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Introdução
No final desta ação de formação sobre “Noções de Fiscalidade”, pretende-se que os
formandos reconheçam o modo de funcionamento da atividade financeira do
Estado, nomeadamente o seu modo de financiamento.
Pretende-se também ilustrar o modo de aplicação dos impostos e a sua finalidade.
Nesta ação de formação iremos clarificar as noções básicas do sistema fiscal
Português, nomeadamente, o que significa as despesas e receitas públicas, as
relações do direito fiscal, fontes do direito fiscal, imposto, taxa, multa, os sujeitos
da obrigação do imposto, as fases do imposto, noções fundamentais, classificação
dos impostos e principais impostos do sistema fiscal português.
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A Atividade Financeira do Estado

Receitas Públicas
As receitas públicas são todos os recursos obtidos durante um dado período financeiro para a

satisfação das despesas públicas a cargo de um ente público.
Receita pública é o montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional,
incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas
e as necessidades de investimentos públicos.
Diferencia-se da receita tributária pois ao contrário desta, não está limitada à
arrecadação de tributos e multas, sendo que a receita tributária é um dos tipos de
receita pública.
A receita pública também embarca as receitas das empresas estatais, a
remuneração dos investimentos do Estado e os juros das dívidas fiscais.

As receitas públicas têm como objetivo fazer face às despesas públicas.

Pode-se definir Despesa Pública, no gasto ou no dispêndio de bens por parte dos entes
públicos para criarem ou adquirirem bens ou prestarem serviços suscetíveis de satisfazer
necessidades públicas; elas concretizam o próprio fim da atividade financeira do Estado –
satisfação de necessidades.
Podemos considerar, a título de exemplo que despesas públicas são as despesas que o Estado
tem com a Educação, Saúde, Defesa Nacional e outras que são de extrema necessidade para
que o Estado possa “cumprir” a sua função de fornecer serviços essenciais à população.
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Receitas coativas e receitas voluntárias
As receitas coativas são fixadas pelo Estado de forma autoritária, isto é, são
impostas pela lei. São exemplos de receitas coativas o IRS, o IRC e as taxas
impostas por lei.

Receitas Patrimoniais e Receitas Creditícias
As Receitas Patrimoniais: são as receitas obtidas pelo património estadual, têm uma
importância reduzida.
As Receitas Creditícias: são as que regulam do recurso ao crédito, nomeadamente da
contratação de empréstimos pelo Estado, no interior ou no exterior do País.
As receitas Tributárias: são as receitas que provêm dos impostos.

Direito financeiro, tributário e Fiscal
O direito financeiro é o ramo do direito que normaliza a atividade financeira do estado. O seu
objeto material é o mesmo da ciência das finanças, ou seja, a atividade financeira do estado,
que se desdobra em receita, despesa, orçamento e crédito público. Pode-se dizer que o direito
financeiro é o ramo do direito público que disciplina a receita tributária (sub-ramo
denominado direito tributário).
Para a generalidade dos autores, o direito financeiro é o conjunto de normas que regulam a
atividade financeira do Estado. Rubens Gomes de Sousa, tributarista pátrio, assim o
conceituou "é a disciplina que estuda o ordenamento jurídico das finanças do Estado e as
relações jurídicas por ele criadas no desempenho de sua atividade financeira".
Direito tributário é o segmento do Direito Financeiro que define como serão cobrados os
tributos dos cidadãos para gerar receita para o estado. Tem como contraparte o Direito Fiscal
ou Orçamentário, que é o conjunto de normas jurídicas destinadas à regulamentação do
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financiamento das atividades do Estado. Direito tributário e Direito fiscal, estão assim, ligados,
por meio do Direito Financeiro, ao Direito Público.
O Direito Tributário ocupa-se das relações jurídicas entre o Estado e as pessoas de direito
privado, concernentes à imposição, escrituração, fiscalização e arrecadação dos impostos,
taxas e contribuições de melhoria
Direito Fiscal: É o conjunto de normas que regulam as relações que se estabelecem entre o
Estado e os outros entes públicos, por um lado e os cidadãos por outro, por via do imposto.
Essas normas regulam as várias fases do imposto: Incidência, lançamento, liquidação e
cobrança.

