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Prefácio
ŋ8PDSROâWLFDğVFDOHVWÀYHOQXPTXDGURLQWHUQDFLRQDOLQVWÀYHO
Jaime Carvalho Esteves

Este ano as alterações às regras de tributação voltaram a ser modestas, ainda que nalguns casos
VXUSUHHQGHQWHV 6LJQLğFD LVWR TXH SHUPDQHFHP LQDOWHUDGRV RV H[DJHUDGRV H LQVXVWHQWÀYHLV
QâYHLVGHWULEXWDÍÂRVREUHIDPâOLDVHHPSUHVDVLPSOLFLWDPHQWHDJUDYDGRVSHODGHFLVÂRLQÒGLWD
de não atualização de escalões e deduções em IRS.
2UDHVWDHVWDELOLGDGHğVFDOFHQWUDGDQDPDQXWHQÍÂRTXHUGDVFRQWULEXLÍøHVVHFWRULDLV HJEDQcária, energética e farmacêutica - a reter para efeitos de análise da constitucionalidade baseada
QDSURYLVRULHGDGH TXHUGDWD[DQRPLQDOGR,5&DFLPDGRV DTXHDFUHVFHPGHUUDPDV
SRGHQGRVXSHUDUSRUHVVDYLDRV HDLQGDHPQRYRLQFUHPHQWRGR$,0,QÂRFRUUHVSRQGH
à “estabilidade” que os investidores procuram. A este quadro que se considera indesejável, há
DLQGDTXHVRPDUDDEROLÍÂRGRLQFHQWLYR¿FULDÍÂROâTXLGDGHHPSUHJRRTXDOWLQKDMÀDQRVGH
bons serviços à empregabilidade.
7DPEÒPğFDORQJHGRSDUDGLJPDGDFRQğDQÍDHHVWDELOLGDGHGHVHMDGDVDGLYXOJDÍÂRGRV5(57
o não aperfeiçoamento do regime dos residentes não habituais e a manutenção da ausência de
PHQÍÂR¿SURUURJDÍÂRGHVWHUHJLPHGHFRUULGRRSHUâRGRLQLFLDOGHGH]DQRV$FRQğUPDUVHHVVD
LPSRVVLELOLGDGHWHUHPRVXPHIHLWRQHJDWLYRHYLGHQWHQRVDOGROâTXLGRGHUHVLGHQWHVDRDEULJR
do regime, com impactos nocivos no imobiliário e, consequentemente, também no sector bancáULR0DLVXPDYH]DLQWURGXÍÂRGDğJXUDGRH[UHVLGHQWHFRUUHVSRQGHDRSWDUSHORLQFHUWRFRP
menor impacto e possivelmente com efeitos nocivos na internacionalização dos grupos empresariais nacionais e na congruência das grelhas salariais.
+ÀQRHQWDQWRQRWâFLDVSRVLWLYDVDDEHUWXUDGHQRYRSUD]RSDUDWUDQVLÍÂRSDUDDDUELWUDJHP
WULEXWÀULDGHSURFHVVRVWULEXWÀULRVSHQGHQWHVRDODUJDPHQWRPDLVVLJQLğFDWLYRQDVUHJLøHVGR
LQWHULRUGDUHPXQHUDÍÂRFRQYHQFLRQDOGRFDSLWDOVRFLDOHGRUHJLPHğVFDOGHDSRLRDRLQYHVWLmento, a par do aperfeiçoamento das retenções na fonte de IRS (rendimentos de anos anteriores, trabalho suplementar e atos isolados). Neste quadro, porém, o legislador não foi ainda ao
ponto de fracionar os rendimentos que correspondam a anos anteriores, como recomenda a
Provedoria Geral da República.
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Também não se concretizou a esperada alteração do regime de preços de transferência, a evoOXÍÂRGRUHJLPHVLPSOLğFDGRGHWULEXWDÍÂRQHPDHQRUPHVXELGDGDVWULEXWDÍøHVDXWöQRPDV
0DV WDQWDV YH]HV YDL R FÁQWDUR ¿ IRQWH $OLÀV  ğFRX PDUFDGR SHOD UHOHYÁQFLD GR GHEDWH
GDSURSRVWDRUÍDPHQWDOQDHVSHFLDOLGDGH$VPXLWDVHVLJQLğFDWLYDVDOWHUDÍøHVLQWURGX]LGDV¿
proposta inicial incrementarão o risco de incumprimento do objetivo orçamental, num enquaGUDPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHQRHQWDQWRH[LJHSDUWLFXODUSUXGÓQFLD
Com efeito, o enquadramento internacional pode vir a impedir a muito necessária redução da
WULEXWDÍÂR LQFLGHQWH VREUH DV IDPâOLDV H DV HPSUHVDV 6DEHPRV SRUÒP TXH D GHVFLGD GD FDUJDğVFDOVREUHWXGRVREUHDVHPSUHVDVÒFUXFLDOSDUDDFDSWDÍÂRGHQRYRLQYHVWLPHQWRGLUHWR
HVWUDQJHLURTXHDVVHJXUHRLQDGLÀYHOGHVHQYROYLPHQWRHFRQöPLFRHVRFLDOGR3DâV(QRHQWDQWR
DRQâYHOGRDOâYLRğVFDOPHVPRVHPVREUHVVDOWRVRUÍDPHQWDLVQÂRVHDJXDUGDPPDLVGRTXH
