
DIPLOMA

Proibidos pagamentos em
dinheiro paramontantes iguais
ou superiores a três mil euros
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Pagaremdinheiro
tem osdias contados
MARCELO Presidente promulga diploma que limita os pagamentos a três mileuros
IMPOSTOS Sindicato considera que seria preferível começar pelo limite de 10 mileuros
MIGUEL ALEXANDREGANHÃOPagar emdinheiro vivo vai

ter os dias contados Isto
porque o Presidente da

República promulgou ontem o
diploma que obriga àutilização
de meio de pagamento espe
cífico em transações que en
volvam montantes iguais ou
superiores a
três mil eu
ros Isto si

gnifica que
quando este
diploma for publicado emDiá
rio daRepública todas as tran
sações que envolvam quantias

superiores a três mil euros terãode ser obrigatoriamente
feitas por transferência bancá
ria ou cheque
Esta alteração que contou

com os votos favoráveis do PS

PSD Bloco PCP e Verdes e
com a abstenção do CDS e do
PAN vai contra uma recomen
dação do Banco Central Euro
peu BCE que defendia que
esse limite fosse fixado nos 10
mil euros Essa é tambéma opi
nião dopresidente do Sindica
tos dos Trabalhadores dos Im

postos STI
Paulo Ralha

considera que
já que o limi
te de entrada

de dinheiro vivo no País é de 10
mil euros seria de toda a con
veniênciauniformizar esse va
lor para evitar confusão nos ci
dadãos Este responsável
acrescenta que progressiva
mente se poderia chegar ao va
lor de trêsmil euros

Recorde se que a legislação

europeia apenas permite que
os cidadãos circulem com di
nheiro vivo no valor de 10 mil
euros Qualquer quantia supe
rior tem de ser declarada às au
toridades fiscais

Em maio de 2015 a mãe de

Ronaldo foibarradapelas autoridadesalfandegárias espanho
las no aeroporto de Madrid ao
quererviajar para Portugal com
umamala onde transportava55
mil euros O Fisco espanhol
confiscou 45 mil euros
Para Paulo Ralha esta medida

será útil no combate à fraude
e à evasão fiscal mas tem de
ser acompanhada de outros
mecanismos De nada adian

ta por exemplo limitar os pa
gamentos em dinheiro se con
tinuamos a permitir transações
sem recibo

SAIBA MAIS

Oprimeiro papel moeda sur
giu na China no sec VIIdurante
a dinastia Tang de modo a facili
tar a vida aos comerciantes que
tinham de transportar muita
moeda metálica de baixo valor

Primeiro banco europeu
Na Europa o primeiro banco é o
Banco de Estocolmo que surge
na Suécia em 1656 Depois se
gue se o Banco de Inglaterra em
1694 e o Banco de França em
1700 O primeiro banco portu
guês nasce não no continente
mas no Brasil em 1808 no rei
nado de D João VI que fugiu das
invasões napoleónicas
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