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O que é a competitividade fiscal? 

• Conceito genérico 

• Apela a várias realidades 

• Impacte a vários níveis 

 

   Generalidades ≠ taxas / bases 
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The Global Competitiveness Report 2012–2013 

The Global Competitiveness Report 2012–2013 
 

Portugal 
2012-2013: 49.º (144) 

2011-2012: 45.º (142) 
 

Factores problemáticos: 
 

• Top 6 com 4 factores fiscais 

• Fiscais = 47% 

• Burocracia › 2.º 

• Taxas de imposto › 3.º 

• Instabilidade legislativa › 5.º 

• Complexidade legislação fiscal › 6.º 
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The Global Competitiveness Report 2012–2013 

The Global Competitiveness Report 2012–2013 
 

 

Portugal 
Indicadores específicos vs. classificação geral 

 

 

• Âmbito e efeito de tributação:           135.º (144) 

• Taxa de imposto % sobre lucros:        85.º (144) 

• Burocracia:                                     129.º (144) 

• Sistema legislativo vs. Tribunais        121.º (144) 
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Verdades La Palice 

S'il n'était pas mort il serait en vie 

 

• Sistema fiscal complexo… 

• Ineficaz… 

• Instabilidade legislativa… 
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Complexidade 

• Multiplicidade de: 

 impostos 

 taxas 

 bases tributáveis 

 regimes de excepção 

 regimes transitórios 

 diplomas avulsos 

 entendimentos difusos e contraditórios 
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Ineficácia 

Resultado de: 

 complexidade 

 informação insuficiente 

 fiscalização “in dubio pro fisco” 

morosidade de meios graciosos e 
judiciais 

 penalização desadequada: contribuinte 
e Administração Fiscal 

 parca e/ou morosa execução 
administrativa de decisões judiciais 
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Instabilidade Legislativa 

• Resultado de abordagem casuística  

 Fonte de incongruências 

 Fonte de insegurança jurídica 

 Causa de inabilidade de decisão 
administrativa e judicial 

 Sério entrave ao investimento 
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Progressos 

É preciso coragem para levantar-se e falar, mas 
também é preciso coragem para sentar-se e 

ouvir. 

(Winston Churchill) 

 

 

• Alguns progressos… 

• Algumas ideias… 
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Progressos 

Progressos: 

 maior rapidez de resposta de Administração 
Fiscal  

 maior acessibilidade aos agentes da 
Administração Fiscal 

 melhoria na qualificação dos agentes da 
Administração Fiscal 

 funcionamento eficaz dos meios online 

 menor morosidade dos tribunais fiscais 

 criação da arbitragem fiscal 
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Progressos 

Progressos (cont.): 

 medidas de combate à fraude e evasão fiscal: 
 levantamento de sigilo bancário 

 mecanismos de cruzamento e troca de informações 

 pagamentos a off-shores 
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Conclusão 

Várias ideias… 

Várias opiniões.. 

Várias propostas… 

 

Tudo num único sentido: 

 

A meta de uma discussão ou debate não deveria ser a 
vitória, mas o progresso. 

(Joseph Joubert) 