PHURVVHUYLÍRVPâQLPRVPDQXWHQÍÂRVHPHVWUDJDUGRVUHJLPHVGHDSRLRDRLQYHVWLPHQWRH
DRHPSUHHQGHGRULVPR DJRUDVHPHVWâPXORDRHPSUHJR GRVUHVLGHQWHVQÂRKDELWXDLV HIRUD
GR VLVWHPD ğVFDO GR YLVD JROG  H GR FHQWUR LQWHUQDFLRQDO GH QHJöFLRV GD 0DGHLUD WXGR FRP
PDQXWHQÍÂRGDWD[DQRPLQDOGR,5&HGHUUDPDV FRPH[FHÍÂRGDOLJHLUDUHGXÍÂRGDWD[DGH,5&
QD0DGHLUDSDUD 
Não obstante, como se disse, o quadro internacional, aconselha a que se mantenha uma folga relevante nas contas públicas (reduzida com a discussão na especialidade do orçamento) e
conduz à imperiosa urgência de crescer mais do que a média europeia, uma região para a qual,
aliás, não se prevê nada de bom em 2019. É que esta pode ser a hora da verdade para a Europa:
o abandono do quantitative easingDFRQVHTXHQWHUHDYDOLDÍÂRGRVDWLYRVDVXELGDGDVWD[DVGH
MXURDPDLRURQHURVLGDGHGDVLPHQVDVGâYLGDVSĎEOLFDVDVJXHUUDVFRPHUFLDLVHDFRQWLQXDGD
contração dos mercados europeus, acompanhando as crises das nacionalidades, das migrações,
GDVGâYLGDVHGDVJHUDÍøHVWUDUÂRXPDQRPXLWRGLIâFLO¿(XURSD(DQâYHOH[WUDHXURSHXWDPEÒPQÂRKÀPRWLYRVSDUDVHURWLPLVWDGDGRRUHFUXGHVFLPHQWRGDVWHQVøHVğQDQFHLUDVFRPHUFLDLVHJHRJUÀğFDVDSRVVâYHOGHVDFHOHUDÍÂRGDVUHJLøHVGRPLQDQWHV &KLQD(VWDGRV8QLGRVH
Rússia) e a incerteza em torno das matérias primas.
(VWHTXDGURFUHVFHQWHPHQWHFRQIURQWDFLRQDOSRGHUÀFRQGX]LUDQRYDVGLğFXOGDGHVGHğQDQFLDPHQWRGD5HSĎEOLFD'DâDQHFHVVLGDGHGDIROJDHGRFUHVFLPHQWRDFLPDUHIHULGRV'HVWHPRGR
HP FDVR GH SRVVâYHO DĠLÍÂR RUÍDPHQWDO R WUDEDOKR GH FDVD SRU ID]HU UHGXÍÂR HVWUXWXUDO GD
despesa pública), obrigará a recorrer a aumentos já familiares: tributações autónomas, contriEXLÍøHVVHFWRULDLVWD[DVHQROLPLWH,9$(PFDVRVH[WUHPRVQÂRVHH[FOXLDLQGDRUHFXUVR¿
tributação do património.
3RURXWURODGRRGLWRTXDGURLQWHUQDFLRQDOWHUÀLPSDFWRWDPEÒPDRQâYHOGDğVFDOLGDGHLQWHUQDFLRQDO$VJXHUUDVFRPHUFLDLVHğQDQFHLUDVSHODVXSUHPDFLDQDVFDGHLDVGHYDORUFRQWLQXDUÂRD
HVWLPXODUSROâWLFDVğVFDLVDSDUHQWHPHQWHWUDQVSDUHQWHVHFRRSHUDQWHVPDVQDUHDOLGDGHVHOHWLYDVHFRQFRUUHQFLDLVSHORTXHFRQWLQXDUÀDSUHYDOHFHUDFRQFRUUÓQFLDğVFDOLQWHUQDFLRQDODLQGD
que prejudicial, não obstante as declarações públicas em sentido diverso.

(PHDQâYHOGDWULEXWDÍÂRLQWHUQDFLRQDORIRFRGHYHUÀUHVLGLUQDWUDQVSDUÓQFLDHWURFDGH
informações, na introdução prática do Instrumento Multilateral (MLI), na tributação da economia digital e no aumento do número e relevância das zonas econômicas especiais. Acentuar-se-á
ainda a dicotomia entre tributação na sede versus tributação na fonte, com os velhos defensores
GDUHVLGÓQFLDD VXEWLOPHQWH LQĠHWLUHPSRVLÍøHVGDGDDDOWHUDÍÂRGHSDUDGLJPDWUD]LGDSHOD
economia digital (os estados europeus são hoje fonte da nova matéria prima essencial, os dados,
mas não têm capacidade para a utilizar economicamente). Também por isso, deverá acentuar-se
a tendência para a tributação no local de consumo.
(P VLPXOWÁQHR R DYDQÍR GD WURFD GH LQIRUPDÍøHV GD GLJLWL]DÍÂR H GD LQWHOLJÓQFLD DUWLğFLDO
DXPHQWDUÂRDTXDQWLGDGHHTXDOLGDGHGDLQIRUPDÍÂRGLVSRQâYHOEHPFRPRDFDSDFLGDGHSDUDR
VHXWUDWDPHQWR,VWRIRPHQWDUÀDFRQWURYÒUVLDğVFDOHWHVWDUÀRVOLPLWHVGDUHVHUYDGHSULYDFLGDde, sobretudo, das pessoas singulares.
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