forma a garantir a 

eficiência e a eficácia empresarial. Neste sentido, conhecer a política fiscal de alguns 

países torna-se um imperativo, por forma a conseguir eventuais ganhos estratégicos de 

sinergias aproveitando as múltiplas localizações geográficas.  

Com efeito, a prática de procedimentos enraizados ao longo de décadas, por um lado, 

e o efeito das mudanças nas opções políticas e na realidade económico-social, por outro, 

constituem correntes muitas vezes contraditórias, que actuam no sentido de retirar ao 

conjunto dos impostos existentes em cada momento, a coerência global que faça merecer a 

designação de sistema. 

Neste contexto, o escopo deste trabalho é o estudo da actual estrutura do sistema 

fiscal português, através da análise quantitativa de alguns impostos com impacte 

representativo no total das receitas fiscais na União Europeia. 

Para além deste capítulo introdutório, este trabalho será estruturado em três capítulos 

que, no seu todo, abordarão aspectos fundamentais relacionados com o estudo de factores 

de índole histórica, cultural, social e política para se verificar como estes influenciam a 

actual estrutura dos impostos na União Europeia. 

No primeiro capítulo far-se-á um levantamento teórico sobre a teoria geral do 

imposto e o sistema fiscal português inserido no contexto europeu. Será uma abordagem 

generalista de conceitos fundamentais para a compreensão do funcionamento do sistema 

fiscal português. Abordá-lo-emos de forma teórica, bem como as orientações fiscais 

subjacentes aos principais impostos directos, indirectos e contribuições para a segurança 

social. 

Um estudo empírico, que será realizado no segundo capítulo, analisará a situação 

vigente em Portugal e na União Europeia. Com esta análise pretendemos avaliar a 

evolução do indicador nível de Fiscalidade ao longo do tempo e compará-lo no contexto da 

União Europeia. Pretendemos, também, estudar a estrutura fiscal vigente nos países da 

União Europeia em geral e em particular em Portugal e determinar quais os impostos que 

mais contribuíram para a receita fiscal. 
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Por último procederemos à conclusão do nosso trabalho. Neste capítulo 

procuraremos inferir tendências de aproximação ou afastamento entre as diferentes 

realidades no âmbito dos impostos directos, indirectos e contribuições para a segurança 

social nos diferentes países da União Europeia.  
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CAPÍTULO I - REVISÃO DA LITERATURA 
 

1. Teoria Geral do Imposto 
 

O principal objectivo da cobrança de impostos é a obtenção de receitas necessárias 

ao financiamento das despesas do sector público, segundo Lopes (2008: 25). Desta forma, 

a imposição fiscal representa uma transferência de recursos dos contribuintes, individuais e 

colectivos, para o Estado. 

1.1. A Actividade Financeira do Estado em Portugal 
 

Nos modernos sistemas de economia de mercado, as receitas públicas, mais 

significativas do ponto de vista quantitativo e qualitativo, são as receitas tributárias, que 

encontram o seu fundamento na existência de um “dever genérico de cobertura dos 

encargos públicos”, como afirma Franco (1997: 58).  

O Estado necessita de efectuar despesas para satisfazer as necessidades colectivas dos 

seus utentes, designadamente as necessidades de ensino, segurança, saúde pública e de 

defesa nacional. Acolhendo o que refere o n.º1 do art.º 103.º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP), “o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do 

Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza”. 

Deste modo, a actividade financeira do Estado desdobra-se na obtenção de meios 

como forma de financiamento das necessidades colectivas, bem como a coordenação entre 

esses meios e as necessidades a satisfazer. Segundo Ribeiro (1997: 34-39) este 

financiamento é feito através de receitas, designadas por receitas públicas. Estas são os 

meios económicos obtidos pelo Estado ou outros entes públicos, por via legislativa, ou por 

via contratual ou negocial para a cobertura das despesas públicas, podendo ser voluntárias 

ou coercivas. 

As receitas voluntárias são aquelas em que o preço é estabelecido por via negocial ou 

contratual, ou seja, o preço não é pré-fixado1. As receitas assim conseguidas são 

denominadas de receitas patrimoniais, pois derivam do património privado do Estado ou da 

utilização individual de alguns dos seus serviços públicos. 

 

                                                 
1 São exemplo destas receitas, os rendimentos provenientes das explorações florestais do Estado, em relação 
às quais é contratualizado, com os particulares, o preço da madeira. 
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As receitas coercivas são as receitas autoritariamente fixadas pelo Estado, por via 

legislativa. Segundo Sanches (2007: 21) “os tributos são, em termos latos, as receitas 

cobradas pelo Estado ou por outros entes públicos para a satisfação de necessidades 

públicas, sem função sancionatória”. 

Presentemente o regime jurídico dos tributos vem consagrado na Lei Geral Tributária 

(LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17/12. O tributo distingue-se no universo 

jurídico pelo fim que visa atingir e pelo modo e forma como o prossegue2 e compreende 

três figuras distintas que são os impostos, as taxas e as contribuições especiais.  

Para além dos impostos e das taxas há ainda outro tipo de receitas coercivas, tais 

como as coimas, as multas e outras penalidades aplicadas pela prática de infracções às 

normas reguladoras emanadas pelo Estado e demais prestações tributárias. 

Por outro lado, há as contribuições sociais e as quotizações que são contribuições 

pecuniárias obrigatórias, distinguindo-se dos impostos apenas porque na sua globalidade 

estão consignadas às despesas com prestações sociais, havendo uma contrapartida. 

Destinam-se ao financiamento do sistema previdencial3. As contribuições são da 

responsabilidade das entidades empregadoras, dos trabalhadores independentes, das 

entidades contratantes e dos beneficiários do seguro social voluntário, consoante os casos. 

As quotizações são da responsabilidade dos trabalhadores, nos termos previstos na actual 

legislação.  

Assim, consideramos que dado o relevo dessas contribuições devem ser analisadas 

como impostos pelo que se designam também por receitas parafiscais.  

 

1.2. Impostos  
 

Podemos dizer, de acordo com Martins (2009: 31) que a primeira forma de imposto 

remonta à antiguidade. As comunidades derrotadas nas guerras ficavam sujeitas ao 

pagamento de uma contribuição à comunidade triunfadora, marcando, assim, signo da 

                                                 
2 Neste contexto e de acordo com o n.º 2 do art.º 3º da Lei Geral Tributária “os tributos compreendem os 
impostos, incluindo os aduaneiros e especiais, e outras espécies tributárias criadas por lei, designadamente 
as taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades públicas”. 
3 A contrapartida destas é a protecção social conferida pelos regimes do sistema previdencial, que integra a 
protecção nas eventualidades de doença, maternidade, paternidade e adopção, desemprego, doenças 
profissionais, invalidez, velhice e morte, de acordo com o que está especificamente regulado para cada 
eventualidade. 
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servidão, do domínio ou da dependência. Essa contribuição era imposta unilateralmente 

pela comunidade vencedora com o fundamento que pelo seu pagamento a derrotada podia 

continuar a usufruir dos seus bens e terras. 

O Estado com os impostos visa, para além dos objectivos de arrecadação de receita, a 

redistribuição e a estabilização económica. Os impostos são um elemento estruturante da 

noção de Estado democrático, de uma sociedade de direito, bem como um imperativo de 

cidadania.  

1.2.1. Noção de Imposto 
 

Segundo Teixeira (1985: 36) o imposto é uma prestação pecuniária efectiva, de 

pagamento coercivo com carácter unilateral e definitivo, em geral não consignados a 

nenhum tipo de utilizações, sendo uma prestação devida ao Estado, estabelecida por lei 

sem carácter de sanção, tendo como objectivo a realização de fins públicos. 

Sanches (2007: 22) refere que definir imposto não é tarefa fácil como vem 

demonstrando a doutrina. O imposto é uma das espécies tributárias criadas por lei e está 

sujeito ao princípio da legalidade.  

A noção de imposto difere conforme a perspectiva adoptada, podendo, centrar-se, 

designadamente, nas suas características jurídicas, financeiras, políticas ou sociais. Como 

refere Pereira (2009: 13) a noção moderna de imposto tem por base a definição de Jese 

(1931), em que “o imposto é uma prestação pecuniária, exigida aos particulares por via 

da autoridade, a título definitivo e sem contrapartida, com vista à cobertura dos encargos 

públicos”. 

Nabais (2008: 11) define o imposto com base em três elementos, “um elemento 

objectivo, um elemento subjectivo e um elemento teológico (ou finalista)”. Neste contexto, 

será objectivo porque o imposto é uma prestação pecuniária, unilateral, definitiva e 

coerciva. Enquanto elemento subjectivo, o imposto é uma prestação, com as características 

objectivas acima mencionadas, exigida a (ou devida por) detentores (individuais ou 

colectivos) de capacidade contributiva (ability to pay) a favor de entidades que exerçam 

funções ou tarefas públicas. O elemento teológico (ou finalista) reside no facto do imposto 

ser exigido pelas entidades que exercem funções públicas, para a realização dessas 

funções, sem carácter sancionatório.  

Portanto, o imposto tem como conteúdo um dever de prestar que surge pela simples 

verificação de um facto previsto na lei, dando origem a uma relação jurídica tributária. 
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Assim, tendo em vista os fins da tributação, o pagamento de impostos deve respeitar 

os princípios constitucionais da generalidade. Por isso, estamos perante um imposto se 

apenas puder ser medido ou aferido com base na capacidade contributiva4 do contribuinte. 

Partindo da definição apresentada por Teixeira, atrás referida, vamos analisar cada 

um dos elementos caracterizadores.  

 
a) o imposto como prestação pecuniária efectiva 

O imposto é uma prestação em dinheiro ou em equivalente a dinheiro. Podemos, 

afirmar que, hoje, é uma obrigação de entrega em dinheiro sem carácter pessoal. É certo 

que ao longo dos tempos, foi normal o pagamento do imposto em espécie. No entanto, a 

cobrança do imposto em espécie foi sendo abandonada, nomeadamente pela incomodidade, 

quer para os contribuintes quer para o Estado, pelo que actualmente tem apenas interesse 

quase histórico, como refere Pereira (2009: 14). 

Assim, mesmo quando no passado a obrigação de imposto teve diferente natureza5, 

“o imposto manteve sempre a sua característica de não pessoalidade”, de acordo com 

Teixeira (1985: 36-37). Neste sentido, interessa o que se presta e não quem presta.  

É esta observação de não pessoalidade do imposto que o distingue de outros tipos de 

obrigações com algumas semelhanças, mas que do imposto se afastam por se traduzirem 

em prestações de natureza pessoal.   

O facto do imposto consistir numa prestação sem carácter pessoal, não significa que a 

pessoa do sujeito passivo não seja relevante, para efeitos de determinação do montante 

devido6. Significa apenas que, uma vez determinado o montante de imposto a pagar, não 

interessa quem cumpre efectivamente a obrigação fiscal. Para o sujeito activo tudo o que 

releva é a efectiva arrecadação dos valores em dívida.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Cfr. os art.os 103.º e 104.º da CRP. 
5 Por exemplo, o abolido imposto do selo pago por meio de estampilha fiscal, em que a obrigação fiscal 
consistia numa prestação de facto: a inutilização da estampilha por meio da aposição da assinatura e da data. 
6 Assim acontece, na realidade, com os chamados impostos pessoais. Dois contribuintes, com o mesmo 
rendimento e em idêntica situação familiar podem pagar de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), montantes completamente distintos, sendo para isso necessário, que um deles seja por 
exemplo, portador de uma deficiência grave. 
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b) o imposto como prestação coerciva 

O facto do imposto ser uma prestação coerciva não indica que o cumprimento da 

obrigação fiscal seja obrigatório. Segundo Pereira (2009: 14) “visa-se com ela significar 

que a obrigação de imposto é estabelecida na lei ou por força da lei”.  

Assim, verificado o pressuposto de cuja ocorrência a lei faz depender o nascimento 

da obrigação de imposto, este passa a ser exigido independentemente da vontade do 

contribuinte. Necessário é, também, o cumprimento das obrigações a que as pessoas 

voluntariamente estão vinculadas.  

O imposto é uma prestação coerciva, porque na sua génese não está um acto de 

vontade. A ocorrência do facto gerador pode depender da vontade privada, mas a 

obrigação do imposto não. A obrigação de imposto tem a sua fonte na lei e o seu 

nascimento prescinde da vontade de quem está vinculado ao seu cumprimento. A 

obrigação de imposto “impõe-se” ao sujeito passivo, mesmo contra a sua vontade. 

 
c) o imposto como  prestação a título definitivo 

Esta característica traduz-se no facto do imposto não dar direito a qualquer restituição 

ou reembolso futuro a cargo do ente a quem é feita essa prestação, quando é devida.  

No entanto, esta noção de definitividade não exclui uma eventual restituição do 

imposto, ou de parte, que não era legalmente devido, como sucede, por exemplo, nos casos 

em que os montantes retidos na fonte ou os pagamentos por conta7 ultrapassam os 

montantes apurados como legalmente exigíveis ao contribuinte para o período de 

tributação. Segundo Carlos (2006: 33) a restituição de imposto também pode ocorrer em 

virtude de anulação do acto tributário, por este ser total ou parcialmente inválido. Assim, o 

que foi pago para cumprimento de dívida consequente de acto que veio a ser declarado 

nulo ou anulado, deve ser restituído.  

É a característica da definitividade que permite a distinção entre imposto e outra 

receita pública, como por exemplo o empréstimo público forçado. Ao contrário daquele, 

este embora igualmente coercivo, não é definitivo. Os valores objecto do empréstimo 

forçado, independentemente do factor temporal, serão restituídos a quem, coagido, os 

cedeu.  

                                                 
7 Os pagamentos por conta do IRC são devidos pelos sujeitos passivos deste imposto residentes em território 
português que exerçam, a título principal, actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e para os 
não residentes com estabelecimento estável e que, em ambos os casos, adoptem um período de tributação 
coincidente com o ano civil.  
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d) o imposto como  prestação unilateral   

Segundo Pereira (2009: 15) o imposto é uma prestação unilateral, porque não lhe 

corresponde qualquer contraprestação por parte da entidade beneficiária. Esta característica 

permite distinguir o imposto de outras figuras afins, tais como a taxa e o empréstimo 

forçado. Deste modo, quando um contribuinte satisfaz a obrigação de imposto nada recebe 

de específico em troca, nem o que, porventura, venha a receber é proporcional ao que 

pagou. Porém, nem o facto de pagar confere o direito de exigir algo de concreto em troca. 

O imposto é, pois, estritamente unilateral.  

 

e) o imposto como prestação devida ao Estado ou outros entes públicos 

O imposto como prestação devida ao Estado ou outros entes públicos é o chamado 

elemento subjectivo do imposto como vimos atrás. O imposto, tal como os outros tributos, 

é sempre devido a um ente público, que para uns autores, tem a designação de pessoa 

colectiva de direito público e para outros, de entidades que exercem funções públicas. No 

entanto, a Constituição da República Portuguesa utiliza, a expressão “Estado e Outras 

Entidades Públicas”8. O Estado e as autarquias locais são os entes públicos a quem são 

devidos a maior parte dos impostos.  

Salientamos, ainda, que o elemento subjectivo da definição de imposto se reporta 

apenas ao sujeito activo. Quanto aos sujeitos passivos, atenta a sua diversidade, nenhuma 

característica especial reveste a noção de imposto.  

 

f) o imposto como prestação estabelecida pela lei 

É a lei que confere ao Estado o poder de tributar. Há lugar a imposto quando surge 

uma norma legal que confere ao Estado a faculdade de exigir ao indivíduo o dever de 

prestar, como já dissemos anteriormente. Assim, a criação e extinção do imposto, bem 

como todos os seus elementos, são definidos por lei. Os elementos essenciais incidência, 

taxa, benefícios fiscais e garantias dos contribuintes são estabelecidos, obrigatoriamente, 

por Lei da Assembleia da República ou Decreto-Lei do governo autorizado por esta. A 

obrigação do imposto é uma imposição derivada da lei, de acordo com Pereira et al. (2000: 

30).  

 

 

                                                 
8 Cfr. o n.º 1 do art.º 103.º da Constituição da República Portuguesa.  
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g) o imposto como prestação com vista à realização de fins públicos 

Segundo Pereira (2009: 17) o objectivo tradicional do imposto é o de “arrecadação de 

receitas para que os entes públicos delas beneficiárias possam realizar as tarefas que lhes 

estão perpetradas”. É a chamada finalidade fiscal dos impostos.  

Porém, a finalidade do imposto não se esgota na arrecadação de receitas, para 

cobertura das despesas públicas. Há igualmente, as chamadas finalidades extrafiscais do 

imposto. Para além da grande importância no financiamento das despesas públicas, os 

impostos são também muito importantes na prossecução de outras finalidades, a que a 

doutrina chama de finalidades extrafiscais e que são a redistribuição da riqueza, 

estabilização macroeconómica e influência na afectação de recursos.   

