
Até 2017
a taxa normal

de IVA sópode
baixar até 15

UEDecisãodoConselhovisa
impedir divergência exces
siva entre países e faz parte
do plano para futuro regime
único de IVAna Europa

A taxa normal standard de IVA
que emPortugal é de 23 umadas
mais altas da Europa só poderá
baixar até 15 até ao final de 2017
se o governo assim o determinar
Será este o mínimo permitido pela
legislação europeia até lá

O Conselho daUnião Europeia
aprovou ontemuma diretiva que
mantém pormais dois anos a taxa
normalmínimade IVAde 15 nos
28 países da UE O limite inferior
para a taxa normal do IVA que foi
igualmente de 15 até final do ano
passado destina se aimpedir uma
divergência excessiva das taxas de
IVA aplicadas pelos Estados mem
bros e desequilíbrios estruturais ou
distorções de concorrência que
possam surgir refere
Assim tendo em vista as dis

cussões em curso sobre as regras
definitivasparaumaáreaúnica eu
ropeiaparaoIVA adiretivaprolon
ga a taxa normal mínima durante
umperíodo suficientemente longo
paragarantir a segurançajurídica
e mantém a taxa em 15 de 1 de
janeiro de 2016 até 31 de dezembro
de 2017

A diretiva foi aprovada sem de
bate numa reunião do Conselho
Económico e Financeiro revela o
documento doConselho

No início de abril a Comissão
Europeia deu um novo passo no
sentido da futura união fiscal dos

28 ao apresentar umplano para a
criação de umsistemado IVAmais
simples emais resistente à fraude
Socorreu se de um estudo que

ilustra as muitas deficiências na
cionais na receita cobrada do im

posto seja no domínio do comba
te à fraude seja no desenho e na
simplicidade dos regimes de IVA

E mostrou entre outras coisas
que Portugal podia em teoria ser o
paísmais beneficiado com isso
Atualmente háumagrande dis

paridadede regimes do imposto na
Europa A taxa normal vai de um
máximo de 27 na Hungria é de
25 em países como aDinamarca
Croácia ou Suécia passando pelos
23 que vigoram em Portugal Ir
landa Grécia e Polónia e pelos 21
de Espanha

Os níveis de IVA normal mais

baixos daEuropa são os do Luxem
burgo 17 deMalta 18 e de
Alemanha e Chipre ambos com
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Diário Notícias

16

N/Cor

289 cm
2

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:26052016

Economia


