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Eleições nos
EUA podem ser

mais arriscadas
que Brexit

CONCORRÊNCIA FISCAL

Trabalho de anos
no processo de

coordenação fiscal
internacional pode

evaporar-se,
alerta Ana Paula

Dourado.

10.º CONGRESSO
REUNIÃO ANUAL DEBATE
O FUTURO DA ARBITRAGEM

OPINIÃO
O NOVO REGULAMENTO SOBRE
PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
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om o Reino Unido
(RU)desaída,aUnião
Europeia (UE) terá
mais liberdade para
avançar com alguns
dossiês fiscais que os

britânicos vinham travando. Mas,
paraqueoaprofundamentodahar-
monizaçãofiscal tragadividendos,
é preciso que a UE não perca posi-
çãonasnegociaçõesdesaídae,mais
ainda, que não haja um retrocesso
na coordenação fiscal internacio-
nal, diz a fiscalista Ana Paula Dou-
rado. Parajá, estátudo emaberto.

Durante a campanha ouviram-
se dois tipos de argumentos: o
“leave” diziaqueaUE impedeo
RU de combater a evasão fiscal
das multinacionais; o “remain”
que a UE é que punha um freio
ao RU e que um Brexit colocará
um paraíso fiscal às portas da
Europa.Olhandoparaoposicio-
namentohistóricodoRU, quem
tem razão?
ORUtemtidotradicionalmen-

te uma posição muito autónoma
dentrodaUE.Temsidomuitomais
favorável à flexibilidade e contra
umaharmonização fiscal.

O Brexit pode constituir uma
ameaça à UE, ou dá-lhe uma
oportunidade para avançar em
dossiêsqueestavamparadosde-
vido àresistênciado RU?
As duas coisas – tudo depende

de como evoluírem agora as nego-
ciações e também da reacção dos
outros blocos económicos.

Comecemosentãopelosdossiês
que o RU vinhabloqueando.
Em termos de harmonização,

podemossuporqueosEstadosque

acompanhamoRUnumaperspec-
tivamaisnacionalista–Estadosdo
Leste,Irlanda,Malta,PaísesBaixos
–ficarãomaisisolados,equeganha-
rámaisforçaaposiçãoalemã,fran-
cesa, italianae espanhola.

E aí, coloca-se desde logo a de-
finição do que é “concorrência fis-
calprejudicial”noâmbitodoCódi-
go de Conduta: a Alemanha quer
que seja considerado o critério da
tributaçãoefectivaenãoodastaxas
nominais[ouseja,seumaempresa
não pagar efectivamente pelo me-
nos x% sobre os lucros num deter-
minadoEstado,cainadefiniçãode
planeamento fiscal agressivo].
Além disso, a CE pretende aplicar
os critérios de auxílios de Estado
tambémaosEstadosnãomembros,
ou seja, que eles cumpram com os
nossos critérios. Quem não aderir
podeenfrentarsanções,nomeada-
menteretençõesnafonteparaoin-
vestimento estrangeiro que venha
de países que não cumpram com
auxíliosdeEstadoeumaproibição
de financiamento de fundos euro-
peus junto desses Estados que não
cumpram. Talvez agora haja algu-
maaberturaparaavançarcomeste
pacote também.

E a tributação consolidada das
empresas?
Aconsolidaçãofiscaldebaseco-

mum (CCCTB) vai cair. AAlema-
nhafoi o grande impulsionadorda
iniciativa,masdepoisdeosestudos
de impacto terem chegado à con-
clusãodequeopaísperderia,osale-
mães deixaram de ter interesse. A
Comissãoavançouentãoparauma
nova metodologia, que passa pela
harmonizaçãodebasestributáveis.
E é aí que estamos a trabalhar. É
uma pena porque o CCCTB redu-

ziriaterrivelmenteoplaneamento
fiscalaníveleuropeueerabompara
os negócios, porque eliminava as
duplas tributações. Como o sector
privado é um grande defensor da
medida, agora com a saída do RU,
que eraoutro dos opositores, pode
serque elaganhe novo fôlego.

A taxa Tobin também fica com
caminho mais livre?
ORUtambémnãoqueriaoim-

postoeatésuscitouasuaincompa-
tibilidade com o direito europeu,
mas não me parece que seja uma
prioridade europeia. Em minha
opinião, até acho que bem, porque
consideroataxaumerro.Teriasido
preferívelretiraraisençãoemIVA
ao sector financeiro, como fazem

muitosEstados.Outraquestãoéda
listaúnicasobreparaísosfiscaisque
a CE tem proposto desde Dezem-
bro de 2012 e àqual o RUresistia.

Para Portugal era melhor ter o
RUafazerocontrapontoàspre-
tensõesdeumaAlemanhaouao
contrário?
Aresposta a essa questão tem

maisavercomaposturaperanteos
impostos do que propriamente
com interesses nacionais. Neste
momento,comaseconomiasaber-
tas–seassimcontinuarem–ocor-
recto é pensar nos interesses dos
Estadosnaordemglobal.Oquein-
teressanestemomentoéacoorde-
nação. E isso interessa também a
Portugal,porquealógicadaconcor-

C
Dantes dizia-se que
a concorrência
levaria a uma
corrida para a
tributação zero, mas
hoje em dia os
Estados já pagam
para o investimento
entrar. Este jogo de
soma negativa
enfraquece todos.