Estas finalidades do imposto estão, de certa forma, presentes na Constituição da 

República Portuguesa porque estabelece no n.º 1 do seu art.º 103.º que “o sistema fiscal 

visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e 

uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza”. 

Assim, ao salientar esta característica do imposto de realização de fins públicos 

pretende-se acentuar que actualmente o imposto não tem apenas a finalidade de 

arrecadação de receitas, podendo este aspecto não constituir a sua razão de ser.  

 O mais sensato é, por tudo isto, incluir na noção de imposto a referência à sua 

afectação à realização de fins públicos, em vez da simples menção de arrecadação de 

receitas para a realização de despesas.   

 

h) o imposto como  prestação sem carácter de sanção 

O imposto não tem carácter sancionatório, não sendo uma pena ou uma contrapartida 

pela prática de um facto ilícito. De acordo com Pereira (2009: 16), esta característica tem 

apenas como objectivo “distinguir a respectiva prestação das sanções patrimoniais, como o 

confisco9, a multa10”  e a coima11, “que têm origem num facto ilícito e que visam um fim 

preventivo e impeditivo, o que não acontece com o imposto”. Para este autor “um imposto 

directamente sancionatório, por corresponder a uma punição automática por via legislativa, 

seria inconstitucional”.  

                                                 
9 Confisco é a apropriação pública do património de um particular sem a justa indemnização. Acto, que é 
proibido pelo n.º 2 da art.º 62.º da CRP. 
10 Multa é uma sanção pecuniária devida pela prática de um crime. 
11 Coima é uma sanção pecuniária devida pela prática de uma contra-ordenação. 
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Nos últimos anos, com apoio na redacção dada ao n.º 1 do art.º 4.º da Lei Geral 

Tributária (LGT), tem sido proposto que a ideia de capacidade contributiva passe também 

a integrar o conceito de imposto. 

1.2.2. Classificação dos Impostos 
 

As classificações adoptadas no sentido de agrupar os diferentes impostos são 

variadas. Neste contexto, vão ser enunciadas as que se nos afiguram mais importantes. 

 
a) Impostos directos e Impostos indirectos  

A classificação em impostos directos e impostos indirectos é uma das classificações 

mais utilizadas e a que regula a classificação orçamental dos impostos. É uma distinção 

generalista e que tem gerado muita discussão quanto à sua natureza. Quanto à distinção 

esta nem sempre se apresenta com precisão, mas incontestável em vários domínios, como 

refere Pereira (2009: 47). Assim, a distinção entre impostos directos e indirectos que 

vamos efectuar é com base no critério da repercussão económica.  

Neste âmbito os impostos directos são os que tributam as manifestações directas ou 

medidas de riqueza. Nestes termos são considerados os que incidem directamente sobre o 

rendimento, capital ou património de uma pessoa singular ou pessoa colectiva e têm como 

referência um período de tempo delimitado, normalmente um ano.    

Enquanto que os impostos indirectos são os que incidem indirectamente sobre a 

riqueza ou rendimento, ou seja, incidem sobre a utilização desse rendimento, porque se 

evidenciam através do acto de consumir. Outro aspecto a considerar em relação a estes é a 

possibilidade de serem repercutidos entre os agentes económicos ao longo do circuito 

económico até ao consumidor final. Deste facto resulta que, o pagamento dos impostos 

indirectos seja efectuado no momento da operação de consumo que lhe dá origem.  

Deste modo, podemos dizer que os impostos directos não são repercutidos, porém os 

impostos indirectos são repercutidos. A principal diferença entre estes é o seu objecto de 

tributação. 

Os principais impostos directos são o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, o Imposto Municipal 

sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre Transmissões de Imóveis e o Imposto Municipal 

sobre Veículos. Por sua vez, integram os impostos indirectos, os impostos sobre o 

consumo, nomeadamente o Imposto sobre o Valor Acrescentado, Imposto sobre os 
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Produtos Petrolíferos, Imposto Automóvel, Imposto de Consumo sobre o Tabaco e o 

Imposto do Selo. 

 
b) Impostos de quota fixa e Impostos de quota variável  

Os impostos podem ser de prestação fixa ou de prestação variável. Nos primeiros, o 

imposto a pagar por cada contribuinte pode ser fixado na lei através da indicação de uma 

importância fixa. Nos segundos, vai-se indicando uma taxa ou taxas expressas em 

percentagem, que aplicadas à matéria colectável determinam o imposto a pagar. Nos 

impostos de quota variável a taxa pode ser proporcional, progressiva ou regressiva.  

Segundo Carlos (2006: 49) “os impostos proporcionais são aqueles em que o 

montante de imposto a pagar cresce na mesma proporção que a matéria colectável”. São 

aqueles que têm uma taxa fixa, única e constante, qualquer que seja o valor da matéria 

colectável. Assim, o imposto aumenta proporcionalmente ao aumento da matéria 

colectável.  

O Estado pode exigir uma fracção crescente da matéria colectável, mas baixando a 

taxa do imposto à medida que esta aumenta, ou seja, a taxa média decresce quando o 

rendimento aumenta. Neste contexto, estamos perante um imposto regressivo. No entanto, 

actualmente não existe este tipo de imposto.  

Os impostos progressivos são aqueles em que a colecta de imposto cresce mais do 

que proporcionalmente em relação à matéria colectável. São impostos com um leque 

crescente de taxas em que a taxa aplicável tem um aumento progressivo à medida que a 

matéria colectável aumenta.  

Em relação aos impostos progressivos, importa salientar que não há impostos que 

sejam indefinidamente progressivos, pois em dado momento, atingia-se uma taxa de cem 

por cento e o imposto consumia toda a matéria colectável. Deste modo, as taxas do 

imposto progressivo são crescentes até determinado limite, a partir do qual a taxa passa a 

ser única12.  

De salientar, que o sistema de progressividade actual não é o da progressividade 

global em que toda a matéria colectável é tributada à taxa mais elevada. É o da 

progressividade por escalões, pois o sistema da progressividade global comporta, injustiça. 

O sistema da progressividade por escalões é mais justo, uma vez que, a matéria colectável 

concretamente apurada é dividida por um determinado número de partes, as necessárias 
                                                 
12 No caso do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares por exemplo, essa taxa máxima será, em 
2009, de 42%, que irá ser aplicada aos grupos de maiores rendimentos. 
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para corresponder ao leque de taxas a que pertence. Em seguida aplica-se a taxa mais 

elevada, não à totalidade da matéria colectável, mas apenas àquela parte que excede o 

limite máximo do escalão anterior13. O imposto continua a ser progressivo, cresce mais do 

que proporcionalmente em relação à matéria colectável, mas evita-se a possibilidade de a 

um rendimento bruto superior corresponder, uma vez pago o imposto, um rendimento 

líquido inferior. 

Questão igualmente muito discutida na actualidade é a de saber qual o sistema de 

imposto sobre o rendimento mais justo. Será o de um imposto proporcional ou o de um 

imposto progressivo? 

Se admitirmos que o dinheiro tem uma utilidade marginal decrescente, que vai 

perdendo valor à medida que se vai tendo muito, então um imposto justo é o imposto 

progressivo. Com o dinheiro a valer menos para quem tem muito será necessário que o 

imposto cresça de forma mais do que proporcional em relação ao rendimento colectável, 

para que o sacrifício feito com o seu pagamento seja igual ao de quem aufere um 

rendimento menor. Porém, o pressuposto da utilidade marginal decrescente, que é válido 

para a generalidade dos bens, pode não ser para o dinheiro. De facto, não está 

demonstrado, nem é demonstrável, que o dinheiro tenha uma utilidade marginal 

decrescente e que quem tem muito dele, abdique com mais facilidade.  

 
c) Impostos periódicos e Impostos de obrigação única 

Nos impostos periódicos o pressuposto de tributação apresenta uma certa 

característica de estabilidade ou continuidade, ou seja, a obrigação de imposto é relativa a 

situações estáveis que, normalmente se prolongam no tempo, com uma periodicidade 

regular14.  

Nos impostos de obrigação única esse pressuposto apresenta-se isolado e mesmo 

quando se pode repetir é tomado isoladamente. Estes caracterizam-se por não serem 

susceptíveis de uma ocorrência tendencialmente regular e previsível, porque o facto que a 

determina se traduz na prática de um acto instantâneo15. 

 
 
 

                                                 
13 De facto, poderia acontecer que um contribuinte por ganhar um pouco mais do que, o outro seria de tal 
forma penalizado fiscalmente que, uma vez pago o imposto fica com um rendimento líquido inferior. 
14 Por exemplo o exercício de uma actividade comercial, industrial ou agrícola. 
15 Por exemplo a transmissão de bens por morte. 
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d) Impostos gerais e Impostos especiais 

Os impostos também podem ser classificados em impostos gerais e em impostos 

especiais. Enquanto, que os impostos gerais estão previstos na lei de forma a aplicarem-se 

a uma determinada categoria de situações análogas, os impostos especiais, não obstante 

dizerem respeito a factos ou situações abrangidos nos impostos gerais, são objecto de uma 

disciplina jurídica especial. 

De acordo com Martins (2008: 10) “os impostos especiais de consumo apresentam 

características comuns, ou seja, são todos impostos monofásicos, sujeitos ao princípio da 

equivalência ou beneficio, em que o facto gerador se verifica, como regra, na data de 

introdução no consumo”. 

Contudo, no contexto da União Europeia tem-se assistido a um reforço financeiro 

destas como seguimento do compromisso, assumido quando se implementou o Mercado 

Interno.  

 
e) Impostos sobre o rendimento, património e consumo  

Esta classificação atende à natureza económica e o critério subjacente sucede da 

natureza da base sobre que incide a tributação. Segundo Pereira (2009: 57) “actualmente é 

esta a classificação que tende a assumir maior importância, desde logo no recorte 

constitucional do sistema fiscal”.  

É uma classificação muito usada e é com apoio nesta que o art.º 104.º da CRP 

estabelece os objectivos para as diferentes áreas da tributação16. É igualmente utilizada por 

organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Importa por começar a analisar o conceito de rendimento. Este tem sido debatido e 

evoluído ao longo do tempo. Passou-se de uma noção restrita para uma interpretação mais 

lata. 

Num período inicial, o rendimento era definido como o produto imputável de modo 

regular e obtido durante um certo período através da participação na actividade produtiva, 

ou seja, o produto periódico da exploração de uma fonte económica durável. É a 

denominada de teoria da fonte ou do rendimento-produto que teve grande utilização 

legislativa através dos chamados impostos parcelares ou cedulares sobre o rendimento. 

                                                 
16 Assim, o n.º 1 e o n.º 2 do art.º 104.º da CRP refere-se ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares e ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, respectivamente. O n.º 3 do citado 
artigo reporta-se ao imposto sobre o património e o n.º 4 do mesmo artigo ao imposto sobre o consumo. 
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Assenta numa acepção restrita do rendimento, já que exclui do rendimento os ganhos e 

perdas de capital e os ganhos ocasionais, que não derivam da participação do sujeito 

económico numa actividade produtiva.  

Em Portugal, a reforma fiscal de 1989 veio dar lugar à adopção da teoria do 

acréscimo-patrimonial ou do rendimento-acréscimo, para efeitos da conceptualização do 

rendimento. Segundo esta, o rendimento é a soma do consumo e do incremento líquido do 

património, ou seja, o acréscimo de riqueza de um sujeito económico que pode ser gasto 

sem qualquer diminuição do património nacional. 

Este conceito de rendimento é de conteúdo mais amplo do que o rendimento-produto, 

legitimando, conceptualmente, a tributação em imposto sobre o rendimento, 

nomeadamente, das mais-valias, dos ganhos de jogo e dos proveitos de actos isolados. A 

diferença fundamental entre as duas concepções atrás referidas está quer nas alterações de 

valor na fonte, que não são rendimento na concepção restrita e o são na concepção mais 

lata, quer no englobamento das receitas ocasionais. 

No entanto, esta noção não foi adoptada na sua plenitude, mas de forma suave, como 

aconteceu noutros sistemas fiscais. De facto, na prática, nenhuma destas concepções tem 

sido acolhida na sua genuinidade. Verifica-se uma evolução no sentido de ser adoptada a 

noção mais lata, ainda que com a algumas restrições17. 

Os impostos sobre os rendimentos tributam os rendimentos dos contribuintes, sejam 

estes, pessoas singulares, ou pessoas colectivas18. Neste tipo de imposto há maior justiça 

porque são os únicos que admitem a distinção da capacidade contributiva dos sujeitos 

passivos.  

De acordo com o Relatório sobre a Reforma Fiscal do Ministério das Finanças de 

1997 apud Teixeira (2008: 235) o património “é constituído por toda a manifestação de 

riqueza exteriorizada quer pela propriedade, quer pelo uso e fruição de certos bens, 

imóveis ou móveis sujeitos a registo, bem como pelos actos de aquisição onerosa ou 

gratuita daqueles bens que se encontram igualmente sujeitos a tributação em sede 

própria”. Deste modo, definem-se de impostos sobre o património os que incidem sobre a 

riqueza adquirida. Estes incidem sobre as pessoas singulares e colectivas quando 

enquadradas na definição de sujeito passivo para efeitos deste imposto. 

                                                 
17 Restrições quanto à imputação do valor pela utilização dos bens duráveis, que quando feita, se limita, em 
regra, ao uso da habitação própria, as doações e legados que são quase sempre objecto de tributação 
autónoma.  
18 São impostos sobre o rendimento o IRS e o IRC. 
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Os impostos sobre o consumo tributam a riqueza dispendida no momento da 

aquisição de bens ou serviços. Nestes impostos o montante da dívida de imposto de cada 

sujeito passivo é apurado através do designado método do crédito do imposto, sendo 

suportado pelo último, ou seja, o consumidor final. Assim, a tributação do consumo 

assenta fundamentalmente em alguns impostos especiais sobre o consumo e num imposto 

geral sobre as transacções. 

Apesar das dificuldades existentes em relação à harmonização da legislação fiscal na 

União Europeia, é de realçar o grau de evolução na harmonização comunitária nestes 

impostos. 

Nas últimas décadas em Portugal, as reformas dos impostos tiveram, para além de 

objectivos específicos19, a preocupação do aumento da tributação da despesa, em 

detrimento da tributação dos rendimentos, que foi a prática normalmente preferida das 

décadas de 50 e de 60 do século XX. 

1.3. Taxas  
 

As taxas constituem, em regra, conjuntamente com os impostos, as principais receitas 

coercivas do Estado. 

As taxas são receitas tributárias que segundo Xavier (1981: 42) têm “carácter 

sinalagmático (bilateral), não unilateral, o qual por seu turno deriva funcionalmente da 

natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem e que consiste ou na 

prestação de uma actividade pública ou, na utilização de bens do domínio público ou na 

remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares”. 

Em Portugal, actualmente, encontramos no n.º 2 do art.º 4.º da LGT os motivos em 

que assentam a cobrança das taxas. Um dos factos evidenciados para a sua cobrança é a 

prestação de um serviço público, de forma individualizada, a um determinado sujeito 

passivo singular ou colectivo20. Uma outra razão considerada está relacionada com as 

quantias cobradas pela utilização ou acesso a bens do domínio público como as pontes, 

uma estrada, um monumento ou o subsolo. A remoção de um limite jurídico é outra das 

situações ou “justificações” para cobrar taxas, dando origem às chamadas licenças.  

                                                 
19 A eficiência económica, a realização da justiça social, e a simplificação no cumprimento dos deveres 
tributários. 
20 Muitas vezes, um serviço público é prestado na disponibilização do acesso a bens públicos, na fiscalização 
de actividades a licenciar ou licenciadas. 
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A noção de taxa também está prevista pelo legislador no art.º 3.º do Regime Geral 

das Taxas das Autarquias Locais21 designadamente da seguinte forma: “As taxas das 

autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço público 

local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das autarquias locais ou 

na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, quando tal seja 

atribuição das autarquias locais, nos termos da lei”.  Esta noção corresponde a um 

alargamento do conceito geral contemplado no n.º 2 do art.º 4.º da LGT, permitindo às 

autarquias a cobrança de novas taxas22. O carácter bilateral, ao contrário do que acontece 

com os impostos é uma das condições para a cobrança de uma taxa. 

Nestes termos, as taxas são quantias que as entidades públicas cobram pela prestação 

de serviços públicos divisíveis, para fazer face às despesas daqueles que prestam utilidades 

ou vantagens individualizáveis. Neste domínio, não é suficiente que a receita obtida pela 

cobrança da taxa seja usada para a cobertura da despesa. Tem de haver uma estreita 

conexão entre o destinatário do encargo financeiro e o beneficiário da despesa pública. 

