
Connecting thoughts with confidence
Observatório da Competitividade Fiscal 2018



Proposal title goes here  | Section title goes here 

03

Este Observatório, que conta 
com mais de 10 anos de 
existência, tem-se assumido,  
até pela sua comparabilidade 
inter-anual, como um barómetro 
da perceção que as empresas 
têm das políticas fiscais adotadas 
pelos diversos Governos 
e seus efeitos ao nível da 
competitividade das empresas 
portuguesas
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Focados no objetivo de contribuir para a obtenção de 
informações relevantes e objetivas sobre o sistema 
fiscal português e as suas implicações económicas, 
retomamos a auscultação periódica que fazemos às 
maiores empresas a operar em Portugal sobre a sua 
perceção relativamente à competitividade fiscal da 
economia portuguesa. Neste sentido, apresentamos 
as conclusões obtidas em mais uma edição do 
Observatório da Competitividade Fiscal da Deloitte, 
relativamente ao ano de 2018.

Este Observatório, que conta com mais de 
10 anos de existência, tem-se assumido, 
até pela sua comparabilidade inter-anual, 
como um barómetro da perceção que 
as empresas têm das políticas fiscais 
adotadas pelos diversos Governos e seus 
efeitos ao nível da competitividade das 
empresas portuguesas.

Através dos seus resultados, transparecem 
as considerações dos inquiridos sobre 
o impacte do enquadramento fiscal na 
economia portuguesa, na sua esfera 
pessoal e, sobretudo, no desempenho 
esperado das suas empresas. Para além 
da avaliação da evolução do paradigma 
fiscal, é também monitorada a forma como 
os contribuintes e as autoridades fiscais 
se relacionam, permitindo-se, assim, uma 
identificação dos pontos fortes e das áreas 
de melhoria do sistema fiscal português.

Agradecendo, reconhecidos, aos 
participantes que, com o seu importante 
contributo, possibilitaram mais uma 
edição deste Observatório, estamos 
convictos que este constituirá uma 
ferramenta importante e útil, tanto para 
os empresários portugueses, como para 
todos aqueles que lidam, se interessam, 
ou têm especiais responsabilidades no 
panorama da fiscalidade.

Carlos Loureiro
Tax Managing Partner

Prefácio
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Na opinião dos empresários, a 
“Consolidação orçamental” é o objetivo 
para o qual o Orçamento do Estado para 
2018 (OE2018) mais irá contribuir.

Este ano, a percentagem de inquiridos que 
consideram o sistema fiscal português 
“Complexo e ineficaz” desce ligeiramente, 
de 63% para 62%, indiciando uma perceção 
mais positiva. Contudo, a percentagem dos 
que avaliam o sistema como “Complexo e 
eficaz” sofre também uma diminuição, de 
33% para 27%. Em termos conjugados, 71% 
dos inquiridos consideram o sistema fiscal 
ineficaz e 89% complexo.

A maioria dos inquiridos (76%) tende a 
discordar da afirmação de que a política 
do Governo contemplada no OE2018 
representa um motor de desenvolvimento 
e favorece a competitividade das empresas 
nacionais.

Em 2018, a percentagem de empresas 
que aponta a “Instabilidade do sistema 
fiscal” como um obstáculo ao investimento 
em Portugal sofreu uma diminuição 
expressiva de 24 pontos percentuais, 
situando-se nos 37%. Contudo, é a “Carga 
fiscal sobre as empresas” e os “Custos 
de contexto/burocracia em geral” que 
mais prejudicam o investimento, na 
opinião dos empresários, com 44% e 43% 
respetivamente.

Apesar do “Funcionamento dos tribunais” 
ser apontado como principal custo de 
contexto em Portugal, esta variável 
diminuiu 7 pontos percentuais face a 
2017, para os 55%. Em segundo lugar 
surge a “Burocracia em geral”, que regista 
um aumento de 4 pontos percentuais, 
fixando-se nos 44%, e os “Licenciamentos 
e autorizações camarárias”, com 38% das 

respostas. Estas são também as três áreas 
onde a redução dos custos de contexto 
seria mais relevante.

