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Definição metas a Definição metas a Definição metas a Definição metas a longo longo longo longo 
prazoprazoprazoprazo

• Tendência crescente para 

estabelecimento de políticas fiscais a 

longo prazo

• Impacto negativo no investimento 

externo da incerteza na legislação 

fiscal
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• Orçamentos de austeridade vs. estímulo 

da economia

• Utilização da fiscalidade como arma para 

atrair investimento estrangeiro e 

crescimento de negócios domésticos

• Tributação de sectores “privilegiados” 

(imposto sobre transacções financeiras)

Estímulo do crescimento Estímulo do crescimento Estímulo do crescimento Estímulo do crescimento 
e e e e redução do déficeredução do déficeredução do déficeredução do défice
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Alargamento da incidência Alargamento da incidência Alargamento da incidência Alargamento da incidência 
e redução de taxase redução de taxase redução de taxase redução de taxas

• Importância das taxas de imposto na 

decisão de investimento – tendência para 

sua redução

• Revisão e redução dos sistemas de 

benefícios fiscais

• Compensação do desagravamento fiscal 

por via do alargamento da base tributável 
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Alteração do balanço Alteração do balanço Alteração do balanço Alteração do balanço 
tributação directa/indirectatributação directa/indirectatributação directa/indirectatributação directa/indirecta

• Tendência para aumento da tributação 

indirecta por contraposição à directa

• Tendência para harmonização da 

tributação indirecta em blocos regionais

• Importância dos impostos indirectos nas 

receitas dos países



www.rffadvogados.pt7

Introduzir tributação Introduzir tributação Introduzir tributação Introduzir tributação 
ambientalambientalambientalambiental
• Tendência para introdução/aumento 

da tributação ambiental e sua 
regulação

• Maior consciencialização e 
preocupação por parte das 
organizações 
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Aumento da colaboração  Aumento da colaboração  Aumento da colaboração  Aumento da colaboração  
no combate à no combate à no combate à no combate à evasão fiscalevasão fiscalevasão fiscalevasão fiscal
• Tendência para crescente cooperação e 

troca de informações entre Estados (p.e. 

exemplo Holanda)

• Celebração de acordos de troca de 

informação e assistência mútua em 

matérias de impostos

• Importância das redes de ADT’s
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Protecção dos Protecção dos Protecção dos Protecção dos direitos direitos direitos direitos de de de de 
tributaçãotributaçãotributaçãotributação
• Tendência para crescente pressão do 

governo para aumento de receitas

• Proliferação de normas anti-abuso com 

intuito de garantir soberania fiscal (p.e. 

LOB Clauses, conceito de beneficiário 

efectivo e de estabelecimento estável etc.)
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Reforço das normas Reforço das normas Reforço das normas Reforço das normas 
(gerais) (gerais) (gerais) (gerais) antiantiantianti----abusoabusoabusoabuso
• Tendência para criação de normas gerais 

anti-abuso

• Maior pressão para exigência e prova de 

substância económica das operações 

efectuadas

• Necessidade de fiscalização de alta 

capacidade
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Reforço do controlo dos Reforço do controlo dos Reforço do controlo dos Reforço do controlo dos 
preços de transferênciapreços de transferênciapreços de transferênciapreços de transferência
• Tendência para o aumento da 

transparência da informação e dos 

recursos alocados 

• Introdução de acordos prévios sobre 

preços de transferência

• Necessidade de manutenção de “dossiers 

fiscais”
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Combate às operações Combate às operações Combate às operações Combate às operações 
offshoreoffshoreoffshoreoffshore
• Proliferação de normas específicas anti-abuso no 

plano internacional (p.e. normas CFC e sobre 
oneração de pagamentos a paraísos fiscais –
Reino Unido)

• Limitação nas operações internacionais que 
gerem custos dedutíveis (regras sobre “earnings
stripping” - EUA)