Assim, a cobrança das taxas tem por um lado a finalidade de repartição do custo e por 

outro a limitação da procura de um determinado serviço. 

1.4. Distinção entre Imposto e Taxa  
 

         A Constituição da República Portuguesa (CRP) condiciona as matérias relativas à 

criação de impostos à obediência estrita do princípio da legalidade, como vimos 

anteriormente.  

Assim, estes impostos só podem ser criados pela Assembleia da República ou pelo 

Governo, desde que munido da indispensável autorização daquela. 

Em relação às taxas, a reserva relativa de competência à Assembleia da República 

abrange apenas o seu regime geral. Assim, a criação de cada taxa específica não tem que 

ser aprovada pela Assembleia da República ou pelo Governo, com autorização prévia 

daquela. No entanto, não pode ser criada sem qualquer exigência, pois tem de ser 

observado o princípio da proporcionalidade em relação ou ao benefício específico 

facultado pelo serviço prestado ou ao custo suportado pela comunidade quando utiliza um 

bem de domínio público. Porém, a relação entre o valor que é pago e a contrapartida 

recebida, não tem que ser exactamente igual em termos económicos. Nesta relação apenas 

                                                 
21 Lei n.º 53-E/2006 de 29 de Dezembro. 
22 Pela utilização privada de bens do domínio privado das mesmas. 
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tem de existir uma equivalência jurídica pela utilização desse bem e nunca em função da 

capacidade contributiva revelada por quem a paga. 

Para além da forma de criação descrita atrás, e em termos fundamentais, pode dizer-

se que o imposto se distingue da taxa, porque o imposto é unilateral e a taxa é bilateral. 

Com efeito, ao contrário do imposto, que não confere a quem o paga o direito a 

contrapartida directa e imediata, a taxa é sempre a contrapartida individualizada de algo 

que se recebe em troca23. 

A taxa não tem que ter carácter voluntário, porque o serviço prestado que está na sua 

origem pode não ser o desejado e até ser recusado. Mas, se há um serviço individualmente 

prestado, o que se paga por esse serviço é uma taxa. De facto, a taxa não se distingue do 

imposto por ser voluntária, mas sim pelo facto de ser bilateral, como já dissemos atrás.  

 

1.4.1. Facto Gerador do Imposto 
 

Como refere Pereira (2009: 27) “um imposto pressupõe a existência de um facto 

tributário24, definido como tal na lei e que uma vez verificado faz nascer a respectiva 

obrigação”. Sem facto tributário não há obrigação de imposto. 

Esse facto essencial da obrigação de imposto é designado, normalmente, por facto 

gerador do imposto. E é tão importante que, se não houver facto tributário é suficiente, 

para que o acto de liquidação de imposto seja anulado25, num caso de impugnação.  

O facto tributário comporta, por um lado, um elemento subjectivo, que é quem fica 

abrangido pela obrigação do imposto, por outro, um elemento objectivo, que é o facto 

tributário em si mesmo. 

No elemento objectivo do facto gerador do imposto, temos que distinguir três 

aspectos, como o aspecto material, o aspecto espacial, o aspecto temporal e o aspecto 

quantitativo.  

O aspecto material é verificado pela própria dimensão do facto tributário, que 

actualmente deve estar comummente relacionada com a capacidade contributiva. De 

acordo com Pereira (2009: 28) têm sido considerados elementos materiais uma situação, 

                                                 
23 Cfr. com o n.º 2 do art.º 4.º da LGT e o  n.º 3 do art. 103.ºda CRP. 
24 Cfr. com o n.º 1 do art.º 36.º da LGT. 
25 Por exemplo o art.º 1º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) consagra 
os pressupostos da incidência do IRC. É da conjugação dos vários pressupostos que resulta o vínculo 
tributário. É o resultado da união dos seus diversos elementos de natureza objectiva (a obtenção dos 
rendimentos), natureza subjectiva (por um sujeito passivo) e temporal (no período de tributação).  
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acontecimento ou fenómeno de natureza económica a (percepção de um rendimento), um 

acto ou negócio jurídico (uma compra e venda).  

O aspecto espacial é a relação do facto tributário com um determinado território, 

sendo necessário o recurso aos elementos de conexão territorial.  

O aspecto temporal está relacionado com a duração no tempo do facto tributário, isto 

é, o decurso de tempo em que se verifica. Há alguns que são duradouros prolongando-se no 

tempo de uma forma continuada e ininterrupta26, e outros imediatos, que são delimitados a 

um curto espaço de tempo27, sendo para tal necessário dividir esses factos em períodos de 

tempo, os períodos de tributação. No entanto, é necessário para “qualquer dos casos 

precisar na lei” de que forma se consubstancia no tempo o facto tributário, como refere 

Pereira (2009: 29). 

O aspecto quantitativo do elemento objectivo do facto tributário é o que lhe atribui 

uma expressão quantitativa, ou seja, permite fazer a mensuração do aspecto material.   

1.4.2. Momentos da Obrigação de Imposto 
 

Os momentos que cronologicamente se sucedem, desde a ocorrência do facto gerador 

do imposto até à sua cobrança, são frequentemente designados por fases do imposto. 

Cada uma destas fases é regulada por um conjunto de normas jurídicas que esclarece, 

descreve e regula a fase a que respeita. As fases do imposto são a incidência, o lançamento, 

a liquidação e a cobrança. 

 

1 - A incidência 

A incidência é o primeiro momento a considerar no preenchimento dos pressupostos 

necessários à geração do facto tributário.  

Nesta fase, vão ser definidos em abstracto os pressupostos tributários que fazem 

nascer a obrigação de imposto. Vai ser definida a matéria colectável do imposto e vão-se 

identificar os sujeitos passivos. Como elemento essencial do imposto que é, esta fase está 

sujeita ao princípio da legalidade fiscal. 

Assim, podemos considerar que a incidência é positiva ou negativa. As normas de 

incidência positiva são as que definem os factos ou situações a que se liga a obrigação de 

pagar o imposto, designados por factos geradores de imposto ou pressupostos de facto do 

                                                 
26 Por exemplo a percepção de um rendimento. 
27 Por exemplo uma compra. 
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imposto. As normas de incidência negativa ou subjectiva são as que definem os obrigados 

tributários ou sujeitos passivos do imposto.  

 
2 - O lançamento 

 Esta fase corresponde ao momento do início da aplicação da lei. É a fase em que, do 

geral e abstracto da incidência, se passa ao individual e concreto. É a fase em que se 

processam as operações conducentes à identificação particular dos sujeitos passivos e à 

determinação concreta da matéria colectável sobre que vai incidir o imposto. 

Nos principais impostos que compõem, actualmente, o sistema fiscal português28, as 

operações de lançamento são efectuadas pelo próprio contribuinte. Fala-se, a este 

propósito, em auto-lançamento do imposto. 

 

3 - A liquidação 

A liquidação é a operação aritmética de aplicação de uma taxa à matéria colectável 

apurada na fase do lançamento, para determinação do montante exacto de imposto devido 

pelo sujeito passivo, ou seja, a colecta. Naqueles impostos em que a lei prevê a 

possibilidade de deduções à colecta, a liquidação abrange também os cálculos decorrentes 

destas deduções. 

Actualmente generaliza-se a tendência para agrupar sob a designação “liquidação”, 

quer as operações de liquidação propriamente ditas quer as operações de lançamento 

mencionadas no ponto anterior. 

 
4 - A cobrança (pagamento) 

Após a fase de liquidação procede-se à cobrança do imposto. A cobrança e 

pagamento são expressões que traduzem a mesma realidade jurídica. A primeira é 

assumida do ponto de vista da administração fiscal, que cobra o imposto e a segunda é 

encarada do ponto de vista do contribuinte, que o paga. É a fase final da vida do imposto.  

O pagamento do imposto pode ser voluntário ou coercivo. O pagamento voluntário 

é, em princípio, efectuado dentro do prazo estabelecido na lei e processa-se de acordo com 

os regimes previstos para cada imposto. É, ainda, considerado pagamento voluntário, o 

efectuado fora do prazo previsto na lei fiscal, obrigando, no entanto, ao pagamento de juros 

de mora. 

                                                 
28 Os principais impostos são, o IRS, o IRC e o IVA. 
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O pagamento coercivo verifica-se nos casos de incumprimento total ou parcial por 

parte do devedor. Neste caso abre-se um processo de execução fiscal, com a finalidade de 

garantir o pagamento do imposto em falta. 

Com o objectivo de arrecadar receitas ao longo do período de tributação, o Estado 

aplica, a determinados rendimentos, as taxas de retenção na fonte. Estas podem revestir a 

modalidade de pagamento por conta ou a da aplicação de taxas liberatórias. No primeiro 

caso com base na declaração do contribuinte é deduzido o imposto retido na fonte, ao 

longo do ano, determinando-se desta forma o montante a entregar ao Estado. No segundo 

caso o imposto é pago no momento em que os rendimentos são auferidos, não necessitando 

o contribuinte de declará-los posteriormente na sua declaração de rendimentos.  

Este mecanismo possibilita uma regular arrecadação de receitas para o Estado e um 

menor esforço para o contribuinte quando tiver de pagar o imposto devido a final. 

2. O Sistema Fiscal Português  
 
 

Uma noção básica de sistema fiscal, de acordo com Pereira (2009: 61) é a chamada 

noção clássica de sistema fiscal, será de considerá-lo como o conjunto de impostos 

vigentes num determinado país ou espaço geográfico, remetendo-se à legislação fiscal 

existente. No entanto, a forma como os impostos se podem organizar varia muito de país 

para país. 

Esta noção é indispensável e fundamental, porque os impostos de um determinado 

país são um factor determinante na decisão que pode afectar as expectativas dos 

contribuintes. 

A complexidade do sistema fiscal promove o desconhecimento das matérias fiscais, 

traduzindo-se, inevitavelmente, em custos elevados. Assim, caso não se cumpram os 

deveres tributários e as suas obrigações acessórias, corre-se o risco de cair no âmbito da 

infracção tributária, acabando por incorrer em sanções. Deste modo, por um lado, seria 

importante promover uma maior estabilidade da lei fiscal, por outro, dotar o contribuinte 

de informação útil relativa às operações29. 

 

                                                 
29 Segundo o relatório do “Observatório da Competitividade Fiscal” realizado anualmente pela Deloitte, 75% 
das empresas consideram o sistema fiscal português complexo e ineficaz. Este estudo monitoriza o impacte 
das medidas fiscais e o modo como estas afectam a competitividade das empresas portuguesas. 
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O actual sistema fiscal português é constituído por um conjunto de impostos 

estaduais e locais que incidem sobre o rendimento, património e despesa. Na CRP no art.º 

103.º parece estar presente a noção clássica de sistema fiscal, quando se estabelece que “o 

sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades 

públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza”.  

2.1. Princípios de um Sistema Fiscal Óptimo 
 

A preocupação com o sistema fiscal óptimo existe desde sempre. Já Smith, em 1776, 

na sua obra “O Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações” refere-se 

às quatro máximas a que os impostos devem obedecer. Assim, deveriam ter em conta a 

justiça de modo a assegurar a igualdade de todos os indivíduos perante o imposto, a certeza 

de forma a eliminar o arbítrio no lançamento do imposto, a comodidade com vista à 

simplificação das obrigações dos contribuintes e a economia com o objectivo de obter as 

maiores receitas possíveis com o menor custo. 

Estas características permanecem ainda actuais pelo que em Portugal, o sistema fiscal 

tem-se regido pelos princípios da neutralidade, de equidade, da não discriminação, da 

territorialidade, da residência, da transparência, da reciprocidade, da simplicidade, da 

nacionalidade e da eficiência. Alguns destes princípios irão merecer a nossa atenção numa 

abordagem mais pormenorizada, com vista à compreensão e estudo do sistema fiscal 

português. 

O sistema fiscal português tem por objectivo cumprir os princípios do direito fiscal, 

em regra seguidos pelos Estados-membros da União Europeia ou outros países 

desenvolvidos, que têm sido enunciados pela doutrina e jurisprudência nacional, 

internacional e europeia. 

 

a) Equidade 

O princípio da equidade impõe que os impostos sejam estabelecidos de uma forma 

justa entre os cidadãos, de acordo com a sua capacidade contributiva, assegurando que 

situações semelhantes sejam tributadas de modo similar. O princípio da equidade tem sido 

considerado como prioritário na hierarquia dos requisitos a satisfazer pelos impostos e 

engloba todos os tipos de rendimentos. 
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Segundo Trigo et al. (2009: 213) uma apreciação simples da equidade ou justiça na 

tributação faz-se do ponto de vista normativo, utilizando os critérios da equidade 

horizontal e da equidade vertical. 

 Segundo Stiglitz (2000: 756) a equidade horizontal impõe que sejam tributadas de 

forma idêntica as pessoas que têm igual capacidade contributiva. Desta forma, idênticos 

sacrifícios devem ser suportados por indivíduos em idênticas ou similares circunstâncias. 

Em Portugal este princípio está consignado no art.º 13.º da Constituição da República 

Portuguesa, sob a epígrafe “princípio da igualdade” 30. 

 Segundo o mesmo autor a equidade vertical exige que as pessoas que têm diferente 

capacidade contributiva sejam tributadas de forma desigual. Isto significa que deverá 

existir diferente imposto, tanto em termos qualitativos como quantitativos para os que 

dispõem de diferente capacidade contributiva na proporção desta diferença.  

 Deste modo, e de acordo com Trigo et al. (2009: 206) a distribuição da “carga fiscal” 

entre os indivíduos deve ser equitativa e não arbitrária, devendo cada indivíduo suportar 

uma parcela considerada justa dos encargos com a actividade pública.  

Actualmente, o critério utilizado para analisar a justiça da tributação é o da 

capacidade contributiva (ability to pay31), como refere Pereira (2009: 67). Ainda de acordo 

com este autor, na sua versão económica traduz-se no rendimento, na riqueza ou no 

consumo, devendo ter em consideração as circunstâncias especiais de cada contribuinte. 

Considera, igualmente, que, com base neste princípio, a equidade implica que a realidade 

familiar seja, de algum modo, tomada em consideração. 

Foi atendendo a este princípio que o sistema fiscal português se estruturou. Assim, a 

Constituição da República Portuguesa, nos art.os 103.º, n.º 1 e 104.º, exige que através dos 

impostos se diminuam as desigualdades económicas, o que impõe a progressividade do 

sistema fiscal no seu conjunto. Por isso se defende que o imposto sobre o rendimento é um 

bom instrumento para alcançar esse objectivo. Daí que num elevado número de países 

mereça consagração constitucional. 

 

                                                 
30 “1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 
     2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social.”. 
31Contudo, há outro critério, mas que actualmente não tem sido muito utilizado, que é o designado critério do 
benefício. De acordo com este os impostos devem incidir sobre as pessoas na proporção dos benefícios ou 
vantagens que estas usufruem do Estado. 



 
 A Actual Estrutura do Sistema Fiscal Português  

   23 

b) Eficiência 

Segundo Smith, em 1776, o princípio da eficiência implicaria que os custos de 

incidência e cobrança fiscal deveriam ser reduzidos ao mínimo. 

A própria CRP, no n.º 5 do art.º 267.º refere que a eficiência, enquanto requisito 

constitucional, é a “(…) racionalização dos meios a utilizar pelos serviços”. 

Nesse sentido, e de acordo com Pereira (2009: 217) para que o sistema fiscal seja 

eficiente os impostos devem minimizar a interferência nas decisões dos agentes 

económicos e devem promover a eficiência corrigindo externalidades negativas. 

De acordo com o n.º 5 do art.º 267.º da CRP, o princípio da eficiência económica 

está intimamente relacionado com o princípio da neutralidade, pois a eficiência, só poderá 

ser alcançada se o sistema fiscal for neutral. O objectivo é minimizar e assegurar que os 

impostos sejam o menos distorcionário possível, uma vez que ao alterarem o nível de 

rendimento provocam um efeito rendimento e um efeito substituição. O efeito rendimento 

resulta do facto da criação de um imposto, diminuir o rendimento disponível e o poder de 

compra, da pessoa que o suporta. Por outro lado, a alteração fiscal pode levar o 

contribuinte a substituir uma actividade por outra ou o consumo de um bem por outro, o 

que determina o efeito substituição. 

Um sistema fiscal eficiente constitui um dos principais instrumentos de intervenção 

do Estado e de credibilização da sociedade na promoção do desenvolvimento e da coesão, 

na redução das desigualdades e na luta contra a exclusão, contribuindo para a criação de 

uma cidadania activa assente na equidade e na justiça. 

Uma das preocupações dos últimos governos em Portugal foi a implementação de 

novas medidas e procedimentos de forma a aumentar a eficiência em termos fiscais. 