As medidas em sede de IRS são avaliadas, 
na generalidade, como relevantes. A 
“Eliminação da Sobretaxa de IRS” e o 
“Aumento do número de escalões do 
IRS” foram as medidas consideradas 
mais relevantes para 72% e 60% dos 
participantes, respetivamente. A primeira 
medida será também aquela que mais 
afetará o rendimento líquido dos inquiridos 
em 2018 (70%).

Apenas 23% dos inquiridos consideram 
que as alterações introduzidas no 
Orçamento do Estado simplificam o 
IRS. Contudo, mais de dois terços dos 
inquiridos têm opinião contrária.

A maioria dos inquiridos (72%) considera 
que a aplicação automática dos benefícios 
fiscais em sede de IMT e Imposto do 
Selo à generalidade das operações 
de restruturação ou de acordos de 
cooperação, previstos no artigo 60.º do 
EBF, vai promover moderadamente o 
número de operações de reestruturação 
empresarial. 

Questionadas sobre quais as medidas 
mais importantes para captar/manter 
investimento em Portugal, 51% das 
empresas apontam o “Funcionamento 
eficaz dos tribunais”, a “Simplificação 
burocrática em geral” (43%) e a “Legislação 
laboral” (41%).

No que diz respeito às maiores vantagens 
comparativas da economia portuguesa, os 
inquiridos destacam o “Acesso ao mercado 
europeu” (65%), a “Qualidade, formação e 
flexibilidade dos trabalhadores” (64%) e a 

Principais 
conclusões
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“Situação geográfica” do país (39%).

Relativamente às medidas mais 
importantes para combater a fraude e 
evasão fiscais, as empresas inquiridas 
defendem “Políticas eficazes de melhoria 
da forma como contribuintes e a 
Administração Fiscal se percecionam e 
relacionam” (43%), o “Alargamento da
dedutibilidade de certos custos, como 
forma de incentivar a exigência de faturas 
pelos bens/serviços adquiridos” (41%) e 
o “Incremento efetivo do cruzamento de 
dados por parte dos serviços fiscais” (33%), 
uma redução significativa de 14
pontos percentuais em relação a 2017.

Devemos salientar, ainda, que 67% das 
empresas inquiridas consideram que  
o sistema fiscal português deveria 
“Promover uma maior estabilidade  
da lei fiscal”, a fim de se tornar mais 
competitivo, 59% dos inquiridos 
consideram que deve “Ser menos 
complexo” e 38% defendem 
“O funcionamento mais célere  
dos tribunais tributários”. 

Por fim, os “Serviços fiscais online” 
continuam a ser a área fiscal com a 
avaliação mais positiva, enquanto que a 
“Carga burocrática na área fiscal” mantém  
a avaliação mais negativa, por parte  
dos inquiridos.

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Principais conclusões
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Aspetos 
globais



Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Aspetos globais

09

“A política adotada pelo Governo serve como motor de desenvolvimento e 
favorece a competitividade das empresas nacionais”. Concorda com esta 
afirmação?

Este ano verifica-se uma diminuição de 11 pontos percentuais em relação a 2017, no que diz respeito  
ao número de inquiridos que concordam que a política fiscal adotada pelo Governo serve como motor  
de desenvolvimento e favorece a competitividade das empresas portuguesas. A percentagem de empresas 
que discorda, em certa medida e em absoluto, acaba assim por ganhar maior expressão nesta edição, 
alcançando os 76%. 

Nível de concordância
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Como considera o atual sistema fiscal português?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Aspetos globais

Quando questionados sobre o sistema fiscal nacional, 27% dos inquiridos consideram que este  
é complexo, mas eficaz (contra 33% em 2017). A percentagem daqueles que consideram o sistema 
fiscal português “Complexo e ineficaz” reduz 1 ponto percentual. 