Natureza e fontes do Direito Fiscal
Tal como já foi referido, o Direito Fiscal resume-se a um conjunto de normas que regulam as
relações que se estabelecem entre o Estado e os cidadãos.
Técnica fiscal: É o modo (métodos e técnicas) como as normas estabelecidas pelo Direito Fiscal
são aplicadas.
Politica Fiscal: Visa o estudo dos mecanismos fiscais a utilizar pelo governo para atingir
determinados objetivos.

Natureza e fontes do Direito Fiscal
Historicamente, o Direito Fiscal e a criação de impostos, com carácter regular e enquanto
fonte de receitas dos órgãos da administração pública, surgem-nos com o triunfo do
Liberalismo. No período que lhe antecedeu, o lançamento de impostos tinha natureza
excecional, sendo criados arbitrariamente pelos senhores feudais, numa sociedade em que os
laços

entre

os

seus

membros

se

baseavam

na

propriedade.

No sistema fiscal moderno, os impostos assumem um papel essencial quer enquanto forma de
redistribuição da riqueza (repartição justa dos rendimentos e da riqueza) quer como
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instrumento de financiamento da atividade desenvolvida pelo Estado e por outros órgãos
públicos tendo em vista a satisfação das necessidades públicas.
O imposto destina-se a fazer face a despesas relacionadas com a satisfação de necessidades
coletivas, assim as normas do Direito Fiscal visão tutelar interesses da coletividade. (Direito
Público).
No Direito Fiscal a atuação do ente público desenvolve-se num pano superior ao do particular,
permitindo-lhe inclusivamente a execução do património do devedor, sem que seja necessário
uma declaração judicial prévia do seu direito. Goza do chamado benefício da execução prévia.

A Lei

O art. 106 da C.R.P define que os impostos são criados por lei, a mesma norma constitucional
define também que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham sido criados
nos termos da Constituição e cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas previstas na
lei (lei-diploma emanado da Assembleia da República e decreto-lei diploma emanado do
Governo).
Os regulamentos

Para conveniente execução das leis o poder executivo emana regulamentos. Os regulamentos
não podem contrariar o exposto na lei, nem regular os elementos fundamentais do imposto,
podem apenas regular matérias como as de: lançamento, liquidação e cobrança.
Os tratados e convenções internacionais

O art. 8.º da C.R.P. define que «as normas e os princípios de direito internacional geral ou
comum fazem parte integrante do direito português» e que «as normas constantes de
convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna
após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado Português»
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O Direito Fiscal e a Constituição da República Portuguesa

A Constituição da República define algumas normas de natureza fiscal. Essas normas definem
garantias fundamentais dos cidadãos em matéria tributária e orientam e limitam o legislador
na sua competência fiscal.
Artigo 106.º
(Sistema fiscal)
«1. O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras
entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza.
2. Os impostos são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e
as garantias dos contribuintes.
3. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham sido criados nos termos da
constituição e cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas prescritas na lei.»
Artigo 107.º
(Impostos)
«1. O imposto sobre o rendimento pessoal visará a diminuição das desigualdades e será único
e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar.
2. A tributação das empresas incidirá fundamentalmente sobre o seu rendimento real.
3. O imposto sobre sucessões e doações será progressivo, de forma a contribuir para a
igualdade entre os cidadãos.
4. A tributação do consumo visará adaptar a estrutura do consumo à evolução das
necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos
de luxo.»

A interpretação da lei fiscal
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A interpretação da lei é a determinação do verdadeiro sentido e alcance da lei.

Os princípios gerais de interpretação das leis são:

Quanto ao órgão donde emana:
- Autentica – se emana do próprio órgão legislativo.
- Doutrinal – se procede dos tribunais ou da Administração Pública.

Quanto aos elementos que o interprete se serve:
- Literal – se o interprete tem apenas em consideração o texto.
- Lógica – se o interprete tem em consideração o que estaria na mente do legislador.

Quanto à extensão:
- Declarativa – letra do preceito está em concordância com o que o legislador teria
em mente.
- Restritivas – letra da lei vai alem do que o legislador teria em mente.
- Extensiva – letra da lei fica aquém do que estava na mente do legislador.