Privilegiou-se uma actuação integrada, em áreas como a das execuções fiscais e da 

inspecção tributária, com recurso a meios informáticos desenvolvidos e a novas aplicações. 

 

c) Transparência 

O sistema fiscal deve ser de fácil compreensão, claro e perceptível para todos os 

contribuintes, pelo que os aspectos administrativos e legislativos da fiscalidade, não podem 

ser descurados.  

 Desde os finais da década de 70 que se passou a dar atenção aos aspectos 

administrativos da fiscalidade devido ao elevado grau de insatisfação resultante da 

crescente complexidade dos sistemas fiscais. Esta situação traduzia-se no aumento da 
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resistência dos contribuintes ao cumprimento das obrigações fiscais e da evasão e fraude 

fiscais. Assim, a simplicidade passou a fazer parte das prioridades a acolher numa reforma 

fiscal. 

 

2.2. Harmonização Fiscal na União Europeia  
 

A harmonização fiscal na União Europeia consiste em coordenar os regimes fiscais 

dos países europeus de maneira a evitar modificações não concertadas e concorrenciais das 

políticas fiscais nacionais, que poderiam ser prejudiciais para o mercado interno.  

Após a entrada em vigor dos Tratados de Constituição da Comunidade Europeia, 

surgiu a constatação de que as divergências existentes em matéria tributária entre os 

Estados-membros poderiam desvirtuar a concorrência no interior do mercado comum. 

As iniciativas que a Comunidade tem vindo a adoptar para harmonizar certos 

elementos das legislações fiscais dos Estados-membros têm um carácter preambular e 

visam a eliminação dos obstáculos à realização dos objectivos fundamentais a prosseguir 

no quadro da União Europeia.  

Deste modo, a harmonização geral e, em particular, a harmonização relacionada com 

os impostos directos não foi concebida de forma autónoma, mas sim como instrumento 

necessário à realização de certos objectivos. Para tal, foram definidos como prioritários os 

que estão relacionados com a realização de um mercado europeu de capitais e a instauração 

de condições de concorrência equilibradas no que respeita à localização dos rendimentos. 

Porém, para a realização dos objectivos comuns, é necessário proceder a uma 

aproximação de estruturas de taxas de imposto e eliminar a dupla tributação. Nesse 

sentido, actualmente, Portugal tem celebrado várias convenções para evitar a dupla 

tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de imposto sobre o rendimento.  

Apesar da instauração de um mercado único e de uma união económica e monetária, 

ainda não existe uma verdadeira política fiscal comunitária, como refere Alves (2008: 12). 

O próprio Tratado da União Europeia apenas contempla referências à tributação directa nos 

seus art.os 90.º a 93.,º não a abordando especificamente. No entanto, contém diversos 

artigos com implicações ao nível dos impostos directos e, mais concretamente, sobre os 

impostos sobre sociedades.  
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No entanto, a prioridade foi dada à harmonização da tributação indirecta, tendo em 

conta a sua importância para a definição dos contributos financeiros dos Estados-membros 

para o orçamento comunitário. 

É neste enquadramento que se argumenta que a harmonização fiscal da tributação 

indirecta está mais avançada que a da directa. Contudo, têm sido realizados diversos 

estudos sobre a tributação directa, especialmente a nível da tributação das empresas, do 

qual destacamos o “Relatório Ruding” em 1992. Este relatório concluiu que se verificavam 

profundas disparidades na tributação das empresas, designadamente no que diz respeito a 

taxas e bases de tributação, geradoras de distorções32. Apesar da importância do “Relatório 

Ruding”, a Comissão não seguiu a maioria das suas propostas. 

Posteriormente, realizaram-se outros trabalhos, mas a harmonização da tributação 

directa, com especial destaque para a tributação das sociedades, tem sido caracterizada por 

ligeiros avanços.  

No âmbito da reformulação da coordenação tributária destacam-se, a nível 

comunitário, os esforços no sentido da limitação das distorções introduzidas pela 

concorrência fiscal prejudicial, através da introdução da resolução relativa ao Código de 

Conduta para a tributação das empresas. O Código de Conduta foi adoptado em Dezembro 

de 1997 como parte do denominado “Pacote Fiscal”. O seu objectivo era a abolição das 

medidas fiscais nocivas na Comunidade, no campo do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas.  

2.3. Composição do Sistema Fiscal Português 

 

O sistema fiscal português actualmente em vigor é o resultado de várias reformas e é 

constituído por um conjunto de impostos estaduais e locais que incidem sobre o 

rendimento, o património e a despesa. Para além destes impostos existem outros que 

tributam actos ou situações específicas e ainda as contribuições para a Segurança Social.  

Em Portugal, a tributação do rendimento opera-se através do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas (IRC). O primeiro é um imposto que incide sobre o rendimento das pessoas 

individualmente consideradas e que se dirige ao agregado familiar. Já o segundo é um 

imposto que incide sobre o lucro das sociedades, obtido em determinado exercício 

                                                 
32 Relatório do Comité de Peritos Independentes sobre a Fiscalidade das Empresas (Ruding), Bruxelas, Março 
de 1992, designado doravante por Relatório Ruding. 
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económico que normalmente coincide com o ano económico. A tributação do património 

processa-se através de dois impostos cuja receita se encontra afecta às autarquias onde se 

localizam. Um é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

que incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade sobre bens 

imóveis situados no território nacional e é devido pelas pessoas singulares ou colectivas, 

para quem se transmitem bens imóveis. Outro é o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados em 

território português. 

Na tributação da despesa incluem-se o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e 

vários Impostos Especiais sobre o Consumo. Destes impostos, os mais importantes são o 

Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, o Imposto sobre o Consumo do Tabaco, o Imposto 

sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas, o Imposto Único de Circulação e o Imposto do 

Selo. Os três primeiros tributam o consumo dos bens como o próprio nome indica. O 

quarto incide sobre o uso e fruição dos veículos matriculados e registados no território 

nacional e o último sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis, e 

outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens. 

O sistema fiscal português visa, entre outros objectivos, a satisfação das necessidades 

financeiras do Estado e a redistribuição dos rendimentos e da riqueza. Assim sendo, e com 

vista a atingir os objectivos em questão, o Estado exige aos contribuintes parcelas dos seus 

rendimentos e, seguidamente, com essas verbas concede subsídios, produz bens públicos e 

bens semi-públicos que fornece gratuitamente ou a um preço inferior ao custo aos vários 

agentes económicos.  

 

2.4. Principais Impostos e Contribuições Sociais do Sistema Fiscal Português 

 
O sistema fiscal português é composto por três categorias de impostos que são os 

directos, os indirectos e as contribuições para a segurança social. Tendo em mente o nosso 

trabalho empírico, que será desenvolvido mais à frente, iremos analisar de forma sintética 

as quatro principais fontes tributárias, ou seja, os impostos que apresentam o maior peso no 

total das receitas fiscais. Esses impostos são o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Imposto sobre o 

Valor Acrescentado e as Contribuições para a Segurança Social.   
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2.4.1. Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

 
A tributação do rendimento das empresas é operada, fundamentalmente, através do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). Veio substituir a Contribuição 

Industrial, o Imposto sobre a Indústria Agrícola, o Imposto de Mais-Valias, a Contribuição 

Predial, o Imposto de Capitais, o Imposto Complementar e, em parte, o Imposto do Selo. 

O IRC é um imposto sobre o lucro tributável das pessoas colectivas de direito 

público ou privado, que exerçam, a título principal, uma actividade comercial, industrial ou 

agrícola, com sede ou direcção efectiva em território português, bem como sobre os 

rendimentos de pessoas colectivas não residentes, mas como rendimentos tributáveis 

gerados no território português.  

O IRC entrou em vigor em Janeiro de 1989 e encontra-se regulado no Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-

B/88, de 30 de Novembro. 

No entanto, ao longo de duas décadas, este diploma foi objecto de muitas alterações 

e aditamentos que vieram dificultar o conhecimento e a interpretação da lei e, assim, 

contribuir para o cumprimento pouco correcto das obrigações fiscais. 

O IRC pode ser caracterizado por ser directo, estadual, periódico e proporcional. É 

directo porque incide sobre o rendimento das pessoas colectivas, é estadual porque o 

sujeito activo é o Estado, é periódico porque a declaração de rendimentos é referente ao 

resultado obtido em determinado ano e é proporcional porque a taxa do imposto é sempre a 

mesma. 

A CRP não refere expressamente o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas. Porém, estabelece no n.º 2 do art.º 104.º que “a tributação das empresas incide 

fundamentalmente sobre o seu rendimento real”, ou seja, aponta para a tributação do lucro 

real, como princípio.  

Na verdade, o IRC teve um papel marcante na evolução do sistema fiscal português. 

Estabeleceu a opção definitiva do sistema fiscal português pela tributação das pessoas 

colectivas através do seu lucro real, determinado segundo a contabilidade. 

Contudo, por vezes, em linguagem corrente, os conceitos de lucro tributável e de 

matéria colectável são utilizados como sinónimos. No entanto, para efeitos do IRC, é 

importante salientar que o termo matéria colectável é diferente do conceito de lucro 

tributável. O lucro tributável, no regime geral do IRC, corresponderá ao valor do lucro 
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contabilístico corrigido nos termos do respectivo CIRC. A matéria colectável é a base 

sobre a qual vai incidir a taxa do IRC, resultando daí a colecta, que após as deduções e 

eventuais acréscimos determinará o imposto a pagar ou a receber.  

Assim, apurado o lucro tributável, procede-se ainda a diversas correcções, 

deduções33, obtendo-se a matéria colectável. Uma vez apurada a matéria colectável, aplica-

se a respectiva taxa para determinar a colecta e posteriormente o IRC liquidado. 

A determinação do resultado tributável é efectuada, periodicamente, em cada 

exercício económico, que em Portugal coincide com o ano civil (periodicidade anual). 

Em suma, a tributação do lucro efectivo ou real das empresas constitui um processo 

complexo. O imposto será determinado não apenas com base na declaração do sujeito 

passivo, mas também, com base num conjunto de elementos de prova por este recolhidos e 

que constituem a sua escrituração comercial.  

De salientar que o actual conceito de lucro tributável teve em conta a evolução que se 

registou na legislação de outros países para efeitos fiscais na adopção, de uma noção 

extensiva de rendimento, de acordo com a chamada teoria do incremento patrimonial e que 

está também em sintonia com os objectivos de alargamento da base tributável visados pela 

reforma, como refere Ricardo (2007a: 221). 

Nesta conformidade, o lucro tributável é apurado segundo a chamada teoria do 

balanço, reportando-se à diferença entre o activo líquido no fim do período e o activo 

líquido no início do período da tributação.  

Deste modo, nos termos do n.º 1 do art.º 17.º do CIRC, o lucro tributável é 

constituído pela soma algébrica do resultado líquido do exercício e das variações 

patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele 

resultado, determinado com base na contabilidade. Assim, a determinação do lucro 

tributável das empresas tem por base o lucro contabilístico, mas não se reduz a este. Deve 

ter em conta, também, as variações patrimoniais positivas e negativas não reflectidas no 

lucro contabilístico, sendo este sujeito a correcções.  

De modo a atenuar a tributação e a incentivar o investimento em equipamentos, na 

investigação e desenvolvimento e apoio a internacionalização das empresas, o CIRC prevê 

a aplicação de vários benefícios e incentivos fiscais. No que concerne aos benefícios 

                                                 
33 Por exemplo a dedução de lucros já tributados para eliminar a dupla tributação económica, o reporte de 
prejuízos e os benefícios fiscais dedutíveis ao lucro tributável a que tenha lugar. 
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podem traduzir-se em isenções, reduções de taxas e deduções ao rendimento ou à colecta 

de imposto. 

Não obstante o que foi referido, o CIRC prevê ainda a isenção de tributação a 

determinadas entidades ou actividades que prossigam fins de interesse público, social ou 

cultural, sempre que os rendimentos auferidos se destinem aos fins para que foram criadas.  

 

2.4.2. Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
 

O Imposto sobre o Rendimento da Pessoas Singulares (IRS) foi introduzido no 

sistema fiscal português pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88 de 30 de Novembro34, que aprovou 

o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, abolindo o Imposto 

Profissional, o Imposto de Capitais, a Contribuição Industrial, a Contribuição Predial, o 

Imposto sobre a Indústria Agrícola, o Imposto Complementar, o Imposto de Mais-Valias e 

Imposto do Selo do art.º 134.º da Tabela Geral do Imposto do Selo35.  

A reformulação do sistema de tributação do rendimento a nível das pessoas 

singulares pelo IRS representa para além do cumprimento do disposto na CRP um 

verdadeiro imperativo de modernidade. Assim, a principal inovação introduzida consiste 

no tratamento unitário do rendimento, permitindo ultrapassar algumas das fraquezas do 

clássico sistema misto.  

O IRS pretende tributar de forma progressiva e global os rendimentos detidos pelas 

pessoas singulares residentes no território português e por não residentes que obtenham 

rendimentos sujeitos a tributação em Portugal. 

Segundo o art.º 104.º do n.º 1 da CRP, “o imposto sobre o rendimento pessoal visa a 

diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades 

e os rendimentos do agregado familiar”. Este foi o aspecto mais marcante no que concerne 

à tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares em resultado 

da Reforma Fiscal de 1988/89 em Portugal.  

 

 

 

 

                                                 
34 O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares entrou em vigor em 1 de Janeiro de 
1989. 
35 Por exemplo lotarias, rifas e apostas mútuas.  
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O IRS é um imposto nacional, estadual36, directo37, pessoal38, subjectivo39 e 

progressivo40 por escalões, que tributa o valor anual dos rendimentos auferidos por pessoas 

singulares ou físicas. Na verdade, este imposto incide sobre o valor anual dos rendimentos 

dos contribuintes singulares, depois de efectuadas as correspondentes deduções e 

abatimentos.  

No sistema fiscal português, e em conformidade com outros sistemas fiscais, o 

rendimento dos contribuintes surge agrupado segundo categorias às quais correspondem 

uma racionalidade e regime específicos. Assim, em Portugal, para efeitos do IRS, 

distinguem-se seis categorias de rendimentos. Para cada uma é determinado um 

rendimento líquido segundo regras próprias e o seu somatório vai constituir o rendimento 

global, de acordo com o art.º 22.º do CIRS. 

  Com o objectivo de dar cumprimento ao estabelecido no n.º1 do art.º 104.º da CRP, 

de se atender no imposto pessoal de rendimento aos rendimentos do agregado familiar, 

optou-se pela obrigatoriedade da tributação conjunta dos rendimentos do agregado familiar 

e pelo sistema do quociente conjugal ou “splitting”41. Este procedimento é 

complementado, para reflectir a dimensão da família, através de deduções à colecta por 

cada dependente a cargo, tal como refere o art.º 79.º do CIRS. 

Uma vez efectuadas as deduções e abatimentos, o rendimento final tributável do 

contribuinte é sujeito a um sistema de taxas progressivas, que diferenciam os contribuintes 

em função do seu volume de rendimentos, o que não seria conseguido do modo eficaz pelo 

sistema de taxa proporcional. 

No entanto, de acordo com os art.ºs 71.º, 72.º e 73.º do CIRS este sistema 

progressivo é afastado. Assim, nas situações de aplicabilidade de taxas liberatórias, taxas 

especiais e taxas de tributação autónoma os rendimentos estão sujeitos a taxas 

proporcionais ou reais.  

 
                                                 
36 O sujeito activo é o Estado. 
37 Incide sobre o rendimento. 
38 Porque tem em consideração a situação económica e familiar do contribuinte. 
39 Porque estão conexos com a incidência subjectiva aspectos como o da caracterização dos sujeitos passivos, 
a composição do agregado familiar e a residência em território português. 
40 Porque a taxa do imposto aumenta de acordo com os escalões de rendimentos estabelecidos. No entanto, 
interessa referir que, a partir de determinado escalão, a taxa permanece a mesma (taxa máxima) pelo que se 
torna a partir daí um imposto proporcional. É, assim, um imposto misto porque é progressivo até determinado 
escalão, tornando-se depois proporcional.  
41 De acordo, respectivamente, com o n.º 2 do art.º 13.º e o art.º 69.º do CIRS. Na verdade, a sujeição pura e 
simples do conjunto dos rendimentos do agregado familiar às taxas do IRS implicaria uma evidente 
projecção nos escalões, fortemente penalizadora da cédula familiar. 
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Porém, a questão fundamental é a de que a determinação do quantitativo de imposto 

devido passa pela aplicação da(s) taxa(s) correspondente(s) ao rendimento colectável 

determinado e ainda pela consideração das deduções à colecta legalmente previstas, de 

acordo com os art.ºs 78.º a 88.º do CIRS. 