Conjugando as várias respostas, 71% dos inquiridos consideram que o sistema fiscal é ineficaz e 89% 
que é complexo.

Avaliação do sistema fiscal português
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Os “Serviços fiscais online” continuam a ser a área com a avaliação mais positiva para as empresas 
inquiridas, embora se observe uma ligeira diminuição relativamente a 2017. Com nota igualmente 
positiva estão: a “Legislação Comercial”, os “Serviços de finanças” e “Outra legislação relevante para  
as empresas”. As áreas com avaliação mais negativa voltam a ser este ano a “Carga burocrática na 
área fiscal” e os “Tribunais”.

Na ótica das empresas, como avalia as seguintes áreas, desde o início 
de 2017 até ao presente?

Avaliação das áreas fiscais  
(de 1- Muito mau 5- Muito Bom)
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Impacte das 
principais 
medidas fiscais 
do Orçamento 
do Estado  
para 2018
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Este ano, todas as opções fiscais em sede dos vários impostos foram avaliadas como 
“Indiferentes”, tal como em 2017. 

Apenas 3% dos inquiridos consideram que as medidas fiscais terão um impacte positivo  
nas suas empresas, um resultado idêntico ao do ano de 2017. Para 52% as medidas não terão 
impacte na sua empresa, o que representa menos 6 pontos percentuais face ao ano anterior. 

Como avalia as opções incluídas no OE2018 em matéria fiscal?

Evolução da avaliação (2015, 2017, 2018)

Qual o impacte previsível destas medidas na esfera da sua empresa?

2018 2017 2015

Em sede de IVA Indiferentes Indiferentes Indiferentes

Em sede de IRC Indiferentes Indiferentes Boas

Em sede de benefícios fiscais Indiferentes Indiferentes Boas

Em sede de IRS Indiferentes Indiferentes Boas

Em sede de outros impostos Indiferentes Indiferentes Indiferentes

*

* análise não aplicável em 2017

Impacte previsível das medidas nas empresas

Avaliação das opções em matéria fiscal 
(de 1- Muito mau a 5- Muito bom)
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Na opinião dos empresários, o OE 2018 irá contribuir sobretudo para o Governo cumprir o objetivo da 
“Consolidação Orçamental” (44%), no entanto irá prejudicar o objetivo da “Estabilidade da política fiscal”.  
A maioria concorda ainda que o OE 2018 não terá qualquer relevância para o “Incremento das exportações” 
(64%), o “Apoio às empresas, especialmente PME’s e à competitividade” (64%), o “Fomento de pesquisa e 
desenvolvimento” (59%) e a “Redução do desemprego” (59%).

Como avalia o OE2018 no que respeita à relevância para os seguintes 
objetivos do Governo?

Relevância do OE2018 para os objetivos do governo
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Mais de 90% dos inquiridos consideram relevante ou muito relevante a “Eliminação da Sobretaxa de IRS”. 
Destacam-se ainda, pela positiva, o “Aumento do número de escalões de IRS”, o “Aumento do valor mínimo 
de existência” e a “Eliminação da não sujeição a IRS dos vales de educação” com 69%, 56%  
e 53%, respetivamente. 

A medida mais irrelevante em sede de IRS, de acordo com os inquiridos, é a “Alteração do regime 
simplificado de IRS”, com 40%. 

Qual o impacte das seguintes medidas, em sede de IRS, constantes do OE2018?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018

Impacte das medidas em sede de IRS
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Para 70% dos inquiridos, a “Eliminação total da Sobretaxa” será a medida que mais irá contribuir para  
o aumento do seu rendimento líquido em 2018. Em contrapartida, 5% consideram que a “Alteração  
do regime simplificado” e a “Eliminação da não sujeição a IRS dos Vales de Educação” vão diminuir  
o seu rendimento líquido.

A grande maioria (69%) dos inquiridos considera que as alterações introduzidas no Orçamento do Estado 
não simplificam o IRS. Apenas 23% tem opinião contrária. 

