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A preocupação com a eficiência do IVA

A questão das taxas

A contabilização do IVA e o POC

Os reembolsos

Razões para a não opção pelo regime de caixa

A imagem positiva da introdução do IVA e os  convites a
técnicos portugueses para participarem em missões
internacionais para a introdução do IVA noutros
países.  
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Análise dos seus impactos na actividade económica (*)

A preocupação com eficiência do IVA, desde a sua
introdução

Análise e correcção dos efeitos indesejáveis derivados da
introdução do imposto (desoneração dos stocks e outras
medidas compensatórias)

Cálculo do “VAT gap” e seu acompanhamento

(*) O Impacto do IVA na Economia Portuguesa, Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1984. Este
estudo foi elaborado com a responsabilidade conjunta da Comissão do Imposto sobre o Valor
Acrescentado e do IACEP-GEBEI..

A preocupação com a eficência do IVA e com o 
assegurar da estabilidade das receitas fiscais 
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• O indicador de desempenho ou de eficiência do IVA
inicialmente utilizado nas comparações internacionais foi
designado por “VAT Productivity”. Tratava-se de um
indicador ainda muito rudimentar …

Em que :
RIVA = Receita do IVA
PIB = Produto Interno Bruto

tIVA = taxa normal/média do IVA

§ Portugal integrava em 1986 a lista da “medalha de prata”

VP  = 
RIVA/PIB

tIVA
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VAT Revenue Productivity Ratio,
Selected Countries, 1988 1/

Israel
Netherlands
Chile
Portugal
New Zealand
Austria

South Africa

Belgium
Norway
France
Germany
Indonesia
Finland
Denmark
United Kingdom
Ireland
Costa Rica
Sweden
Korea

0.65
0.55
0.55
0.55
0.54
0.53

0.52  2 /

0.47
0.47
0.46
0.46
0.45
0.44
0.43
0.40
0.40
0.38
0.34
0.33
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• Segundo o indicador aconselhado posteriormente pela
OCDE, designado por “VAT Revenue Ratio” (VRR),
Portugal tinha em 1998 o melhor desempenho entre os
países da UE e o 5º a nível da OCDE

• Ver posicionamento de Portugal em 1998 no slide seguinte segundo
documento da OCDE de 2001, Tax and the Economy. A Comparative
Assesment of OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, nº 6,2001 e a
perda de posição relativa em 2008 e 2012 com base nas publicações
Consumption Tax Trends de 2010 e 2014, da OCDE.

VRR  = 
RIVA

(Consumo – RIVA) x t IVA
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10Fonte: OECD 2011, Consumption Tax Trends 2010
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Estará o IVA de Portugal a perder eficiência
• Face aos slides anteriores parece constatar-se alguma 

desaceleração, embora em 2014 já surja alguma inversão da 
tendência, dado que a Bélgica, a Holanda e a França já aparecem 
com um VRR inferior ao nosso*. Também o Último Relatório do 
Center for Social and Economic Research (CASE) parece confirmar 
uma eventual inversão, dado que o VAT gap apurado para Portugal 
entre 2010 e 2014 teve a seguinte evolução: 13%, 13%, 15%, 16% 
e 12%**  ;

• Torna-se necessário algum cuidado com as conclusões dado que o 
indicador VRR tem algumas insuficiências, aliás reconhecidas pela 
própria OCDE

• No slide seguinte procuro exemplificar a consequência sobre o VRR 
resultante do afastamento das taxas de tributação em resultado do 
aumento da taxa norma

* “Tax Reform in the EU Member States – 2015 Report”,European
Commission, p.37, Quadro 3.1;
** “Study and Reports on the VAT GAP in the EU -28 Member States – 2016 
Final Report”, CASE, p.44 table 3.2.1 Portugal 12



VAT gaps - estudos e metodologias  de 
avaliação a nível da UE e do FMI

• A empresa inglesa RECKON realizou um estudo para a Comissão Europeia 
“Study to Quantify the VAT GAP In The EU-25 Member States”, datado de 
21/9/2009 e centrado no ano de 2006;

• A Comissão tem desde há alguns anos vindo a adjudicar à CASE – Center
for Social and Economic Research, de Varsóvia, projetos sobre o VAT Gap 
nos E.M da EU. O último dos relatórios da CASE intitula-se “VAT GAP in 
the EU – 28 Member States”, centra-se sobre o ano de 2014 e foi 
apresentado em 23/8/2016 

• O Tax Gap Project Group, em que Portugal é um dos 15 E.M. represntado, 
apresentou recentemente (em Março deste ano) o relatório “The Concept of
Tax Gap on VAT Gap Estimations;