Numa tributação unitária, as deduções atinentes à situação pessoal e familiar de cada 

contribuinte, apenas se compreendem se forem subtraídas ao seu rendimento colectável 

total. As deduções à colecta e os benefícios fiscais traduzem-se em subtracções à colecta 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tendo por objecto, não só adequar 

o imposto à situação familiar de cada contribuinte como também evitar ou atenuar a dupla 

tributação de determinados rendimentos englobados. 

A partir de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei do OE para 1999 (Lei n.º 

87-B/98, de 31 de Dezembro), os abatimentos até então previstos no art.º 55.º do CIRS, 

que visavam atender às necessidades básicas da vida dos sujeitos passivos e do seu 

agregado familiar, foram transformados em deduções à colecta. Estão nestas circunstâncias 

as despesas de saúde, despesas com educação, encargos com lares ou outras instituições de 

apoio à terceira idade e entre outras. 

Constituem ainda deduções à colecta, por natureza, os pagamentos por conta e as 

retenções na fonte, uma vez que são montantes de imposto antecipadamente pagos que, em 

consequência, têm que ser subtraídos à colecta apurada sob pena de ocorrer uma dupla 

tributação. Por esta razão, só estas deduções à colecta podem conferir direito a reembolso, 

nos termos do n.º 2 do art.º 78.º do CIRS, quando forem superiores ao imposto devido 

apurado na liquidação final. 

Portanto, como os pagamentos por conta constituem uma forma de antecipação do 

imposto devido, podem ser deduzidos pelos próprios sujeitos passivos sempre que o 

pagamento por conta for superior à diferença entre o imposto total que os sujeitos passivos 

julgarem devido e os pagamentos já efectuados, de acordo com o n.º 5 do art.º 102.° do 

CIRS. Apesar da opção pela redução dos pagamentos por conta ser da exclusiva 

responsabilidade do sujeito passivo, o primeiro pagamento terá sempre que ser efectuado.  

2.4.3. Imposto Sobre o Valor Acrescentado  
 

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) foi introduzido no sistema fiscal 

português pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro, constituindo uma 
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importante reforma do sistema da tributação indirecta e uma substancial alteração ao 

modelo da tributação geral do consumo, até então em vigor. 

O IVA entrou em vigor em 01/01/1986 e veio substituir o Imposto de Transacções, 

que vigorou durante vinte anos. A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia 

implicou a adopção do chamado “sistema comum do IVA”, regulado por várias directivas, 

em que assumiu particular relevo a designada Sexta Directiva, a Directiva 77/388/CEE do 

Conselho, de 17 de Maio. Esta, mais tarde revogada pela 2006/112/CE do Conselho, de 28 

de Novembro, procedeu à uniformização da base tributável de imposto a aplicar em todos 

os Estados-membros, resultando o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado da sua 

transposição para a ordem jurídica nacional. 

Este imposto incide sobre o valor acrescentado e visa tributar todo o consumo de 

bens e serviços. De acordo com o art.º 1.º do CIVA estão sujeitas ao IVA “as transmissões 

de bens e as prestações de serviços efectuadas em território nacional, a título oneroso, por 

um sujeito passivo agindo como tal, as importações e as operações intracomunitárias 

efectuadas no território nacional, tal como são definidas e reguladas no RITI”. 

De acordo com o art.º 2.º do CIVA estão sujeitas a imposto as pessoas singulares ou 

colectivas que exerçam uma só actividade económica, de uma forma independente, que 

realizem uma só operação tributável, que realizem importações ou que mencionem 

indevidamente, o IVA. Para além destas situações, há ainda a referir as operações 

intracomunitárias e ainda quando o Estado e outras pessoas colectivas de direito público 

realizem, de forma significativa, operações não integradas nos seus poderes de autoridade.   

O IVA abrange todas as fases do circuito económico, da produção ao retalho, sendo a 

base tributável limitada ao valor acrescentado em cada fase e a dívida tributária de cada 

operador, calculada pelo método do crédito de imposto. Assim, em determinado período, 

ao imposto determinado pela aplicação da taxa ao valor global das transacções da empresa, 

deduz-se o imposto suportado pela empresa nas compras desse período, declarado nas 

respectivas facturas de aquisição. É adoptado, como método geral, pelos vários países da 

União Europeia que introduziram o IVA e em Portugal está consagrado nos art.os 19.º e 

seguintes do CIVA. 

Podemos, assim caracterizar o IVA como sendo um imposto indirecto de matriz 

comunitária, plurifásico, que atinge tendencialmente todo o acto de consumo através do 

método do crédito do imposto. Assim, é de matriz comunitária, uma vez que a sua 

introdução resulta do processo de integração de Portugal na União Europeia, obedecendo 
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desde o início à estrutura definida pela sexta Directiva e outras, pelo que a tarefa do 

legislador nacional se restringe, basicamente à mera recepção de tais normativos. É um 

imposto geral sobre o consumo, pois incide sobre a generalidade das transmissões de bens 

e prestações de serviços, efectuadas a título oneroso, no território nacional, por um sujeito 

passivo, independentemente dos fins ou resultados, no quadro de uma actividade 

económica. É um imposto plurifásico, porque incide em todas as fases do circuito 

económico, desde a produção ao retalho, sendo suportado efectivamente pelo consumidor 

final.   

É ainda caracterizado por ser um imposto não cumulativo, na medida em que os 

operadores económicos liquidam o IVA a jusante, podendo deduzir o montante do 

respectivo imposto suportado, sendo entregue ao Estado por cada operador, apenas a parte 

relativa ao “valor acrescentado” em cada fase, como já referimos anteriormente. Podemos 

considerar que o IVA é um imposto proporcional, porque o imposto a pagar varia 

proporcionalmente, consoante a base tributável, por aplicação de uma taxa única.  

Em Portugal, estão contempladas no CIVA, no continente três taxas distintas, uma 

taxa reduzida de 6%, uma taxa intermédia de 13% e uma taxa máxima de 21%42. Para as 

Regiões Autónomas, existe uma taxa reduzida de 5%, uma taxa intermédia de 9% e uma 

taxa máxima de 15%. 

Quanto aos regimes de tributação, caracteriza-se pela existência de um regime geral 

de tributação de periodicidade mensal ou trimestral, dois regimes especiais e alguns 

regimes particulares, aplicáveis a determinadas actividades específicas.  

O enquadramento no regime geral mensal ou trimestral é efectuado em função da 

dimensão do sujeito passivo, determinada com base no volume de negócios ser ou não 

superior a 650.000,00 € no ano civil anterior.  

Por sua vez, no que respeita aos regimes especiais são, designadamente, o regime 

especial de isenção e o regime especial dos pequenos retalhistas. De acordo com o art.º 53.º 

do CIVA e seguintes, o regime especial de isenção é o que isenta de IVA os sujeitos 

passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para 

efeitos de IRS ou de IRC, o volume de negócios não ultrapasse os montantes estipulados 

no artigo acima referido.  

 

                                                 
 42 No início do ano de 2011 irá passar para 23%. 
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De acordo com o art.º 60.º do CIVA e seguintes, estão sujeitas ao regime especial 

dos pequenos retalhistas, as pessoas singulares que não possuam e nem sejam obrigadas a 

possuir contabilidade organizada, tenham um volume de negócios superior ao regime 

especial de isenção, mas não ultrapasse o montante de 49.879,90 €. Neste regime, os 

sujeitos passivos pagam de IVA o correspondente a 25% do imposto suportado nas 

aquisições de bens, sem direito a qualquer dedução.  

As isenções em sede de IVA estão previstas nos art.os 9.º a 14.º, 15.º e 53.º do CIVA. 

Em Portugal, existem dois tipos de isenções, que são as isenções completas e as 

incompletas. As isenções incompletas significam que o operador económico que 

transaccionar bens ou serviços não liquida imposto sobre as vendas e as prestações de 

serviços, não podendo, em contrapartida deduzir o imposto suportado nas aquisições.  

Nas isenções completas o operador económico não liquida imposto nas transmissões 

de bens ou serviços, conferindo-lhe, no entanto, o exercício do direito à dedução do 

imposto suportado nas aquisições.  

2.4.4. Contribuições Obrigatórias para a Segurança Social 
 

Segundo Nabais (2008: 636) a denominada Taxa Social Única (TSU) foi introduzida 

pelo Decreto-Lei n.º 140-D/86, de 14 de Junho. Este Decreto procedeu à integração das 

quotizações para o Fundo de Desemprego nas contribuições obrigatórias para a Segurança 

Social, unificando desta forma a taxa contributiva para a Segurança Social dos 

trabalhadores por conta doutrem. A TSU dos trabalhadores dependentes é constituída por 

dois tipos de contribuições que são as contribuições a cargo da entidade patronal e as 

quotizações a cargo do trabalhador.  

De acordo com o art.º 63.º da CRP, compete ao Estado organizar, coordenar e 

subsidiar um sistema de segurança social dos cidadãos. Este sistema deverá ter como 

objectivo proteger os trabalhadores e as suas famílias de ocorrências de falta ou diminuição 

de capacidade para o desempenho das suas funções laborais ou desemprego involuntário e 

de morte.  

Assim, e de acordo com este artigo “não haverá obstáculos em considerar as 

contribuições para a Segurança Social ou pelos menos, para aceitar a sua equiparação aos 

impostos, sendo defendido pela generalidade da jurisprudência”, como refere Nabais 

(2008: 639). 
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De acordo com a nova Lei de Bases da Segurança Social contemplada na Lei n.º 

4/2007, de 16 de Janeiro, são objectivos prioritários do sistema, garantir a concretização do 

direito à Segurança Social, promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de 

protecção social, o reforço da respectiva equidade e promover a eficácia do sistema e a 

eficiência da sua gestão. 

Em termos de contribuição, no sistema de Segurança Social actual existem dois 

regimes. O regime geral contributivo, cujo componente principal é constituída pelo regime 

que abrange os trabalhadores por conta de outrem e o regime não contributivo, que abrange 

as pessoas não cobertas pelo regime geral. As contribuições para a Segurança Social 

efectuam-se designadamente no regime contributivo geral por descontos43. Estas 

contribuições financiam fundamentalmente as prestações sociais, tais como a de doença, de 

maternidade, de desemprego e de reforma. 

Existem, ainda, dentro do regime geral contributivo, tratamentos específicos, 

designadamente, entre outros para os trabalhadores do serviço doméstico, trabalhadores 

agrícolas, trabalhadores independentes e desportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Em 2009, à taxa de 11% sobre os vencimentos auferidos pelos trabalhadores por conta de outrem e à taxa 
de 23,75% pelas respectivas entidades patronais. 
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CAPÍTULO II - ESTUDO EMPÍRICO 

1. Introdução  
 

Apesar da harmonização pretendida, a estrutura da fiscalidade diverge entre os países 

da União Europeia originando diferentes contributos dos cidadãos para a receita fiscal. 

Interessa, assim, analisar as diferentes cargas fiscais em termos de percentagem do PIB, ou 

seja, compará-las com a capacidade de criar riqueza de cada país para podermos proceder a 

comparações. Desta forma, o indicador nível de fiscalidade assume-se como o mais 

adequado, pois representa a componente fiscal corrigida ou ajustada à componente criação 

de riqueza. 

Além deste indicador é possível ainda aferir, através da estrutura fiscal, a 

contribuição de cada tipo ou grupo de impostos para o total da receita fiscal.  

O objectivo desta análise será o de avaliar a coerência da evolução deste indicador ao 

longo do tempo e compará-lo no contexto da União Europeia, tendo sempre como ponto de 

referência Portugal. Para além disto, através da estrutura fiscal pretendemos determinar 

quais os impostos que mais contribuíram para a receita fiscal na União Europeia.  

Os dados foram obtidos do Eurostat, através das publicações deste organismo 

europeu, procedendo ao seu tratamento em função dos objectivos definidos anteriormente.  

 

2. Enquadramento Teórico 

 

O nível de fiscalidade é definido como a relação percentual entre o total das receitas 

fiscais e a medida de capacidade económica ou riqueza criada num país, normalmente 

representada pelo PNB ou PIB. Este indicador pode ser calculado em sentido amplo ou em 

sentido restrito, caso se incluam ou não as contribuições para a Segurança Social.  

 Contudo, interessa referir que o nível de fiscalidade é afectado pela existência de um 

elevado grau de fuga aos impostos, designadamente devido à existência de economia 

subterrânea ou paralela, o que se reflecte evidentemente no valor das receitas fiscais e no 

PIB. 
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Por sua vez, a estrutura fiscal permite o cálculo do peso percentual dos impostos no 

conjunto da receita fiscal, revelando as preferências fiscais das sociedades ou países. 

Iremos considerar, na nossa análise, as receitas provenientes dos três principais impostos. 

Assim, iremos analisar os impostos que incidem sobre a despesa, os indirectos, os que 

incidem sobre o rendimento, riqueza e capital, os directos e as contribuições para a 

segurança social. Estas últimas são receitas parafiscais porque visam uma prestação social 

futura, isto é, há uma contrapartida enquanto nos impostos não, embora tenham o carácter 

coercivo que os caracteriza. 

2.1. Nível de Fiscalidade na União Europeia 
 

Pereira (2009: 333) refere que os níveis de fiscalidade e a sua evolução dependem 

designadamente de factores como o grau de assistência social ou económica que os países 

concedem através de despesas fiscais em vez de despesas públicas directas, a tributação ou 

não das prestações sociais de segurança social, as diferenças entre os valores da fraude 

fiscal e os da economia subterrânea, o tempo que medeia entre a data da exigibilidade do 

imposto e a sua cobrança ou a celeridade do reembolso dos impostos, as relações entre a 

base fiscal e o PIB e as diferenças de mensuração do PIB entre os vários países. A 

evolução do nível de fiscalidade na União Europeia encontra-se, igualmente, influenciada 

por factores e opções de cariz económico, político e social, nomeadamente, a nível do 

conjunto dos Estados-membros da União Europeia.  

De acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, todos os países da União 

Europeia devem apresentar regularmente programas de estabilidade e crescimento no caso 

países que integram a Área do Euro ou programas de convergência nos que ainda não 

adoptaram o euro. Assim, têm de respeitar os objectivos macroeconómicos contidos nesses 

programas e evitar défices públicos superiores a 3% do PIB, bem como valores da dívida 

pública superiores a 60% do PIB. 

Porém, em alguns países a consolidação fiscal não está completa, porque apresentam 

não só elevados níveis de dívida pública, bem como as finanças públicas estão 

fundamentalmente dependentes das receitas fiscais. No entanto, a AE compreende um 

conjunto de economias muito diferentes em que algumas se encontram entre as mais 

prósperas do mundo e outras com menor desenvolvimento. 
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Numa perspectiva quantitativa, a análise do sistema fiscal poderá ser feita em termos 

agregados, usando os conceitos de nível de fiscalidade e de estrutura fiscal ou em termos 

desagregados, considerando cada tipo de imposto ou benefício fiscal de per si.  

Assim, vamo-nos debruçar sobre o nível de fiscalidade na União Europeia para o 

período de 2003 a 2007 analisando o seu comportamento. 

 
 

Quadro 1 

Nível de fiscalidade (em % PIB) 

Incluindo as contribuições para a segurança social 
 2003 2004 2005 2006 2007 
UE 27 39.0 38.9 39.2 39.7 39.8 
AE 16 39.8 39.5 39.6 40.3 40.4 

   Fonte: Eurostat - Taxation trends in the European Union - 2009. 

 

 

Da análise do quadro n.º 1 constatamos que o nível de fiscalidade se manteve 

praticamente constante ao longo do período em análise, tanto para a UE-27 como para AE-

16, uma vez que houve um aumento de apenas 2% para o primeiro grupo e 1.5% para o 

segundo. Em termos da média o nível de fiscalidade da UE-27 apresenta um valor 

ligeiramente inferior ao da média da AE-16.  

Porém, as reformas podem alterar as estruturas fiscais e o peso relativo dos impostos 

num país, dando mais importância a uns em detrimento de outros, influenciando positiva 

ou negativamente o aumento da arrecadação da receita fiscal, como já referimos 

anteriormente. 

Os níveis de fiscalidade dos países membros da União Europeia integrados nos 

últimos alargamentos de 2004 e de 2007 são inferiores aos dos 18 membros já existentes 

originando uma variação em baixa na média do indicador aqui em causa. Na verdade, dos 

nove novos países que aderiram à União Europeia recentemente, apenas Chipre apresenta 

um nível de fiscalidade superior à média da UE-27, em 2007 com 41.6 %. 

Como sabemos na Área do Euro existe uma política monetária única. No entanto, as 

outras políticas económicas cabem a cada um dos Estados-membros, obrigando a uma 

vigilância e coordenação económica por parte da comunidade. 