Aplicação da Lei Fiscal no Tempo
Teoria da irretroatividade – Não se aplica a nova lei que altera os elementos
essenciais do imposto, desde que a obrigação já tenha sido constituída em momento
anterior ao aparecimento desta lei.
Aplica-se a nova lei ao processo administrativo, desde que os elementos alterados
não sejam essenciais.
O princípio da não retroatividade das leis fiscais apenas exige a inviolabilidade da
obrigação tributaria em tudo o que se possa considerar essencial.
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Aplicação da Lei Fiscal no Espaço
Nesta matéria vigora o princípio da territorialidade.
A lei fiscal de um Estado abrange apenas os factos e situações que ocorram no
território desse Estado e os rendimentos que nele tenham a sua fonte.
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Impostos – Conceitos Gerais
“O imposto é uma prestação coativa, pecuniária, unilateral, estabelecida pela lei a favor do
Estado ou de outro ente público, sem carácter de sanção, com vista à cobertura das despesas
públicas e ainda tendo em conta objetivos de ordem económica e social”.

Noção e Fases do Imposto

O imposto é:
Prestação coativa – Os sujeitos ativos do imposto a quem a lei confere o
direito de lançar e cobrar determinado imposto, exigem a prestação de todos
os sujeitos passivos que se encontrem nas condições previstas na lei.
Prestação pecuniária – O imposto é uma prestação que se traduz em dar
dinheiro.
Prestação unilateral – O sujeito ativo do imposto recebe a prestação e nada
dá em troca, direta e imediatamente.
Prestação estabelecida pela lei – A obrigação do imposto deriva de uma lei.
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Prestação sem carácter de sanção – O imposto distingue-se de outras
prestações pecuniárias e unilaterais impostas pelo Estado mas a título de
sanção como por exemplo as coimas.
Finalidades do imposto – O Estado cobra alguns impostos apenas com o fim
de cobrir as despesas públicas, mas encontramos, impostos que são instituídos
com finalidades extra fiscais, de ordem económica e de ordem social, como
por exemplo os impostos alfandegários, criados para proteger certas
atividades nacionais da concorrência estrangeira.

Fases do imposto:

Incidência – definição geral e abstrata, feita pela lei, dos atos ou situações
sujeitos a imposto e das pessoas sobre as quais recai o dever de o prestar.
Incidência Real – o que está sujeito a imposto
Incidência Pessoal – quem está sujeito a imposto
Lançamento – É o conjunto de operações administrativas que visão a
identificação do sujeito passivo do imposto e a determinação da matéria
coletável.
Liquidação – É a aplicação da taxa à matéria coletável para determinar o
montante da coleta.
Cobrança – É a operação administrativa que corresponde à entrada do
imposto nos cofres do Estado.
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Tributação direta e tributação indireta
O sistema fiscal português, no que respeita à tributação direta, baseia-se em dois impostos:


Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), cujos sujeitos passivos são
as pessoas coletivas;



Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), cujos sujeitos passivos são
as pessoas singulares.

O IRC tributa os rendimentos auferidos pelas pessoas coletivas mesmo quando provenientes
de

atos

ilícitos,

com

determinadas

conexões

com

o

território

português.

O IRS tributa os rendimentos auferidos pelas pessoas singulares residentes em Portugal numa
base mundial, ou, quanto aos não residentes em Portugal, apenas aos rendimentos aqui
gerados, num caso e noutro mesmo quando esses rendimentos são provenientes de atos
ilícitos.

A tributação indireta assenta fundamentalmente em dois impostos:


Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) incide sobre a despesa ou consumo. Este
imposto deve ser declarado para qualquer atividade económica e deve ser pago no ato
da emissão da fatura, ou documento equivalente, que comprove uma operação de
venda de bens ou de prestação de serviços.