Qual das seguintes medidas vai ter mais impacte no seu rendimento líquido  
em 2018?

Entende que as alterações introduzidas simplificam o IRS?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018 

Medidas com maior impacte no rendimento líquido

Nível de concordância
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Uma maioria muito significativa, 72% dos inquiridos, não concorda com o agravamento da taxa de 
7% para 9% do terceiro escalão da Derrama Estadual, aplicável ao lucro tributável das empresas 
superior a 35 milhões de euros. Apenas 22% dos inquiridos concorda com esta medida. 

Concorda com o agravamento da taxa de 7% para 9% do terceiro escalão da 
Derrama Estadual aplicável ao lucro tributável das empresas superior a 35 
milhões de euros?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018

Nível de concordância 
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Mais de 60% dos empresários encara esta medida com algum receio, tendo em conta o impacte  
da não apresentação da Lei dentro do prazo estipulado. Apenas 20% das empresas vêm esta medida  
com relativa tranquilidade. 

A Lei do OE 2018 faz depender a prorrogação de um conjunto alargado benefícios 
fiscais (entre os quais os relativos à Criação de Emprego, aos Empréstimos externos 
e rendas de locação de equipamentos importados, aos Swaps e empréstimos de 
instituições financeiras não residentes e aos Depósitos de instituições de crédito 
não residentes) da apresentação de Proposta de Lei pelo Governo até ao dia 1 
de abril de 2018. Tendo em atenção que até à presente data não foi apresentada 
qualquer proposta relativamente a este ponto, como avalia esta medida?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018 

Avaliação da medida 
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Os inquiridos dividiram-se equitativamente no que diz respeito a esta questão. 38% antecipam que este 
alargamento irá abrir novas oportunidades de aplicabilidade na sua organização e, ao mesmo tempo, 38% 
não antecipam novas oportunidades com esta medida. 

Com a Lei do OE 2018 foi alargado o âmbito do regime da remuneração 
convencional do capital social, de modo a abranger as entradas em espécie por 
conversão de quaisquer créditos e por recurso aos lucros do próprio exercício. 
Antecipa que este alargamento abra novas oportunidades de aplicabilidade do 
referido benefício na sua organização?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018

Nível de concordância
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A maioria dos inquiridos (72%) considera que a aplicação automática dos benefícios fiscais em sede de IMT  
e Imposto do Selo à generalidade das operações de restruturação ou de acordos de cooperação, previstos 
no artigo 60.º do EBF, vai promover moderadamente o número de operações de reestruturação empresarial. 
Para 22% dos respondentes, esta medida não terá qualquer efeito a este nível.

Considera que a aplicação automática dos benefícios fiscais em sede de IMT e Imposto 
do Selo à generalidade das operações de restruturação ou de acordos de cooperação, 
previstos no artigo 60.º do EBF, vai promover o número de operações de reestruturação 
empresarial?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018

Nível de concordância
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59% dos inquiridos considera que esta medida não terá um impacte positivo na receita fiscal, enquanto 14% 
têm a opinião contrária.

Considera que o alargamento da base de incidência de IRC às mais-valias decorrentes da 
alienação de partes sociais de sociedades não residentes em Portugal, quando o valor 
das partes sociais resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50%, de bens imóveis 
situados em território português, em qualquer dos 365 dias anteriores à alienação, terá 
um impacte positivo na receita fiscal suficiente para justificar a introdução da medida?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018

Nível de concordância
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62% dos inquiridos não concordam com o agravamento da tributação em Imposto do Selo  
das operações de crédito ao consumo. Esta medida merece a concordância de 33% dos inquiridos.  

Concorda com o agravamento da tributação em Imposto do Selo das operações 
de crédito ao consumo?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018 

Nível de concordância
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Cerca de 12% dos inquiridos consideram que o custo fiscal com produtos energéticos afeta  
a competitividade da sua empresa, mas privilegiam a receita fiscal que o ISP permite obter. Todavia, 72% 
esperavam a redução do ISP, concordando que o custo fiscal afeta negativamente a competitividade da 
sua empresa.