 Contudo, há factores, tais como o aumento da economia paralela e o processo de 

consolidação das contas públicas nacionais que influenciam a evolução do nível de 

fiscalidade e que nos últimos anos têm preocupado e orientado as medidas políticas e 
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económicas na União Europeia para facilitar o processo de consolidação das contas 

públicas. Assim, convirá debruçarmo-nos sobre a evolução da dívida pública bem como do 

défice orçamental, no sentido de compreendermos a evolução operada na fiscalidade da 

União Europeia. 

 

Quadro 2 

Dívida pública e saldo orçamental na UE-27 e AE-16 (em % do PIB) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE-27  

Dívida Pública 61.7 62.2 62.7 61.3 58.7 61.5 

Saldo Orçamental -3.1 -2.9 -2.4 -1.4 -0.8 -2.3 

AE-16 

Dívida Pública 69.1 69.5 70.0 68.3 66.0 69.3 

Saldo Orçamental -3.1 -2.9 -2.5 -1.3 -0.6 -1.9 

Receita Total 45.0 44.6 44.8 45.3 45.4 44.9 

Despesa Total 48.1 47.5 47.3 46.6 46.0 46.8 

Fonte: Eurostat - European Economic Statistics - 2009. 

 

Da análise do quadro n.º 2 constatamos que houve uma preocupação na redução do 

défice orçamental entre 2003 e 2007, sendo que neste ano, que marca o fim da evolução 

dessa tendência, o défice orçamental reduziu-se em 0.6 pontos percentuais face a 2006, 

situando-se em 0.8 %. No entanto, em 2008 aumentou 1.5 pontos percentuais em relação a 

2007. 

Em sentido idêntico evoluiu a Área do Euro. Neste caso, observou-se um decréscimo 

do défice orçamental de 0.7 pontos percentuais alcançando em 2007 0.6%, como se pode 

verificar no quadro n.º 2. Também aqui e em 2008 se verificou um aumento do défice em 

1.3 pontos percentuais. 

No que concerne à dívida pública constamos que na UE-27 aumentou ligeiramente 

de 2003 até 2005, registando, no entanto, uma melhoria de 2006 para 2007, em que 

decresce de 61.3% para 58.7%. 

Segundo Cunha (2010) o reequilíbrio das contas públicas está na redução da despesa 

corrente, ao afirmar que “toda a consolidação orçamental e a estabilização das finanças 

públicas têm de vir fundamentalmente do lado da despesa, com cortes na despesa”. Daí 

que seja também de interesse verificarmos como evoluíram a receita e a despesa total. 
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Na sequência da situação de défice excessivo, os Estados-membros são notificados e 

são orientados no sentido de preparar um programa de reformas estruturais ou fiscais, com 

o objectivo de corrigir o desequilíbrio orçamental, e proporcionar a melhoria da qualidade 

das finanças públicas, bem como criar condições para o crescimento económico 

sustentado.  

No entanto, e apesar da segunda notificação do Procedimento dos Défices 

Excessivos de 2009, os valores do défice orçamental dos países pertencentes à União 

Europeia aumentaram significativamente em 2008 quando comparado com os valores de 

2007, como se verifica após uma breve análise ao quadro n.º 3. Em 2008 o défice 

orçamental aumentou em 1.5 pontos percentuais na UE-27 e em 1.3 pontos percentuais na 

AE, relativamente a 2007 como se verifica nos quadros n.ºs 2 e 3. 

 

Quadro 3 
 

Evolução do saldo orçamental e da dívida pública (em % do PIB) na UE-27 por país 
 

Saldo Orçamental                                  Dívida Pública 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

* Alemanha -4.0 -3.8 -3.3 -1.5 0.2 -0.1 63.8 65.6 67.8 67.6 65.1 65.9 

*  Áustria  -1.4 -4.4 -1.6 -1.6 -0.5 -0.4 65.5 64.8 63.7 62.0 59.4 62.5 

* Bélgica  -0.1 -0.2 -2.7 0.3 -0.2 -1.2 98.7 94.3 92.2 87.9 84.0 89.6 

   Bulgária -0.3 1.6 1.9 3.0 0.1 1.5 45.9 37.9 29.2 22.7 18.2 14.1 

*  Chipre -6.5 -4.1 -2.4 -1.2 3.4 0.9 68.9 70.2 69.1 64.6 59.4 49.1 

   Dinamarca 0.1 2.0 5.2 5.2 4.5 3.6 45.8 43.8 37.1 31.3 26.8 33.3 

*  Eslováquia  -2.7 -2.3 -2.8 -3.5 -1.9 -2.2 42.4 41.4 34.2 30.4 29.4 27.6 

*  Eslovénia -2.7 -2.2 -1.4 -1.3 0.5 -0.9 27.5 27.2 27.0 26.7 23.4 22.8 

*  Espanha -0.2 -0.3 1.0 2.0 2.2 -3.8 48.7 46.2 43.0 39.6 36.2 39.5 

   Estónia 1.7 1.7 1.5 2.9 2.7 -3.0 5.5 5.0 4.5 4.3 3.5 4,8 

* Finlândia  2.6 2.4 2.8 4.0 5.2 4.2 44.3 44.1 41.4 39.2 35.1 33.4 

*  França  -4.1 -3.6 -2.9 -2.3 -2.7 -3.4 62.9 64.9 66.4 63.7 63.8 68.0 

*  Grécia -5.7 -7.5 -5.1 -2.8 -3.6 -5.0 97.9 98.6 98.8 95.9 94.8 97.6 

   Hungria  -7,2 -6.4 -7.8 -9.2 -4.9 -3.4 58.0 59.4 61.7 65.6 65.8 73.0 

*  Irlanda  0.4 1.4 1.7 3.0 0.2 -7.1 31.1 29.4 27.5 24.9 25.0 43.2 

*  Itália  -3.5 -3.5 -4.3 -3.3 -1.5 -2.7 104.4 103.8 105.8 106.5 103.5 105.8 

   Letónia -1.6 -1.0 -0.4 -0.5 -0.4 -4.0 14.6 14.9 12.4 10.7 9.0 19.5 

   Lituânia  -1.3 -1.5 -0.5 -0.4 -1.0 -3.2 21.1 19.4 18.4 18.0 17.0 15.6 

*  Luxemburgo 0.5 -1.2 0.0 1.4 3.6 2.6 6.1 6.3 6.1 6.7 6.9 14.7 

*  Malta  -9.9 -4.7 -2.9 -2.6 -2.2 -4.7 69.3 72.1 69.8 63.7 62.1 64.1 

*  Países Baixos -3.1 -1.7 -0.3 0.6 0.3 1.0 52.0 52.4 51.8 47.4 45.6 58.2 

   Polónia -6.3 -5.7 -4.3 -3.9 -1.9 -3.9 47.1 45.7 47.1 47.7 44.9 47.1 

* Portugal -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6 -2.6 56.9 58.3 63.6 64.7 63.5 66.4 

   Reino Unido -3.3 -3.4 -3.4 -2.7 -2.7 -5.5 38.7 40.6 42.3 43.4 44.2 52.0 

   Rep. Checa -6.6 -3.0 -3.6 -2.6 -0.6 -1.5 30.1 30.4 29.8 29.6 28.9 29.8 

   Roménia -1.5 -1.2 -1.2 -2.2 -2.5 -5.4 21.5 18.8 15.8 12.4 12.7 13.6 

   Suécia  -0.9 0.8 2.3 2.5 3.8 2.5 52.3 51.2 51.0 45.9 40.5 38.0 

Fonte: Eurostat - European Economic Statistics - 2009. 

* Países da AE 
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Na verdade, esta evolução desfavorável do défice orçamental na União Europeia tem 

de ser analisada num contexto de crise financeira e económica iniciada em 2008, como já 

referimos. No entanto, sete dos países apresentaram excedentes orçamentais nesse ano. 

Esses países foram a Bulgária, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Luxemburgo, Países Baixos, 

e Suécia. Em sentido oposto, em situação de excesso de défice orçamental, encontra-se a 

maioria dos Estados-membros, com a Irlanda, Roménia, Reino Unido e Grécia a 

apresentarem valores superiores a 5%. 

No que respeita à dívida pública, também se registaram acréscimos significativos, 

quer devido ao aumento das necessidades de financiamento quer ao menor crescimento 

nominal do PIB. Assim, em 2008, os Estados-membros que registaram um valor de dívida 

pública acima do de referência foram a Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Grécia, 

Hungria, Itália, Malta e Portugal.  

Da análise do quadro n.º 2 constatamos que, no período de 2004 a 2007, a 

consolidação das contas públicas seguiu a via da redução das despesas e do aumento das 

receitas (fiscais e parafiscais), influenciando o aumento do nível de fiscalidade no período 

em análise. No entanto, em 2008 verificou-se uma diminuição da receita e um aumento da 

despesa contrariando a tendência verificada nos quatro anos anteriores fruto da crise 

económica e financeira que já referimos. 

A disparidade entre os níveis de fiscalidade na UE-27 é muito acentuada, sendo em 

2007 o valor mais elevado de 48.7% e o mais baixo de 29.4%. Assim e da análise do 

quadro n.º 4, verificamos que para 2007, nos Estados-membros da UE-27, oito países 

apresentam um nível de fiscalidade superior a 40%, dezasseis países um nível de 

fiscalidade compreendido entre 30% e 40% e apenas três um nível de fiscalidade inferior a 

30%. A Dinamarca é o país que apresenta o nível de fiscalidade mais elevado de toda a 

UE-27, sendo nesse ano, de 48.7%, apesar da descida verificada de 2006 para 2007, em 

cerca de 1.8%. 
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Quadro 4 
 

Nível de fiscalidade em % do PIB  
(incluindo as contribuições para a segurança social) 

 
Países 2003 2004 2005 2006 2007 Variação 2007/2003 

Nível de Fiscalidade superior a 40% em 2007       

Dinamarca 48.0 49.0 50.8 49.6 48.7 1.5% 

Suécia 48.3 48.7 49.6 49.0 48.3 0.0% 

Bélgica 44.9 45.0 44.9 44.5 44.0 -2.0% 

França 42.9 43.2 43.6 43.9 43.3 0.9% 

Itália  41.3 40.6 40.4 42.1 43.3 4.8% 

Finlândia 44.0 43.5 44.0 43.5 43.0 -2.3% 

Áustria  43.8 43.4 42.2 41.7 42.1 -3.9% 

Chipre 33.0 33.4 35.5 36.5 41.6 26.1% 

Nível de Fiscalidade entre 30% e 40% em 2007       

Hungria  37.7 37.6 37.5 37.2 39.8 5.6% 

Alemanha 39.6 38.7 38.8 39.2 39.5 -0.3% 

Países Baixos 37.4 37.5 37.6 39.1 38.9 4.0% 

Eslovénia 38.2 38.3 38.7 38.4 38.2 0.0% 

Espanha 33.9 34.5 35.6 36.5 37.1 9.4% 

República Checa 35.7 37.4 37.1 36.7 36.9 3.4% 

Portugal 34.8 34.1 35.1 35.9 36.8 5.7% 

Luxemburgo 38.1 37.2 37.5 35.8 36.7 -3.7% 

Reino Unido 34.7 35.2 36.1 36.9 36.3 4.6% 

Polónia  32.2 31.5 32.8 33.8 34.8 8.1% 

Malta 31.4 32.8 33.8 33.7 34.7 10.5% 

Bulgária 32.2 33.1 34.0 33.2 34.2 6.2% 

Estónia 30.9 30.7 30.9 31.3 33.1 7.1% 

Grécia 32.3 31.2 31.5 31.3 32.1 -0.6% 

Irlanda  29.0 30.3 30.7 32.1 31.2 7.6% 

Letónia 28.5 28.5 29.0 30.4 30.5 7.0% 

Nível de Fiscalidade inferior a 30% em 2007       

Lituânia  28.1 28.3 28.5 29.4 29.9 6.4% 

Eslováquia  33.1 31.6 31.5 29.4 29.4 -11.2% 

Roménia  27.7 27.3 27.9 28.6 29.4 6.1% 

Fonte: Eurostat - Taxation trends in the European Union - 2009. 

 

Os países com níveis de fiscalidade superiores a 40%, em 2007, não apresentam 

grandes oscilações durante o período em estudo, com a excepção de Chipre que só nesse 

ano aumentou cerca de 14%. Na AE e também para 2007 há seis países com valores 

superiores a 40%. Assim a Bélgica tem o nível de fiscalidade mais elevado da AE com 

44% seguindo-se França44 e Itália com 43.3%. No entanto, na Bélgica verificou-se um 

decréscimo de 2003 para 2007, de cerca de 2%, contrariando a evolução média da UE-27 e 

da AE, nesse período. 

                                                 
44 A França tem vindo a implementar política fiscal que visa aumentar a competitividade através da 
introdução de mudanças na tributação do capital. Assim, foi eliminado, gradualmente, o imposto sobre 
produtos derivados, implementada a reforma do crédito fiscal de investigação e uma série de medidas de 
isenção fiscal em favor de novas empresas inovadoras.  
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 Nos países com níveis de fiscalidade inferiores a 40% mas superiores a 30% 

destacamos a Alemanha, pelo seu comportamento praticamente inalterado ao longo do 

período em análise. Portugal encontra-se igualmente neste grupo apresentando um valor 

inferior à média. Note-se que Eslováquia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo e Malta 

apresentam níveis de fiscalidade inferiores a Portugal. Enquanto a Hungria, a Alemanha, 

os Países Baixos, a Eslovénia, a Espanha e a República Checa apresentam valores 

superiores. 

Da análise realizada constatamos que entre os oito países onde se registaram os 

níveis de fiscalidade mais elevados, há três com o modelo de tributação dual do 

rendimento. Este modelo de tributação dual combina um imposto de taxa única ou linear 

sobre a totalidade dos rendimentos líquidos do contribuinte com uma sobretaxa progressiva 

sobre os rendimentos brutos do trabalho e das pensões.  

No final dos anos 90, a Finlândia, a Suécia e, em menor grau, a Dinamarca 

instituíram o designado modelo de tributação dual do rendimento, com o duplo objectivo, 

de eliminar algumas distorções em matéria de tributação dos lucros das sociedades e de 

continuar a utilizar o imposto sobre o rendimento pessoal para fins de redistribuição. É de 

referir que, no período de 2003 a 2007, na Dinamarca se verificou uma subida de 1.5% e 

que na Suécia não houve alterações. O peso da carga fiscal progressiva é maior nestes 

países do que nos outros países da União Europeia45. 

 Dos dezasseis países que têm um nível de fiscalidade superior a 30% e inferior a 

40% e no qual se integra Portugal. Dos restantes países com nível inferior a Portugal 

destacamos Bulgária, Estónia, Letónia e Polónia, pelo facto, de serem do Leste Europeu.  

Já a Eslováquia, Lituânia e Roménia apresentam níveis de fiscalidade inferiores a 

30%. Quando nestes países se deu a transição dos regimes políticos, no início dos anos 90, 

foram adoptadas, maioritariamente, as características dos regimes fiscais da Europa 

Ocidental, incluindo as elevadas taxas de tributação vigentes. Apesar deste facto, estes 

países apresentam níveis de fiscalidade muito baixos em relação à média da UE-27. De 

entre estes, a Eslováquia constitui exemplo de referência, uma vez que foi o país com a 

maior redução, neste período, com cerca de 11.2%. Em 2004 foi realizada uma importante 

reforma fiscal, com o objectivo de aumentar a competitividade, de reduzir o desemprego e 

de diminuir as desigualdades sociais.  

                                                 
45 A taxa de imposto para o escalão mais elevado é de 59% na Dinamarca e de 56,5% na Suécia. 
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Da análise ao nível de fiscalidade dos vários países que compõem a UE-27, podemos 

afirmar que há uma diferença acentuada entre eles. Estes valores variam em cerca de 20 

pontos percentuais do PIB em 2007, com a Roménia a apresentar um valor de 29.4% e a 

Dinamarca de 48.7%. Essas diferenças reflectem por um lado, as escolhas políticas e 

sociais e por outro lado, as medidas que são adoptadas para fazer face ao défice 

orçamental. Assim, a existência de défices orçamentais relevantes e a necessidade de 

manter certos níveis de transferências sociais a favor de determinados estratos 

populacionais tornam difícil a redução do nível de fiscalidade. A dificuldade em reduzir as 

despesas públicas bem como baixar o nível de desemprego, devido à conjuntura 

internacional que se fez sentir na economia a partir de 2008 e o consequente crescente 

intervencionismo estatal, faz-nos antever que, em termos médios, o nível de fiscalidade 

continuará a aumentar.  

Relativamente a Portugal, cuja análise será um pouco mais detalhada, constatamos 

que apresenta um nível de fiscalidade inferior à média da UE-27, como já dissemos, 

embora tivesse havido uma subida de 5.7%, no período em análise, provocando uma 

aproximação à média. 