• O FMI desenvolveu o Revenue Administration Gap Analysis Program (RA-
GAP)

• CASE refinou recentemente a análise do “Policy Gap” tendo procedido à 
sua decomposição até chegar ao “Actionable Policy Gap” que será referido 
em slide posterior.”  
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Exemplo de redução do VRR por aumento da taxa normal
Situação inicial
Bases tributáveis: 60 000 à taxa normal de 20% e 15 000 à taxa de 
10%
Receita fiscal: 60 000 x 0,2 + 15 000 x 0,1 = 13 500
base tributável potencial 100 000
VRR = 13 500/( 0,2 x 100 000) = 67,50 

Situação posterior
Aumento da taxa normal para 22% e considerando uma taxa de 
inflação de 2%, pelo que a base tributável potencial será de 102 000
Bases tributáveis: 61 200 à taxa normal de 22% e 15 300 à taxa 
reduzida, mantida em 10%
Receita fiscal assumindo que o aumento da taxa não foi acompanhado 
por aumento da evasão fiscal:
61 200 x 0,22 + 15 300 x 0,1 = 14 944
VRR = 14 994/(0,22 x 102 000)  = 66,82 
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Actionable Tax Gap – Desenvolvido pelo “CASE” 

• Consiste na decomposição do tax policy gap  nas seguintes 
componentes e ilustrando com os valores para Portugal:

ü Policy gap  A = B + C                                     50,85
ü Rate gap      B                                                 11,07
ü Exemption gap  C                                           39,78
§ Inputed rents D =  8,51
§ Public services E = 20,56
§ Financial services F =   3,16
ü Actionable exemptions G = C – (D+E+F) =  7,55
ü Actionable policy gap        H = B + G =             18,62
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O IVA DE TAXA ÚNICA

§ POUCA ADESÃO NA UNIÃO EUROPEIA (*) 
§ GRANDE ADESÃO NA MAIORIA  DOS PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO (EM ÁFRICA, 29 PAÍSES QUE ADOPTARAM UM 
IVA DE TAXA ÚNICA, COMPLEMENTADA EM VÁRIOS CASOS COM 
TAXA ZERO)
§GST COM TAXA ÚNICA (EM GERAL. De 11 países com GST, 9 
optaram por taxa única)
§ALGUMA TOLERÂNCIA À EXISTÊNCIA DE UMA TAXA REDUZIDA 
QUANDO A TAXA NORMAL FOR MUITO ELEVADA (**)
(*) apenas DK e RU têm uma única taxa positiva, para além da taxa zero de âmbito 
reduzido e alargado, respetivamente. BG, CY, EE, LT, LV e RO adoptaram o IVA entre 1991 
e 1995 com taxa única, tendo evoluído para um sistema de diversas taxas.
(**) Ver An International Perspective on VAT, Tax Notes International, 20/9/2010, p 952/3. 



Empurrões com vista a sistemas de uma única taxa
• Os métodos c-efficiency e VRR ao tomarem como referência a taxa 

normal do IVA estão indiretamente a orientar para uma única taxa a 
nível nacional;

• O mesmo acaba por suceder com o RA-GAP do FMI;
• Também a OCDE na publicação Consumption Tax Trends 2014 na   

página 77 indica claramente a sua posição:
“ reduced rates are a poor tool for targeting support to poor hoseholds. 
At best, rich households receive as much benefit from a reduced rate 
as as the poor households. At worst, rich households benefit vastly
more than poor households.
In some cases, the benefit to rich households may be so large that the
reduced rate actually has a regressive effect – benefiting the rich more, 
both in absolute terms, and in a proportion of expenditure”; 
• A Comissão Europeia no Relatório de 2015 “Tax Reforms in the EU 

Member States” é ainda mais explícita neste domínio: “Limiting the
use of reduced rates and exemptions can help to avoid economic
distortions, reduce compliance costs and increase tax
revenue.Additional revenue can allow the government to lower the
standard VAT rate…” (p.35 e 36). 
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A contabilização do IVA e o POC

• Reuniões com a Comissão de Normalização Contabilística;
• Argumentação junto da CNC das vantagens para os contribuintes 

com uma estreita ligação entre a estrutura  de contas, o Código do 
IVA e o preenchimento da declaração periódica;

• Em resultado dessa “negociação” surgiu o decreto-Lei nº 74/85, de 
22 de março, que introduziu a alterações ao POC por forma a 
acomodar antecipadamente o tratamento contabilístico do novo 
imposto; 