O Imposto do Selo (IS) incide sobre todos os atos, contratos, documentos, títulos,
livros, papéis e documentos similares previstos na Tabela Geral, incluindo as
transmissões gratuitas de bens.
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Classificação dos impostos
Impostos estaduais e não-estaduais
Impostos estaduais são os impostos cujo sujeito ativo é o Estado.
Impostos não-estaduais são os impostos cujo sujeito ativo não é o Estado.
Impostos diretos e indiretos
Impostos diretos são os que tributam a riqueza.
Impostos indiretos são os que tributam o consumo.
Impostos reais e impostos pessoais
Impostos reais são os que não têm em conta as condições pessoais, económicas e
familiares dos contribuintes.
Impostos pessoais são os que têm em conta as situações pessoais, económicas e
familiares dos contribuintes.
Impostos proporcionais, progressivos e regressivos
Impostos proporcionais – taxa fixa.
Impostos progressivos - taxa aumenta à medida que a matéria coletável aumenta.
Impostos regressivos – taxa diminui à medida que a matéria coletável aumenta.
Impostos periódicos e de obrigação única
Impostos periódicos – cujo pagamento se processa periodicamente.
Impostos de obrigação única – apenas há lugar ao pagamento do imposto quando o facto
que o origina acontece.
Impostos principais e acessórios
Impostos principais – gozam de autonomia face aos restantes.
Impostos acessórios – não são autónomos e acrescem aos impostos principais, de que
dependem, como por exemplo a derrama.
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Benefícios Fiscais

O Benefício Fiscal é um regime especial de tributação que envolvem uma vantagem ou
simplesmente um desagravamento fiscal perante o regime normal, assumindo-se como uma
forma de isenção, redução de taxas, deduções à matéria coletável, amortizações e/ou outras
medidas fiscais desta natureza.
Os benefícios fiscais tanto podem ser deduzidos dos rendimentos declarados, enquanto os
outros subtraem-se diretamente do montante da coleta.
Exemplos de benefícios fiscais mais relevantes abatidos do montante da coleta são: a
Educação; que engloba despesas de educação do agregado familiar, a Habitação; que implica
os juros e as amortizações ou as rendas de habitação permanentes, a Saúde; que engloba as
despesas incluindo juros e dividas.
Exemplos de benefícios fiscais abatidos do rendimento: Aplicações a prazo (inclusive os PPR),
Ações, Pensões, Quotas Sindicais e Donativos a instituições.
O Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei 215/89 de 1 de Julho,
contém os princípios fiscais a que deve obedecer a criação das situações de benefício, as
regras da sua atribuição e reconhecimento administrativo e o elenco desses mesmos
benefícios, com um duplo objetivo:
1.º - Garantir maior estabilidade aos diplomas reguladores das novas espécies tributárias;
2.º - Conferir um carácter mais sistemático ao conjunto dos benefícios fiscais.
Na revisão do regime, concretizada com a aprovação do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
entendeu o Governo acolher vários princípios que passam pela:
a)Atribuição aos Benefícios Fiscais de um carácter obrigatoriamente excecional, só devendo
ser concedidos em casos de reconhecido interesse público;
b)Pela estabilidade, de modo a garantir aos contribuintes uma situação clara e segura;
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c)Pela Moderação, dado que as receitas são postas em causa com a concessão de benefícios,
quando o país tem de reduzir o peso do défice público;
d)Realização de Investimentos em infraestruturas e serviços públicos.

15

Noções de Fiscalidade
Formadora: Ana Rebola
Vila Nova de Anços, Outubro de 2012

Conclusão
Devemos entender por Fiscalidade, um conceito que todos empregamos mas que ninguém
ousa definir com rigor. PODEMOS dizer que, em sentido amplo, Fiscalidade é uma abordagem
inter ou multidisciplinar dos impostos, tratando estes nos seus múltiplos aspetos – jurídicos,
económicos, técnicos, institucionais, políticos e sociológicos, …
Sem pretender lograr a definição deste conceito, essencialmente polissémico, acentuaria o
seguinte: a aplicação da lei fiscal é hoje feita, em primeira linha, por técnicos contratados pelos
contribuintes, especialmente por aqueles que são titulares de empresas. Relativamente aos
principais impostos, as tarefas tradicionalmente designadas por lançamento e liquidação não
cabem mais à administrarão fiscal.
Os contribuintes (melhor, os técnicos ao serviço destes, pois a complexidade do normativo
fiscal - aqui entendido no sentido mais amplo – exige, na sua aplicação, um conhecimento
profissional) têm que conhecer a lei fiscal, mas têm, também, de saber como fazer a sua
aplicação no caso concreto, muitas vezes em cumprimento de uma multiplicidade dos deveres
de cooperação, em si mesmo muito complexos, que a lei impõe aos sujeitos passivos.
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