O aumento verificado em Portugal está relacionado com algumas medidas 

específicas adoptadas no combate à fraude e evasão fiscal e à diminuição da economia 

paralela, e o bom desempenho da cobrança. Entre essas medidas está o tratamento e o 

cruzamento de dados entre os organismos públicos, o maior recurso à análise de risco, a 

maior eficiência na afectação dos recursos humanos e materiais e a maior eficácia dos 

sistemas informáticos de apoio à actividade inspectiva e à maior educação fiscal.  

De salientar que Portugal procurou, no período em análise, o incremento da receita 

voluntária através do aumento dos controlos automáticos e do incentivo à regularização 

voluntária, do combate à fraude e evasões fiscais, da modernização da justiça tributária e 

incremento da cobrança executiva.   

Assim, a intervenção prioritária que foi delineada em matéria de combate à fraude e 

evasão fiscais e a redução verificada na despesa fiscal através da eliminação de alguns 

benefícios fiscais, pode justificar a variação registada no nível de fiscalidade.  

De facto, para o período em análise, os benefícios fiscais foram essencialmente com 

planos de poupança-reforma e contas poupança-habitação. Assim, na nossa opinião essa 

redução da despesa fiscal potencia um aumento nas receitas fiscais, e por sua vez, uma 

subida no nível de fiscalidade. 
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Os benefícios fiscais caracterizam-se por se traduzirem numa derrogação às regras 

gerais de tributação tendo uma natureza excepcional e ser instrumentos de política com 

objectivos económico-sociais.  

Em Portugal, de 2004 a 2007, deu-se continuidade à execução de um conjunto de 

medidas que, tinham como objectivo o aumento da receita fiscal, tais como a antecipação 

da arrecadação das receitas nos impostos sobre o rendimento. Também se iniciaram outras 

medidas em 2007, tais como o pré-preenchimento das declarações Modelo 3, de forma 

faseada. Nesse ano foi alargado o seu âmbito, com introdução do sistema de alertas no 

preenchimento e recepção das declarações entregues via internet. 

Este mecanismo de autonomização permite aumentar a eficácia do controlo dos 

elementos declarados e reduzir os tempos de liquidação do imposto. Em relação às 

liquidações das declarações de IRS desse ano, quando comparado com os anos anteriores, 

verificamos que foi aplicado o sistema de controlo automático de rendimentos, retenções 

na fonte e das contribuições para a segurança social. 

De acordo com o Relatório do Combate à Fraude e Evasão Fiscal de 2009, em 2008 

foram efectuadas cerca de 14.315 reliquidações46 de imposto sobre o rendimento, dos 

exercícios de 2004 a 2007, referentes a contribuintes cujo direito ao uso dos benefícios 

fiscais tinha cessado por causa da existência de dívidas. Deste modo, estas reliquidações 

originaram um acréscimo da matéria colectável que permitiram um aumento da receita 

fiscal.   

Igualmente, o controlo da autoliquidação, através da funcionalidade informática, 

anteriormente referida, ao efectuar a emissão de liquidações oficiosas quando o 

contribuinte não efectue a autoliquidação a que está obrigado, afectou a arrecadação de 

receita fiscal nesse período. 

Também no domínio do comércio intracomunitário se realizaram acções de controlo 

dirigidas a sujeitos passivos, inseridos em sectores de risco, de forma a encontrar 

aquisições intracomunitárias com divergências entre os valores declarados pelos 

fornecedores comunitários no VIES e os valores apresentados pelos contribuintes nas suas 

declarações periódicas de IVA47. 

                                                 
46 É um novo cálculo do rendimento ou da matéria colectável originado pela eventual eliminação ou alteração 
de um benefício, determinando assim uma nova base tributável e sujeição desta à respectiva taxa de imposto. 
Apuramento de um novo imposto. 
47 Da análise resultou a notificação de sujeitos passivos não declarantes ou que entregaram declarações sem o 
preenchimento do campo referente às aquisições intracomunitárias, com divergências superiores a 1 milhão 
de euros. 
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No entanto, tudo o que foi mencionado e aqui relatado são conclusões baseadas em 

comparações, tendo por base o valor de um rácio e um determinado período de tempo. No 

entanto, este não fornece, por si mesmo, qualquer indicação sobre se um dado país num 

certo momento, esse nível está alto ou baixo relativamente ao que devia ou podia estar 

tendo em conta a situação específica desse país. 

Refira-se ainda que o indicador do nível de fiscalidade pode ainda ter as suas 

conclusões relativamente enviesadas, devido ao peso da economia social na formação do 

PIB, uma vez que estas entidades têm, em muitos casos48, um regime fiscal mais favorável 

do que a generalidade dos restantes sujeitos passivos. De facto, segundo o Relatório da 

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais sobre a Economia Social de Janeiro de 2009 

do Parlamento Europeu “a economia social”, constituída por cooperativas, sociedades 

mútuas, associações e fundações, representa 10% do conjunto das empresas europeias, ou 

seja, dois milhões de empresas que se traduzem em 6% do emprego total. 

2.2. Evolução da Estrutura Fiscal na União Europeia 27 
 

Caracterizar um sistema fiscal, em termos da sua estrutura, consiste em descrever a 

forma como se articulam entre si os diversos impostos que o integram e pela posição que 

cada um deles, ou um determinado conjunto, tem em termos absolutos e relativos no total 

das receitas fiscais, como já anteriormente referimos. 

Os países europeus têm vindo, na sua maior parte, a proceder gradualmente à 

adaptação dos seus sistemas fiscais, dotando-os de condições fiscais mais competitivas, de 

maior simplicidade e equidade. 

 Numa análise ao quadro n.º 5 é possível verificar que apesar dos efeitos de 

convergência e de competição fiscal se constata que existem ainda importantes diferenças 

nos modelos fiscais entre os países comunitários.  

Verificamos, também, que alguns países estão essencialmente dependentes dos 

impostos sobre o consumo, que outros privilegiam os impostos sobre o rendimento, 

enquanto outros ainda têm nas contribuições para a segurança social, a principal fonte de 

receita.  

  

 

                                                 
48 Como, por exemplo em Portugal. 
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Quadro 5 
 

Estrutura fiscal na UE-27 (em % do PIB) 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Eurostat - Taxation trends in the European Union - 2009. 

 

 Como já foi referido e embora se tenha verificado algumas alterações pontuais na 

estrutura fiscal de alguns países, estas não originaram alteração na estrutura típica do 

sistema fiscal da UE-27. Contudo, algumas mudanças serão meramente ocasionais, 

influenciadas pelos Programas de Estabilidade e Crescimento para o período em análise, 

Estrutura Fiscal (% do total das receitas fiscais) 

                          Directos                                      Indirectos  

 2003 2004  2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 
País com valor >50% em 2007 nos directos  
Dinamarca 61.5 62.0 62.8 61.7 61.2 36.2 35.9 35.3 36.5 37.1 
Países com valores  >40% e <50% em 2007 nos directos      
Finlândia 41.0 41.0 40.6 40.3 41.4 32.3 32.2 32.0 31.8 30.9 
Irlanda 41.2 41.1 40.1 41.0 41.0 43.5 43.6 44.6 44.0 43.1 
Reino Unido 43.7 43.8 45.4 46.6 46.3 38.2 37.5 35.9 35.1 35.4 
Países com valores  >30% e <40% em 2007 nos directos  
Áustria 31.5 31.3 30.5 31.0 32.2 34.9 34.9 35.1 34.5 34.2 
Bélgica 38.3 38.8 39.1 38.6 38.5 29.8 30.2 30.4 31.0 30.6 
Chipre 29.2 26.0 28.6 29.6 33.6 49.6 51.0 48.1 49.0 47.9 
Espanha 30.9 30.7 32.0 33.4 36.1 34.9 35.3 35.2 34.8 32.4 
Itália 35.6 34.3 33.2 34.3 35.2 34.6 35.3 35.8 36.0 34.6 
Letónia 26.5 27.7 27.2 27.9 30.2 42.4 41.8 43.9 43.3 41.2 
Lituânia 28.3 30.8 31.6 32.6 31.0 41.7 39.8 40.0 38.9 40.3 
Luxemburgo 38.8 35.2 36.7 36.7 37.0 33.0 36.1 35.5 35.6 35.2 
Malta 38.2 34.6 35.5 36.3 39.3 41.1 45.5 45.6 45.4 43.7 
P. Baixos 29.3 28.6 31.2 30.4 31.6 33.9 34.3 34.4 33.6 33.6 
Suécia 37.9 39.3 40.1 40.5 39.4 35.0 34.3 34.1 34.8 35.3 
Países com valores >20% e <30% em 2007 nos directos  
Alemanha 26.7 26.3 26.7 27.9 28.7 30.7 31.1 31.3 31.6 32.7 
Bulgária 20.7 18.1 16.9 17.9 20.9 49.1 53.0 54.9 58.9 55.1 
Eslováquia 21.6 19.3 19.1 20.6 20.8 41.9 41.4 40.7 39.7 39.2 
Eslovénia 20.9 21.6 22.5 23.9 24.9 41.9 41.4 40.7 39.7 39.2 
Estónia 26.2 26.0 22.8 23.0 23.7 39.4 40.1 43.7 44.0 43.0 
França 26.5 26.9 27.0 27.7 27.6 35.6 36.0 35.9 35.3 35.4 
Grécia 24.9 26.1 27.3 25.7 25.2 38.6 38.2 37.5 39.2 38.4 
Hungria 25.3 24.1 24.3 25.3 25.7 41.5 43.3 42.2 41.0 40.2 
Polónia 20.5 20.3 21.3 22.2 24.9 40.9 41.5 42.3 42.8 41.7 
Portugal 25.0 25.1 24.2 24.6 26.5 43.3 42.3 43.5 43.7 41.7 
Rep. Checa 27.0 25.7 24.7 25.1 25.3 31.0 31.5 31.8 30.6 30.5 
Roménia 21.6 23.3 19.1 21.3 23.0 44.2 43.0 46.3 44.6 43.4 

IMPOSTOS 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Variação 2007/2003 
UE 27            
Indirectos 38.3 38.8 39.1 39.1 38.4    0.3%   
           IVA 20.9 21.2 21.9 22.0 21.7    3.8%   
Directos 31.1 30.7 30.8 31.3 32.3    3.9%   
           IRS 20.7 20.2 19.9 20.2 20.6    -0.5%   
           IRC 8.0 8.1 8.4 9.0 9.5                   18.8%  
Segurança Social 30.9 30.7 30.3 29.8 29.5    -4.5%   
AE 16            
Indirectos 37.2 37.9 37.9 37.8 37.1    -0.3%   
           IVA 19.5 20.0 20.3 20.4 20.0    2.6%   
Directos 31.2 30.4 30.9 31.4 32.5    4.2%   
           IRS 19.8 19.3 19.3 19.5 19.9    0.5%   
           IRC 8.7 8.4 8.9 9.3 10.1    16.1% 
Segurança Social 31.8 31.8 31.3 31.0 30.6    -3.8%   
PORTUGAL            
Indirectos 43.3 42.3 43.5 43.7 41.7    -3.7%   
           IVA 23.0 23.5 24.9 24.7 23.9    3.9%   
Directos 25.0 25.1 24.2 24.6 26.5    6.0%   
           IRS 15.5 15.3 15.2 15.2 15.5    0.0%   
           IRC 8.2 8.7 7.9 8.4 10.1   23.2%  
Segurança Social 31.7 32.6 32.4 31.7 31.8    0.3%   
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onde se determina a adopção de determinadas medidas de índole fiscal por força das 

necessidades internas relacionadas com a consolidação orçamental.  

 Assim, constatamos que em alguns países é predominante a tributação directa 

representando em quatro deles um peso superior a 40% das receitas fiscais. De realçar que 

na Dinamarca esse valor chega aos 61.2%, em 2007. Contudo, houve uma ligeira alteração 

nas tendências de tributação no conjunto da UE-27 entre 2006 e 2007, com os impostos 

indirectos a diminuírem o seu peso em 1.8% e os directos a aumentar em cerca de 3.2%. 

Na verdade, os impostos directos permitem uma maior redistribuição, pelo que são mais 

utilizados nos países onde a esta é um dos objectivos principais. 

Deste conjunto de países é de referir o caso de Espanha em que, de 2003 até 2006, 

prevaleceu a tributação indirecta, mas que no ano de 2007, o peso desta decresce cerca de 

6.9% enquanto o da tributação directa aumenta 8.1%, passando a ser a principal fonte de 

receitas fiscais. No entanto, constatamos que os impostos sobre o consumo, os sobre o 

rendimento e as contribuições para a segurança social têm pesos muito próximos.  

Verificamos que, para 2007, dos Estados-membros da UE-27, apenas um país 

apresenta um peso superior a 50% dos impostos directos em relação ao total das receitas 

fiscais, três estão enquadrados num segundo grupo com um peso compreendido entre 40% 

e 50%, onze no terceiro em que os valores estão compreendidos entre 30% e 40% e em 

doze que apresentam uma percentagem inferior a 30%. De realçar que, do conjunto de 

países da União Europeia, são os países do Norte da Europa que apresentam os valores 

mais elevados da carga de tributação directa para o período em análise. 

 A par destes países encontramos os que privilegiam a tributação indirecta, como o 

caso de Áustria, Bulgária, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, 

Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa e 

Roménia, e outros onde predominam as contribuições para a segurança social, tais como 

Alemanha e França. 
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Quadro 6 

 
Peso das contribuições para a segurança social no total das receitas fiscais (em % do PIB) 

 Fonte: Eurostat - Taxation trends in the European Union - 2009. 

 

 No entanto, como vemos, na generalidade dos países da UE-27 os impostos 

indirectos continuam a representar o maior peso no total das receitas fiscais. 

 De acordo com o quadro n.º 5 e em termos de tributação indirecta verificamos que, 

durante o período em análise, a Bulgária apresenta o valor mais elevado, em 2007, 

representando cerca de 55.1% do total das receitas fiscais. Para este facto, contribui 

fortemente o IVA que representa 35.4%, enquanto que o IRS e o IRC representam apenas 

9.4% e 9.5%, respectivamente, para o ano em análise.  

 Destacamos um conjunto de países pela sua estrutura atípica na UE-27, em que cada 

tipo de tributação contribui com cerca de um terço para o total das receitas fiscais. Estão 

neste caso a Áustria, a Espanha, a Itália e os Países Baixos. 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍSES 2003          2004 2005 2006 2007 

Alemanha 42.5 42.6 42.0 40.5 38.5 
Áustria 33.7 33.9 34.5 34.6 33.8 
Bélgica 31.9 31.1 30.5 30.4 30.9 
Bulgária 32.8 31.8 30.3 26.3 25.3 
Chipre 21.2 23.0 23.2 21.4 18.4 
Dinamarca 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 
Eslováquia 41.7 41.3 40.2 39.9 39.8 
Eslovénia 37.2 37.2 36.8 36.6 36.0 
Espanha 36.0 35.2 34.0 33.2 32.9 
Estónia 34.4 33.9 33.5 32.9 33.3 
Finlândia 26.7 26.8 27.3 27.9 27.7 
França 38.1 37.5 37.3 37.3 37.6 
Grécia 36.5 35.7 35.2 35.2 36.3 
Hungria 33.2 32.6 33.5 33.6 34.1 
Irlanda 15.3 15.3 15.3 14.9 15.9 
Itália 29.8 30.4 31.1 29.8 30.1 
Letónia 31.1 30.5 28.9 28.8 28.6 
Lituânia 30.3 29.7 28.3 28.6 28.8 
Luxemburgo 28.2 28.7 27.9 27.7 27.8 
Malta 20.7 19.9 18.9 18.3 17.1 
Países Baixos 36.9 37.1 34.5 36.0 34.8 
Polónia 39.7 39.2 37.6 36.1 34.6 
Portugal 31.7 32.6 32.4 31.7 31.8 
Reino Unido 18.1 18.7 18.7 18.3 18.4 
República Checa 42.1 42.9 43.4 44.3 44.2 
Roménia 34.2 33.8 34.7 34.2 33.6 
Suécia 27.1 26.4 25.7 24.7 25.3 
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Quadro 7 

Peso do IVA, do IRC e do IRS no total das receitas fiscais da UE-27 (em % do PIB) 

  Fonte: Eurostat - Taxation trends in the European Union - 2009. 

 
 Convém salientarmos o caso da Alemanha, porque é um dos países que privilegia a 

tributação através das contribuições para a segurança social e em que o IRC apresenta o 

valor mais baixo de toda a UE-27. No entanto, o contributo das contribuições para a 

segurança social têm vindo a diminuir, desde 2003, e o do IRC a aumentar.  