ANA PAULA DOURADO ESPECIALISTA EM DIREITO FISCAL INTERNACIONAL

“Eleições nos EUA podem
ser ainda mais arriscadas
do que o Brexit”

ENTREVISTA

O Brexit somou um
grande grau de
incerteza ao processo
de coordenação fiscal
internacional em
curso. Mas, ainda
mais preocupante que
o Brexit, seria uma
mudança de agulha
na posição dos EUA.
O trabalho de vários
anos arrisca-se a ir
por água abaixo,
reavivando os
nacionalismos fiscais,
diz Ana Paula
Dourado.

ELISABETE MIRANDA
elisabetemiranda@negocios.pt
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Bruno Simão

rênciafiscal no jogo de somanega-
tiva não é do interesse de nenhum
Estado. Enfraquece todos. Antiga-
mente dizia-se que aconcorrência
levaria a uma corrida para a tribu-
tação zero, mas hoje emdiajánem
éumacorridadesomazeroporque
osEstadosjápagamparaoinvesti-
mento entrar, subsidia-se o inves-
timento.

Já há Estados a tentar atrair as
multinacionais que estão com
receiodeficarnoRU.Masépos-
sível que o Reino Unido não só
nãopercaessasempresascomo
reforce asuaposição?
Dependerámuito das negocia-

ções e de saber quem vai exercer
maiorpodernegocial:seéaUE,que

recusa uma negociação ‘à la carte’,
ou se vai ser o RU a ditar as regras.
Se o RU conseguir um estatuto se-
melhante ao da Suíça, fica com o
melhor dos mundos: beneficia de
algumas directivas europeias mais
favoráveis[comoadosjuroseroyal-
ties]e, ao mesmo tempo, consegue
terautonomianasuapolíticafiscal.
SeaUEconseguirqueoRUadiraao
Espaço Económico Europeu
(EEE),beneficiadasliberdadesfun-
damentais, mas não beneficia das
directivas.Semacordo,nolimite,fi-
cam forado EEE, perdem as liber-
dades fundamentais, excepto a li-
vrecirculaçãodecapitais,etambém
perdemas directivas.

E em matéria de auxílios de Es-

tado?
SeosauxíliosdeEstadoficarem

comoestão,paraoRUháumagran-
devantagememsairporquepodem
terpolíticasdeatracçãodeinvesti-
mento à vontade sem quaisquer
restrições – os auxílios de Estado
sãoapolíticamaisfortedequeaCE
dispõe. Se a Comissão conseguir
imporotalpacoteemqueasregras
de auxílios de Estado sejamexpor-
tadas, o Reino Unido ficaaperder.

Estamosaindaemterrenosmo-
vediços, mas podemos concluir
queseoeixofranco-alemãoder
passosfirmesnaharmonização,
o RU ficaisolado?
É muito difícil dizer que o pro-

cesso vaiserbomparanós. Se con-

seguirmos avançar naharmoniza-
ção,issoéfundamentalmentebom
como exemplo mundial. Porque
istotemdeseracompanhadopelos
outros blocos económicos, como a
China, aÍndia, os EUA. E aposição
dos EUAé muito dúbia. Há o risco
de a Europa avançar e o RU e os
EUAboicotaremtodoesteproces-
sodetentativadecoordenaçãoatra-
vés do BEPS e avançarem paraum
processo de concorrênciafiscal.

Se as eleições nos EUA ditarem
umaalteraçãodeposicionamen-
to, o que é que isso traz?
Issoserámuitopreocupante.É

asituação mais preocupante.

Preocupa-a mais do que o Bre-

xit?
Numa perspectiva internacio-

nal,sim.Porquesevoltarmosauma
política nacionalista, de atracção
unilateral de investimentos, toda
estacoordenação deixade existire
os desequilíbrios mundiais vão-se
acentuar. E nos impostos não se
conseguiráfazermuito–aumenta-
ráaconcorrênciafiscal.

Voltaríamosàestacazero?
Exceptonatrocaautomáticade

informações,ondeoprocessoéim-
parável.Agora,emrelaçãoaoinves-
timento,nãoseráamesmacoisa.A
menos que a Comissão avançasse
comoCCCTB–essaseriaamelhor
armadaUniãoparaatrairasmulti-
nacionais. ■

Uma adepta
da coordenação

PERFIL

AnaPaulaDouradoacompanhahá
já quase duas décadas as negocia-
ções em matéria de fiscalidade in-
ternacional,sendohojeemdiauma
dasmaioresespecialistasnacionais
na área. Embora lhe aponte algu-
mas fragilidades, a professora da
Faculdade de Direito de Lisboa e
vice-presidente do IDEFF, é uma
adepta dos passos que foram da-
dos nos últimos anos para uma
maior coordenação fiscal à escala
global. ÉmembrodaPlataformada
União Europeia para a Boa Gover-
nação Fiscal e consultorado FMI.


