
Prostituição
mais fácil de
tributar do que
as drogas

TaxasLegalização é passo
fundamental para colheita
de impostos PIBvai aumen
tar mas crescimento é difícil
de quantificar para já

Aplicar um imposto sobre aprosti
tuição parece sermais fácil do que
sobre o negócio das drogas dizo fis
calista LeonardoMarques dos San
tos depois de conhecida aproposta
daJS para tributar estas atividades
Porquê Aprostituiçãonão éumcri
me emsi como éa solicitação pelo
que o ganho gerado com o negócio
não é ilegal no limitepode ser as
sumido como umaprestação de ser
viços uma categoria B Já no caso
das drogas aquestão éoutra são to
talmente ilegais Ou oEstado legali
zapararecolherimpostos ou teriade
recolher impostos sobre algo ilegal
salienta o especialistadaPLMJ Se
fosse feita uma alteração da lei
comoconsideraprovável o fiscalis
ta assume quea solução seriafiscal
mente simples através da criação
de umanovaalíneano imposto so
breos produtos de tabaco passando
a aplicar seumimposto indireto

Admito quepossa ser difícil tra
zer estes negócios para a economia
registada masvejomais vantagens
do que inconvenientes dizporsua
vezÓscarAfonso do Observatório
de Economia e Gestão de Fraude
referindo se ao ganho potencial
parao PIB Ninguémsabe ao certo
qual o contributo mas passando as
duasatividades àeconomia regista
da o PIBvai aumentarpela cobran
ça de imposto e pela inclusão na
economia registada salienta

Os detalhes sobre aproposta são
poucos e aprópriaJS temdificulda
de em dizer quais seriam os ganhos
para oPIB Osnúmerosmaisrecen
tes são de 2014 quando começou a
discutir se aalteração de contabili
dade do PIB para o modelo SEC
2010 Nessa altura estimava se que
a prostituição em Portugal movi
mentasse 1 1 milmilhões de euros
por ano perto de 0 6 do PIB e que
a suainclusão na economiapudes
se rendermais de 500milhões de

euros Entre prostituição drogas e
contrabando a economiailegalaca
boupor ser fixada em0 4 do PIB
Óscar Afonso lembra que há

exemplos láfora quepodem ajudar
arefletir sobre o tema São tenden

cialmente anglo saxónicos mas
nuncaretrocederam peloqueos re
sultados foram benéficos Alegali
zação dacanábis no Colorado em
2014 porexemplo fezdisparar o tu
rismo neste estado onde as vendas
geraram no primeiro ano receitas
fiscais de 2 5milhõesde euros qua
tro vezesmais do que o esperado
ANAMARGARIDAPINHEIRO
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