Com a justificação da descida do preço do petróleo, no início de 2016, verificou-se 
um aumento extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos 
(ISP), a que acresceu IVA. Apesar da subida do preço do petróleo, no OE2018 não se 
previu a redução do ISP. Considera que o custo fiscal com produtos energéticos afeta 
negativamente a competitividade da sua empresa?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Impacte das principais medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2018

Nível de concordância



24

Competitividade 
e atratividade 
da economia 
portuguesa
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As empresas inquiridas voltam, este ano, a destacar como áreas mais importantes para captar o 
investimento, o “Funcionamento eficaz dos tribunais” (51%), que sofre um aumento de 3 pontos 
percentuais face a 2017, a “Simplificação burocrática em geral” (43%) e a “Legislação laboral” 
(41%). Destacam ainda a “Simplificação burocrática na área fiscal”, que regista um aumento  
de 13 pontos percentuais.

As categorias apontadas como menos significativas são as “Informações prévias  
vinculativas céleres e claras” e os “Acordos prévios (Advance Pricing Agreements) sobre  
preços de transferência”.

Que categorias considera mais importantes para captar/manter investimento?

Categorias para captar/manter investimento

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Competitividade e atratividade da economia portuguesa    
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Como maiores obstáculos ao investimento em Portugal, as empresas referem a “Carga fiscal sobre 
as empresas” (44%), os “Custos de contexto/burocracia em geral” (43%) e a “Instabilidade do sistema 
fiscal” (37%), que sofre uma diminuição significativa de 24 pontos percentuais face a 2017. Não são 
considerados obstáculos relevantes o “Regime de Segurança Social” e o “Imposto do Selo sobre 
financiamento”, com 5% e 1%, respetivamente. 

De destacar, ainda, que o “Funcionamento da justiça” foi considerado um obstáculo ao investimento 
por apenas 35% dos inquiridos, uma diminuição muito significativa de 16 pontos percentuais  
face a 2017.

Obstáculos ao investimento

Quais considera serem os maiores obstáculos ao investimento?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Competitividade e atratividade da economia portuguesa
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As maiores vantagens comparativas da economia portuguesa são, de acordo com a opinião 
das empresas inquiridas, o “Acesso ao mercado europeu” (65%), a “Qualidade, formação e 
flexibilidade dos trabalhadores” (64%) e a “Situação geográfica” (39%), embora todas estas 
variáveis registem uma diminuição face ao ano anterior.

Este ano é notória a diminuição da percentagem de inquiridos que consideram a “Qualidade do 
ensino superior” uma vantagem (35% em 2018 face a 41% em 2017).

Quais considera serem as maiores vantagens comparativas da economia portuguesa?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Competitividade e atratividade da economia portuguesa    

Vantagens comparativas da economia portuguesa
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Redução  
dos custos  
de contexto
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O principal custo de contexto, de acordo com as empresas inquiridas, continua a 
ser o “Funcionamento dos tribunais”, embora se tenha registado uma redução de 7 
pontos percentuais face a 2017, evidenciando uma perceção de melhoria nesta área. 
A “Burocracia em geral” ocupa o segundo lugar, com 44% (mais 4 pontos percentuais 
em relação a 2017). Em terceiro lugar surgem os “Licenciamentos e autorizações 
camarárias“, com 38% das respostas, com uma redução de 6 pontos percentuais. 

O “Acesso à justiça” e a “Legislação comercial”, com 7% e 5%, respetivamente, 
representam os custos de contexto mais baixos.

Quais identifica como sendo os principais custos de contexto?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Redução dos custos de contexto

Custos de contexto
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Em conformidade com o ponto analisado anteriormente, o “funcionamento dos tribunais” (57%) 
é a área onde a redução dos custos de contexto seria mais relevante, seguido da “Redução da 
burocracia em geral”, com 48%, e dos “Licenciamentos e autorizações camarárias”, com 39%.