• A subconta Fazenda Pública –IVA continuará a ser, muito 
provavelmente,  a que tem mais desdobramentos a nível de 4 e 5 
dígitos;

• Esclarecimento do Conselho Geral da CNC, aprovado a 3/2/1986 
sobre a contabilização da desoneração do imposto dos stocks e 
idas imobilizações e a movimentação contabilística da respetiva
utilização.
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Os reembolsos do IVA nos primeiros tempos
• Os reembolsos constituem, aquando da introdução do IVA em 

qualquer país uma questão muito sensível. Para além dos 
problemas de tesouraria que pode provocar aos operadores 
económicos, requer uma campanha de formação/informação dos 
funcionários do fisco que associam o reembolso do IVA a um 
benefício fiscal e não a um direito derivado dó próprio mecanismo 
do imposto, ou a um favor…*  

• Preocupação de um certo equilíbrio entre a segurança das receitas 
fiscais (possibilidade de exigência de caução ou garantia bancária) 
com as incidências na tesouraria das empresas;

• Constatação, consagrada no Despacho Normativo nº 119/85, 
imediatamente antes da entrada em vigor do CIVA, que “a 
morosidade na efectivação dos reembolsos poderá acarretar … 
problemas de tesouraria susceptíveis de provocar grandes 
desequilíbrios financeiros…” pelo que o prazo de reembolso  para 
os contribuintes em situação habitual de imposto a pagar inferior ao 
imposto a deduzir passou, em geral para 30 dias, em vez do prazo 
do CIVA de pagamento, sem juros,  até ao final do 3º mês seguinte 
ao da apresentação do pedido.

* “Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues”, IMF Occasional Paper nº 88
21



Algumas notas sobre o IVA de Caixa
• O DL 71/2013, de 30 de maio, aprovou o regime de contabilidade 

de caixa em sede de IVA e revogou os regimes de exigibilidade de 
caixa apicáveis às empreitadas de obras públicas, ás entregas de 
bens pelos agricultores às cooperativas e ao transporte rodoviário. 
O regime era opcional, devendo a opção ser (inicialmente) efetuada
até 30/9/2013;

• Foi apresentado como um poderoso instrumento de apoio à 
tesouraria das empresas, que abrangeria 85% do tecido 
empresarial português e que abrangeria potencialmente cerca de 
370 000 empresas que dele poderiam fruir;

• Esta iniciativa foi relativamente bem acolhida pelas Assiações e 
Confederações Empresariais;

• O nível de adesão continua  a ser uma “caixa negra” dado o 
secretismo que tem rodeado este assunto, contrariamente ao que 
sucedeu á nossa vizinha Espanha que tinha tomado idêntica 
decisão legislativa, sensivelmente na mesma data; Acresce que se 
desconhece qual era a estimativa de perda de receita fiscal para o 
1º ano de vigência da norma. 
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As lições do regime de caixa em Espanha
• O regime de caixa do IVA de Espanha, também opcional, entrou em 

vigor em 1 de janeiro de 2014;
• Em Setembro de 2014 o ministro das Finanças, Cristóbal Montoro

foi confrontado no âmbito de uma sessão parlamentar de controlo 
do Governo, no Plenário do Congresso, com o balanço da adesão e 
do funcionamento do regime;

• Segundo o El País de 14/9/2014, Montoro reconheceu que tinha 
sido um fracasso:

ü Apenas 22.000 PMEs e independentes tinham aderido, muito longe 
dos 2,3 milhões de potenciais aderentes;

ü Isto,  mesmo depois de se ter dilatado o prazo para a opção por 
mais 3 meses;

ü A estimativa da perda de receita que estava prevista ser de €983 
milhões, tinha-se situado apenas em €60 milhões;

ü O número de adesões era ainda mais chocante pelo facto de 
existirem em Espanha pelo menos 120 000 PMEs que trabalham 
habitualmente com a administração pública.    
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Os convites a técnicos portugueses para “ensinar” o IVA

• O sucesso da introdução do IVA em Portugal tem sido mais 
elogiado no estrangeiro que entre nós;

• O know-how adquirido constitui um importante valor acrescentado 
que importa valorizar;

• Diversas Organizações Internacionais têm recorrido com alguma 
frequência a técnicos portugueses, muitos deles ex-funcionários dos 
impostos, para integrarem missões com vista à implementação ou 
reformulação do IVA em alguns países;

• É bastante elucidativo o facto de o projeto financiado pelo BID com 
vista à implantação de um IVA nacional no Brasil, ter procurado, 
desde o início, que técnicos portugueses nele participassem.   
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