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Numadeslocação recente aPor-
tugal, o secretário-geral da
OCDE aconselhou o Governo a
cortarnos descontos que as em-
presas fazem para a Segurança
Social e a compensar esta recei-
ta com um aumento do IVA. A
tesenãoénova–oorganismofá-
laquase todos os anos – mas tem
vindo a ganhar cada vez mais
adeptos. Contudo, parao econo-
mista e professor universitário
Pedro G. Rodrigues, que até há
meio ano assessorou o secretá-
riodeEstadodoOrçamento,esta
“receita” está errada, porque ig-
nora as especificidades da eco-
nomia nacional. As contribui-
ções sociais devem baixar, sim,
mas por contraponto a uma su-
bidado IRS e do IRC.

Pedro G. Rodrigues, que na
semana passada participou
numaconferênciasobre o Códi-
goContributivoorganizadapelo
IDEFF(FaculdadedeDireitode
Lisboa), concorda que é preciso
aliviar a taxa social única que é
paga pela entidade patronal (os
23,75%). Não tanto pela razão
que os empresários habitual-
mente apontam– acompetitivi-
dade–porquenãoháumacorre-
lação forte entre a competitivi-
dade das empresas e os custos
unitários do trabalho, mas pelo
impacto que este temno merca-
dodotrabalho.Asregressõesfei-
tas pelo economista mostram
que as contribuições patronais
como percentagem do custo do
trabalho são uma variável esta-
tisticamente significativa.

Chegando aestaconclusão, a
pergunta que se segue é a de sa-
ber como deve ser contrabalan-
çada esta perda de receita. E é
aqui que Pedro G. Rodrigues é
inovador: a contrapartida não
deveseroIVA,masoIRSeoIRC
(isto, perante a incapacidade de
cumprir o cenário ideal de o fa-
zer por corte na despesa). Pri-
meiro, porque Portugal já tem
uma das taxas mais elevadas do
imposto indirecto da Europa.
Depois,porquetantooIRScomo
o IRC são impostos mais pro-
gressivos que o IVA (o IRS tem
taxas que aumentam consoante
o rendimento, e o IRC tem ac-
tualmente um cálculo compos-
to,consoanteolucrotributável).

PedroG.Rodriguesinterpreta
ainsistênciadaOCDEcomoIVA
como mais umsintomadadesin-
formaçãoqueexistesobrePortu-
galláfora.“Somosumaeconomia
pequena, estamos para a OCDE
como o Burundi estáparaPortu-
gal, não somos uma prioridade”,
diagnosticounasuaintervenção.

Uma das soluções para dimi-
nuireste nível de desinformação
internacional, um factor que, se-
gundo o economista, está tam-
bém a penalizar a dívida portu-
guesa, é vender insistentemente
aimagemdopaísjuntodosinves-
tidores e das organizações inter-
nacionais.Outroremédio:publi-
cartodososdocumentosdepolí-
tica económica, Orçamentos do
Estadoincluídos,eminglês.Caso
contrário,continuaremosreféns
de avaliações subjectivas. EM
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Descida da taxa social
única deve ser paga
pelo IRS e IRC

A Segurança Social vai
recorrer às informações
que os “recibos verdes”

fornecem ao Fisco para calcular
quais os descontos obrigatórios
que cada um tem de fazer para a
Previdência.
Este procedimento está previsto no
decreto regulamentar do Código
Contributivo, que o Governo enviou
aos parceiros sociais, e é uma peça-
-chave para conseguir garantir que
os trabalhadores independentes
passam a descontar para a
Segurança Social sobre uma base
cada vez mais aproximada do seus
rendimentos reais.
Recorde-se que, de acordo com o
Código Contributivo, a partir de
Janeiro, as regras de descontos dos
trabalhadores independentes
mudam. A taxa sobe para 29,6% e
incidirá sobre uma base cada vez
mais alargada. Os “recibos verdes”
deixam de poder escolher o escalão
de rendimentos sobre o qual
descontam, passando a pagar

sobre 70% do rendimento
efectivamente declarado para
efeitos fiscais se for prestador de
serviços, de 20% sobre as vendas
se for comerciante ou sobre o lucro
real se tiver contabilidade
organizada.
Contudo, para evitar subidas
abruptas nos descontos, sobretudo
para aqueles casos que ganham
mais dinheiro mas descontam
sobre uma base baixa, a lei prevê
uma evolução progressiva dos
descontos: cada contribuinte não
poderá subir mais de um escalão
por ano.
Uma outra mudança, desta feita
para as empresas com
contabilidade organizada, é a
desconsideração dos lucros
negativos para efeitos de descontos
da Segurança Social. EM/CAP

Fisco fornece dados
dos “recibos verdes”
à Segurança Social

IVA não é o melhor imposto para suportar um alívio dos
custos do trabalho, defende antigo assessor das Finanças

is castigados
mente os efeitos que as novas
s mais impopulares foram
m as principais preocupações das
s alterações mais expressivas.

Pedro Elias

A prazo, todos
os independentes
vão descontar
para a Segurança
Social sobre
a base de
rendimentos que
serve para efeitos
de IRS.

O Código
Contributivo
não é relevante
para a
competitividade
mas é-o para
o desemprego.
PEDRO G. RODRIGUES
Economista, professor
universitário