Quais seriam as áreas onde a redução de custos de contexto seria mais relevante?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Redução dos custos de contexto

*

*

* análise não aplicável em 2014

Áreas mais relevantes para a redução de custos de contexto
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Combate 
à fraude e 
evasão fiscais



Para 43% das empresas inquiridas, a implementação de “Políticas eficazes de melhoria da forma 
como contribuintes e a Administração Fiscal se percecionam e relacionam” é a medida mais 
importante para combater a fraude e evasão fiscais, seguida do “Alargamento da dedutibilidade 
de certos custos, como forma de incentivar a exigência de faturas pelos bens/serviços adquiridos” 
e do “Incremento efetivo do cruzamento de dados por parte dos serviços fiscais”, com 41% e 33%, 
respetivamente. 

O “Alargamento das retenções na fonte sobre rendimentos pagos” e o “Alargamento dos prazos 
de caducidade e de prescrição” reúnem a avaliação percentual mais baixa, ambos com 1%.

Quais destas medidas considera mais importantes, no sentido de combater 
a fraude e evasão fiscais?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Combate à fraude e evasão fiscais

Medidas mais importantes para combater a fraude e evasão fiscais
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Expetativas  
e propostas
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Segundo 67% dos inquiridos, o sistema fiscal português deveria “Promover uma maior estabilidade da lei 
fiscal”, por forma a tornar-se mais competitivo. Outras medidas que facilitariam a competitividade do sistema 
fiscal passam por “Ser menos complexo” (59%) e “Assegurar o funcionamento mais célere dos tribunais 
tributários” (38%).

Como medidas menos importantes para a competitividade do sistema fiscal, os inquiridos apontam  
o “Aumento da possibilidade de o relacionamento com a Administração Fiscal ser feito por via eletrónica”  
e a maior publicitação dos “benefícios fiscais à disposição do contribuinte”, com 10% e 7%, respetivamente.

Na sua opinião, para ser mais competitivo, o sistema fiscal português deveria...

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Expetativas e propostas

Medidas para um sistema fiscal mais competitivo
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As empresas inquiridas acreditam que as relações entre o contribuinte e a Administração Fiscal seriam 
melhores se fossem implementadas medidas relacionadas com: a “Redução drástica dos prazos de 
resposta/resolução, pela Administração Fiscal, das dúvidas e problemas do contribuinte” (51%); a “Formação 
dos funcionários da Administração Fiscal para a sua função de serviço ao  cliente (contribuinte)” (45%);  
e a “Generalização do cumprimento das obrigações fiscais por meios electrónicos, com despiste automático 
de erros” (38%).
 
Verifica-se um grande aumento, de 23% para 33%, da “Redução da carga fiscal” enquanto medida que 
contribuiria para melhorar as relações.

Quais destas medidas, em seu entender, mais contribuiriam para a melhoria das relações 
entre o contribuinte e a Administração Fiscal?

Observatório da Competitividade Fiscal 2018  | Expetativas e propostas

Medidas para a melhoria das relações entre o contribuinte e a Administração Fiscal 
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Informações 
sobre as 
empresas/
grupos 
participantes
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O presente inquérito de opinião foi realizado entre março e abril de 2018, a um conjunto 
da base de clientes e targets da rede Deloitte em Portugal, da qual é possível segmentar, 
entre outros grupos, as 1.000 maiores empresas portuguesas.  

De entre as 74 empresas inquiridas que responderam ao questionário, 
50 identificaram-se. Este grupo caracteriza-se do seguinte modo: 

• Principal setor de atividade económica, a maioria (38%) pertence à área dos “Serviços”;

• Volume de negócios em 2017, 62% das empresas tem um volume superior  
a 50 milhões euros;

• Número de trabalhadores, 55% das empresas tem mais de 250 trabalhadores;

• Local da sua sede, a maioria das empresas tem sede em Lisboa (48%)  
e no Norte (38%).

Caracterização das empresas/grupos participantes e metodologia
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