Em Portugal, com base na análise do quadro n.º 5, constatamos que prevalece o 

domínio dos impostos indirectos, uma vez que representam, em 2007, cerca de 41.7% do 

total das receitas fiscais. Apesar da diminuição ocorrida no IVA, de 2006 para 2007, em 

cerca de 3.2%, esta não alterou a estrutura fiscal portuguesa, uma vez que os impostos 

indirectos representam mais de 41% em todo o período em análise, continuando acima da 

média da UE-27. Por sua vez, as contribuições para a segurança social representam, em 

2007, cerca de 31.8% do total das receitas fiscais, igualmente acima da média da UE-27. 

Este facto poderá estar relacionado com o aumento da proporção das contribuições sociais 

por parte da entidade patronal, que coincidiu com a entrada do novo Código do Trabalho 

em 2003 e com a reforma operada na segurança social posteriormente realizada. Como 

consequência, os impostos directos representam apenas 26.5% estando abaixo do valor 

médio da UE-27. 

 É de referir que com a reforma operada em 2009 e que entrará em vigor em 2011, é 

expectável, um aumento da receita fiscal em sede de contribuições para a segurança social, 

IVA  IRC  IRS 

PAÍSES 2003 2004 2005 2006 2007 

 

2003 2004 2005 2006 2007  2003 2004 2005 2006 2007 

Alemanha 16.1 16.0 16.1 16.2 17.8 1.9 2.4 2.8 3.5 3.5  23.5 22.4 22.2 22.7 23.4 
Áustria 18.3 18.4 18.8 18.4 18.4 5.3 5.6 5.5 5.6 6.2  23.9 23.4 22.7 23.2 23.7 
Bélgica 15.2 15.4 15.7 16.0 16.2 6.4 7.1 7.5 8.3 8.2  29.1 28.4 28.3 27.3 27.3 
Bulgária 30.5 32.4 35.7 37.4 35.4 9.5 7.3 7.0 8.1 9.5  10.2 9.7 8.6 8.1 9.4 
Chipre 26.8 27.2 27.4 28.5 27.2 13.1 11.1 13.1 15.0 16.6  13.5 10.5 10.9 12.5 15.1 
Dinamarca 20.1 19.9 19.8 20.8 21.4 6.0 6.4 7.7 8.8 7.4  53.2 50.9 49.0 50.0 51.8 
Eslováquia 22.6 24.5 25.0 25.3 22.9 8.3 8.2 8.7 9.9 10.0  9.7 8.4 8.4 8.5 8.7 
Eslovénia 22.3 22.3 22.3 22.2 22.4 4.6 5.0 7.2 7.7 8.8  15.0 15.0 14.2 15.0 15.0 
Espanha 17.6 17.6 17.7 17.7 16.5 9.3 10.0 11.0 11.6 12.8  19.4 18.5 18.6 19.3 20.9 
Estónia 26.5 25.1 28.3 29.6 28.2 5.1 5.4 4.7 4.9 5.2  21.0 20.5 18.2 18.2 18.5 
Finlândia 19.4 19.6 19.8 19.9 19.4 7.7 8.1 7.6 7.7 9.0  31.0 30.5 30.7 30.3 30.3 
França 16.4 16.6 16.7 16.5 16.6 5.0 5.4 5.3 6.5 6.9  18.5 18.2 18.4 18.0 17.3 
Grécia 21.8 21.7 21.5 22.8 22.6 9.1 9.6 10.3 8.5 8.0  13.6 14.2 14.5 14.7 14.7 
Hungria 21.6 23.5 22.5 20.4 19.9 5.8 5.6 5.6 6.3 6.9  18.6 17.5 17.6 18.1 18.0 
Itália 14.3 14.4 14.8 14.9 14.4 5.3 5.4 5.8 6.9 7.5  25.4 25.6 25.7 25.8 26.3 
Irlanda 24.2 24.3 24.8 24.2 24.2 12.7 11.8 11.0 11.7 10.7  23.4 24.5 23.7 22.4 23.5 
Letónia 25.3 24.4 26.8 28.1 26.9 5.3 6.1 6.9 7.5 8.9  20.4 20.8 19.6 19.8 20.1 
Lituânia 24.0 22.9 25.0 25.9 27.4 4.9 6.6 7.3 9.4 8.6  23.3 24.0 24.1 23.1 22.2 
Luxemburgo 14.9 16.2 16.2 16.0 15.9 19.2 15.3 15.4 13.8 14.8  17.2 17.8 19.0 21.0 20.1 
Malta 19.8 22.5 24.5 23.8 22.2 14.4 12.5 13.2 14.8 19.4  20.0 19.5 18.6 19.0 17.0 
P. Baixos 19.5 19.4 19.2 18.9 19.4 8.1 8.8 9.7 9.3 9.1  17.5 16.0 17.5 17.8 19.1 
Polónia 22.2 22.8 23.5 24.1 24.1 5.6 7.1 7.6 7.1 7.9  13.1 11.6 12.0 13.6 15.3 
Portugal 23.0 23.5 24.9 24.7 23.9 8.2 8.7 7.9 8.4 10.1  15.5 15.3 15.2 15.2 15.5 
Reino Unido 19.6 19.3 18.5 18.0 18.1 7.6 7.8 8.9 10.2 8.8  28.2 27.8 28.4 28.1 28.9 
Rep. Checa 17.8 19.4 19.4 18.1 17.8 12.8 12.5 12.0 13.1 13.1  13.6 12.8 12.3 11.6 11.7 
Roménia 25.9 24.4 29.0 27.7 27.7 10.1 11.6 9.7 9.9 10.5  10.1 10.4 8.1 10.0 11.2 
Suécia 18.5 18.3 18.5 18.6 19.1 4.6 6.0 7.3 7.4 8.3  31.5 31.6 31.3 31.6 30.2 
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nomeadamente, devido à subida da taxa contributiva para os contratos de trabalho a prazo 

e à introdução de uma taxa sobre os vulgarmente designados de recibos verdes. 

 Ainda para Portugal, analisando individualmente cada uma das componentes dos 

impostos directos em estudo, verificamos uma diferença no comportamento apenas do 

IRC, enquanto que, no IRS não houve alteração, para o período. Com efeito, entre 2003 e 

2007, a receita do primeiro passou de 8.2% para 10.1%, apesar de se ter assistido a uma 

descida na taxa de IRC49.  

Na verdade, taxas mais baixas podem desincentivar, por si só, a fraude e evasão, 

aumentando o número de contribuintes cumpridores. É de relevar, por exemplo o que 

sucedeu em Portugal com a redução da taxa de IRC de 30% para 25%, descida preconizada 

no Orçamento do Estado para 2004 e sentida na execução orçamental de 2005. Estava 

prevista uma quebra na receita deste imposto de cerca de 500 milhões de euros. No 

entanto, só houve uma perda realizada inferior a 100 milhões de euros, de acordo com 

Frasquilho (2008: 11). 

 Já o decréscimo registado no IRS, entre 2004 e 2006, é devido ao aumento acentuado 

das deduções à colecta, designadamente as personalizantes, como as despesas com a saúde 

e os juros de empréstimos para compra de habitação própria e permanente. Assim, o 

crescimento nulo verificado no IRS, entre 2003 e 2007, parece ter sido originado pelo 

decréscimo registado nos benefícios fiscais. 

No que respeita ao IVA, a receita representava 23% em 2003 e 23.9% em 2007, 

sendo durante este período o imposto mais importante em termos de produção de receita 

fiscal. Na base deste ligeiro aumento poderá estar a subida da taxa máxima do IVA de 19% 

para 21%, em vigor desde Junho de 2005 até 30 de Junho de 2008. 

Com o objectivo de aperfeiçoar e melhorar a arrecadação de receitas, como já foi 

referido foram implementados em Portugal novos métodos e mecanismos preventivos, 

repressivos ou de acompanhamento da fraude e evasão fiscais50. 

Sendo o IVA a fonte de receitas fiscais mais relevante, merece alguma atenção 

particular. Portugal apresentava, em 1 de Janeiro de 2008, uma taxa normal de IVA de 

                                                 
49 Note-se que relativamente ao IRC se aguarda pelos dados que vão permitir comprovar o impacte da 
redução da taxa de tributação para 12.5% para empresas com matéria colectável até 12.500€, pois só 
começou a vigorar no ano de 2009. 
50 Tais como controlo da entrega da declaração de rendimentos e de IVA, controlo com base em informações 
de terceiros, a actualização do cadastro dos contribuintes e controlo automático da dedução dos prejuízos. 
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21%, a quarta mais alta da União Europeia51. Com a descida da taxa normal para 20%, em 

1 de Julho de 2008, Portugal alinhou-se com um número mais significativo de Estados-

membros, uma vez que a Áustria, Bulgária, Eslovénia, Hungria e Itália adoptam também 

esta taxa normal de IVA. A quebra de receita derivada da redução da taxa era expectável 

que fosse compensada pela alavancagem da economia, facto que até ao momento não se 

pode comprovar. 

Da análise realizada constatamos que Portugal apresenta uma estrutura fiscal 

ligeiramente diferente da UE-27 e da AE, uma vez que os impostos indirectos apresentam 

valores sempre superiores a 40%, enquanto que na média da UE-27 e da AE esses valores 

se situam entre 37% e 39%.  

No actual contexto legislativo em sede de IVA existem dois regimes distintos que 

são essencialmente dedicados a pequenas e micro entidades, o regime especial dos 

pequenos retalhistas, com cerca de 12 560 sujeitos passivos, 684 dos quais, por opção, e o 

regime especial de isenção (do art.º 53.º do CIVA), com mais de 540 mil sujeitos passivos, 

número este que tem crescido anualmente. Enquanto o número de inscritos no primeiro 

regime é quase irrelevante, o do segundo regime assume proporções impensáveis, 

significando que cerca de um terço do total dos sujeitos passivos do IVA não atinge, em 

regra, mais de 10 000 € de volume de negócios por ano, de acordo com o Relatório do 

Grupo para o Estudo da Política Fiscal, Competitividade, Eficiência e Justiça do Sistema 

Fiscal. A forma como este regime está estruturado, quase inalterada desde a instituição do 

IVA, permite-nos concluir que a situação actual em que se encontra apenas se justifica pela 

inércia, não havendo razões credíveis para a sua manutenção nos planos económico, 

financeiro ou jurídico. 

Deste modo, concluímos que em Portugal foram tomadas muitas iniciativas em 

relação aos mecanismos de controlo, mas no que respeita à legislação fiscal há alguns 

aspectos que merecem uma análise mais profunda a fim de a tornar mais actual.  

 

 

 

 

 

                                                 
51 A par da Bélgica, e só ultrapassada pelos 21.5% da Irlanda, pelos 22% da Polónia e Finlândia e pelos 25% 
da Dinamarca e Suécia. 
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CAPÍTULO III - CONCLUSÃO 
 

 

Nas últimas décadas do século XX, assistiu-se a uma sucessão de importantes 

alterações económicas, políticas e fiscais, que se reflectiram nos sistemas fiscais. 

No contexto actual e apesar das reformas fiscais serem um fenómeno recorrente em 

todas as economias desenvolvidas, a maioria dos códigos fiscais caracteriza-se por regras 

extremamente complexas no que diz respeito à tributação directa.  

Com a elaboração desta dissertação foi-nos possível concluir que, apesar da 

harmonização fiscal ser um dos objectivos na União Europeia, este será um trabalho 

complexo e árduo, que se pode prolongar no tempo, dadas as diferentes políticas fiscais 

dos Estados-membros. Particularidades ainda existentes nos diversos sistemas fiscais 

constituem, na nossa opinião, entraves na formulação de projectos que visam a 

harmonização fiscal integral, porque na verdade implica a perda de soberania política. 

Embora se tenham desenvolvido esforços no sentido de harmonizar a legislação fiscal na 

União Europeia, esta não avança e parece que assim vai perdurar no tempo. Os sistemas 

fiscais europeus são muito divergentes, e encontrar um modelo que seja adequado para a 

generalidade, será um objectivo que se pode transformar numa utopia. 

Nas últimas décadas assistimos a uma preocupação generalizada por parte dos 

Estados-membros da União Europeia, de tornar os sistemas fiscais mais atractivos ao 

investimento externo. Esta crescente preocupação com o exterior, conjugada com os 

primeiros sinais do início de uma crise em 2007, e posteriormente acentuada nos anos 

seguintes, serviu de base à implementação de novas políticas fiscais e de reformas nas 

economias dos Estados-membros.  

Destas resultaram um maior intervencionismo estatal através de medidas de apoio às 

famílias e às empresas, o que poderá indiciar um previsível aumento do nível de 

fiscalidade como forma a equilibrar a política orçamental. Todavia, levanta-se uma 

questão. Será a forma mais justa? Os esforços de redução do défice orçamental e da dívida 

pública, interrompidos na sequência da adopção das referidas medidas deveriam ter sido de 

imediato retomados, de forma a assegurar a estratégia de consolidação orçamental que 

estava a ser prosseguida até 2007. Porém, os dados desses indicadores foram descurados, 

tornando-se inevitável a situação constatada no início de 2010, porque não foram 

atempadamente implementadas as medidas necessárias. 



 
A Actual Estrutura do Sistema Fiscal Português 

 
54 

Da análise aos dados quantitativos foi possível concluirmos, que embora se tenha 

verificado um esforço na implementação de reformas não houve alterações significativas 

em termos de tributação para o período. Constatamos que em termos médios o nível de 

fiscalidade da UE-27 é inferior à Área do Euro e que há uma disparidade acentuada entre 

os níveis de fiscalidade da União Europeia.  

No ano de 2007, a Dinamarca apresenta o valor mais elevado do nível de fiscalidade 

com 48.7%, seguindo-se a Suécia, com e 48.3%. Em sentido oposto encontramos a 

Eslováquia e a Roménia, com 29.4%. De salientar que nos países do Norte da Europa 

predomina a tributação directa em detrimento da indirecta, tendo sofrido poucas oscilações 

durante o período em análise. Esta constatação leva-nos às questões a seguir, mas para as 

quais não temos resposta. Terão estes países um sistema fiscal mais simplificado? Será que 

o combate à evasão e fraude fiscal tem contribuído para uma maior equidade? Será que os 

contribuintes destes países possuem uma educação “fiscal” diferente?  

Relativamente a Portugal constatamos que o nível de fiscalidade é inferior à média 

da UE-27, embora tivesse havido uma subida, provocando uma aproximação à média. 

Porém, a inexistência de um valor de referência para este indicador, dificulta o ensaio de 

juízos, que por vezes, poderá ultrapassar o significado do mesmo.  

Em relação à evolução da estrutura fiscal na União Europeia, concluímos que alguns 

países estão essencialmente dependentes dos impostos sobre consumo, tais como Bulgária, 

Portugal e Roménia. Enquanto outros privilegiam os impostos sobre o rendimento, o caso 

da Dinamarca e Suécia, e outros ainda têm nas contribuições para a segurança social, a 

principal fonte de receita como por exemplo a Alemanha.  

Embora se tenha verificado alterações pontuais na estrutura fiscal de alguns países, 

tais como Espanha e Itália, estas não originaram alteração na estrutura típica do sistema 

fiscal Europeu. Predomina a tributação indirecta em detrimento da directa para todo o 

período em análise. 

Concluímos ainda que a carga fiscal é repartida de forma muito semelhante pelos 

impostos directos e indirectos, com a excepção da Dinamarca, em que apenas o IRS 

apresenta mais de 50% do total das suas receitas fiscais.  

Portugal apresenta uma estrutura fiscal ligeiramente diferente da UE-27 e da Área do 

Euro, uma vez que os impostos indirectos apresentam valores sempre superiores a 40%, 

enquanto que na média da UE-27 e da Área do Euro esses valores se situam entre 37% e 

39%. Só IVA representa 23.9% das receitas fiscais. 
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Apesar de verificarmos que em Portugal houve um aumento nas taxas nominais do 

IRS em 2010, o aumento do desemprego por sua vez, diminuí a base de incidência em sede 

de IRS, sendo expectável que esta tendência de tributação se mantenha. 

Qualquer que seja o sistema fiscal caracterizado por taxas altas, penalidades pouco 

gravosas, legislação fiscal complexa e inexistência de possibilidades técnicas e humanas de 

inspecção, a propensão à fraude será elevada. Na verdade, na mentalidade do contribuinte 

persiste um objectivo, encontrar uma forma de contornar a legislação, lícita ou 

ilicitamente. Somos da opinião que, independentemente do sistema fiscal que possa estar 

em vigor, torna-se necessário a existência de eficientes mecanismos de controlo.  

Actualmente uma das preocupações dos Estados-membros da UE é a de que um 

aumento da carga fiscal poderá ser um estímulo à economia paralela numa altura em que se 

acentuou uma desaceleração da economia europeia e um aumento generalizado dos 

impostos.  
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