
Estado arrecadou
1 3 milhões de
euros commultas

a emigrantes
Fiscalização Unidade Fiscal da GNR detetou
5126 infrações por falta do imposto automóvel
em carros estrangeiros em dois anos emeio

RUTE COELHO

Portugueses emigradosque ficam
no País pormais de seis meses a
conduzir carros de matrícula es
trangeira têm sido osmais deteta
dos pelaUnidade deAção Fiscal
UAF da GNR Como o imposto
automóvel pode atingir quase o
valor do carro amaioria dos visa
dos optapelopagamentovoluntá
rio da coima

Emdois anos emeio janeiro de
2011 ajunho de2014 aUAFdete
tou 5126 infrações de não paga
mentodeste imposto em95 dos
casos pessoas singulares sobretu
doemigrantesportugueses e ape
nas 5 por empresas O valor
aproximado das receitas dasmul
tas foi de 1 3 milhões de euros
considerando ovalor de 250 euros
decoimapara as pessoas singula
res e 500 eurospara as pessoas co
letivas

O imposto sobre veículos era o
que mais receita dava ao Estado
português Todos os carros com
matrícula definitivajá têm o im
posto pago Nós atuamos sobre os
carros a circular há mais de seis

meses emPortugal e que não têm
matrícula portuguesa explica o
major Paulo José porta voz da
UAF ao DN Os casos detetados

são os de emigrantes regressados
a Portugal que não regularizaram
a situação do carro mas também
aqueles que vêm ao seu país du
rante uma temporada alargada
para tratar de assuntos

No país commais emigrantes
portugueses em todo omundo a
França 1 2 milhões jáhámuitos
aviajar de avião paraPortugal e a
utilizar depois o carro dematrícu
la portuguesa que deixaram no
seu país ou mesmo a alugar ou a
comprarum carro comentao di
retor do Lusojornal sediado em
Paris Carlos Pereira Com a alte
ração da legislação laborai em
França aspessoas trabalhamape
nas 35horas semanais o que lhes
permite retirarmais dias de férias
paravir a Portugal Passaram avir
três aquatro vezes por ano emvez
de uma
Carlos Pereira critica a lei e vê o

problema como uma questão eu
ropeia Numespaço de livre circu
lação os cidadãos deviampoder
estar àvontade a circular com os

automóveis independentemente
do país onde adquiriram o carro e
pagaram o imposto
Afetados são também os portu

gueses que chegam de carro a
Françaparatrabalhar com umveí
culo dematrículaportuguesa Para
não seremmultados porque aca
bampor estar largas temporadas
dizem à polícia que acabaram
de chegar ao país quando são de
tetados

O diretor do Lusojornalde Paris
vê ainda umoutro motivo para os
emigrantes portugueses conser
varem amatrícula francesa Em

França estádefinida umacotação
paraos carros velhos commais de
dez anos Nomomento davenda

têm sempre umvalor atribuído
Os emigrantes quevêm de férias

a Portugal estão isentos do paga
mento do imposto automóvel por
que este não se aplica a automó
veis registados numoutro Estado
membro daUnião Europeiadesde
que permaneçam temporaria
mente em território nacional

Temporariamente significa num
período inferior a 185 dias sensi
velmente seismeses No regime
de admissão temporária in
cluem se os ligeiros demercado
rias os reboques de campismo
desporto oubagagem e osmotoci
clos para uso privado Os únicos
isentos em todas as circunstâncias
são os carros elétricos
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