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Marcelo dá luz verde
ao limite de 3 000 euros
em dinheiro vivo

O Presidente da República promulgou o diploma que limita
os pagamentos em numerário a 3 000 euros na generalidade
das transacções

ELISABETE MIRANDA

elisbetemiranda@negocios pt

arceloRebe odeSouMsadeu luzverde às re
gras que colocam um

forte travão à utilizaçãodedinhei
ro vivo nos negócios Apromulga
ção foi oficialmente confirmada
esta segunda feira 14 deAgosto
e implica quea partirdomomen
to emque a Lei sejapublicada em
Diário daRepúblicaageneralida
dedas transacções de valor supe
riora 3 000 euros nãopossamser
pagas através de numerário

A mudança concretiza se
através do aditamento de um
novo artigo à LeiGeralTributária
artigo 63° E evem proibir pa
garou receberemnumerário em
transacções dequalquermontan
tes que envolvam mais do que
3000euros Paraevitaro fraccio
namentodepagamentos estabe

lece se que são considerados de
forma agregada todos os paga
mentos associados à venda de

bens ou prestações de serviços
que tenhamvalor inferior

Segundo explicações adian
tadas emMarço ao Negócios pelo
deputado João Paulo Correia a
proibição aplica se a todo o tipo
denegócios comerciais ou finan
ceiros incluindo se no conceito
de transacção os empréstimos en
treparticulares Já transmissões
gratuitas como donativos e libe
raiidades não são abrangidas

Aproposta de Lei prevê algu
mas excepções a este montante
nomeadamente para estrangei
ros que continuam apoderfazer
pagamentos até 10000 euros se
não forem comerciantes ou em
presários mantendo se o limite
previsto nadirectiva dobranquea
mento de capitais e para o paga
mentode impostos só podemser
pagos em dinheiro vivo até 500
euros

Quem for apanhado em in
cumprimento se chegar a sê lo

arcarácomumamulta quepode
oscilarentreos 180eos4 500 eu
ros Amedidaépara entraremvi
gornodia seguinte aodapublica
ção dodiplomaemDiário daRe
pública o que deverá acontecer
nas semanasmais próximas

As regrasforamaprovadaspor
unanimidadenoParlamento em
bora tenham suscitado duras crí
ticas porparte doBCE Porexem
plo a autoridademonetária con
siderou que o limite de 3 000 eu
ros é desproporcionalmente bai
xo Ecita a propósito as regraseu
ropeias em matéria de prevenção
do branqueamento de capitais e
queestabelecemcomo referência
opatamarde 10000 euros

A autoridade monetária es
tranha aindaqueos não residen
tes possam beneficiar de regras
mais flexíveis do que os residen
tes considerando que se trata de
umadiscriminação sem aparen
tejustificação E lamentou que
este tipo de diplomas não sejam
acmpanhados de análises cus
to benefício¦
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