• Acompanhamento de estruturas de detenção de 
participações sociais (China)
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Promoção da transparência Promoção da transparência Promoção da transparência Promoção da transparência 
e do reporte de informaçãoe do reporte de informaçãoe do reporte de informaçãoe do reporte de informação
• Maior pressão sobre os contribuintes para 

manutenção e disponibilização de 

informação com relevância fiscal

• Necessidade de garantir a correcta análise 

dos elementos fornecidos

• Reforço da transparência pela colaboração 

com a Administração 
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Reforço da auditoria com Reforço da auditoria com Reforço da auditoria com Reforço da auditoria com 
base em análises de riscobase em análises de riscobase em análises de riscobase em análises de risco
• Aumento de auditorias com base em 

critérios de alerta pré-determinados

• Priorização dos contribuintes a auditar e 

dos meios a utilizar de acordo com os 

critérios definidos

• Utilização de sistemas informáticos para 

detenção de potenciais fraudes
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Introdução de processos Introdução de processos Introdução de processos Introdução de processos 
onononon----linelinelineline
• Tendência para uma diminuição da 

complexidade dos processos

• Aumento da eficiência por intermédio de 

inovações informáticas

• Diminuição da evasão fiscal com extracção 

de dados dos sistemas de informação 

multinacionais
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Fomento de formas Fomento de formas Fomento de formas Fomento de formas 
alternativas de resolução alternativas de resolução alternativas de resolução alternativas de resolução 
de litígiosde litígiosde litígiosde litígios

• Tendência para um aumento da resolução 

de litígios por acordo, antes de chegar à 

fase judicial

• Redução da exposição negativa das 

empresas, decorrente de publicidade 

potencialmente negativa

• Resolução expedita dos conflitos fiscais
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Gráfico 1: Taxas de imposto sobre os salários -
1981, 1994 e 2010
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Gráfico 2222: Taxas de : Taxas de : Taxas de : Taxas de imposto imposto imposto imposto sobre o sobre o sobre o sobre o 
rendimentos das pessoas colectivas rendimentos das pessoas colectivas rendimentos das pessoas colectivas rendimentos das pessoas colectivas –––– 2000 e 2000 e 2000 e 2000 e 
2011201120112011
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Gráfico 3: Taxas de imposto sobre os dividendos –
2000 e 2011
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Gráfico 4: Carga fiscal média para famílias com um 
assalariado e dois filhos – 2000 e 2010
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555: Taxas : Taxas : Taxas : Taxas de de de de IVA IVA IVA IVA ---- 1990, 2000 e 20101990, 2000 e 20101990, 2000 e 20101990, 2000 e 2010
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6: Relação entre índices de tributação e 6: Relação entre índices de tributação e 6: Relação entre índices de tributação e 6: Relação entre índices de tributação e PIB na PIB na PIB na PIB na 
OCDE OCDE OCDE OCDE ---- 1975197519751975----2009200920092009
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7: Receitas de IVA em percentagem do PIB7: Receitas de IVA em percentagem do PIB7: Receitas de IVA em percentagem do PIB7: Receitas de IVA em percentagem do PIB
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8: Receitas dos impostos ambientais em 8: Receitas dos impostos ambientais em 8: Receitas dos impostos ambientais em 8: Receitas dos impostos ambientais em 
percentagem do PIBpercentagem do PIBpercentagem do PIBpercentagem do PIB



www.rffadvogados.pt25

Fontes

• Relatório do grupo para o estudo da política fiscal, 
competitividade, eficiência e justiça do sistema Fiscal, 
Ministério das Finanças de Portugal, 2009

• Tax Reform Trends in OECD Countries, OECD, 2011

• Tax policy & administration: Global trends, PWC, 2012

• Taxation trends in the European Union Further increase in 
VAT rates in 2012 Corporate and top personal income tax 
rates inch up after long decline, Eurostat, 2012



Praça Marquês de Pombal 16 · 6º
1250-163 Lisboa · Portugal
T: +351 215 915 220 · F: +351 215 915 244
rffassociados@rffadvogados.pt
www.rffadvogados.pt

OBRIGADOOBRIGADOOBRIGADOOBRIGADO

rff@rffadvogados.pt


