
Fisco está
a perder território
na revolução digital
Legislação Pioneiro em iniciativas
como o e fatura Portugal ainda não
arrancou na regulação de modelos
digitais de negócio Fisco já pediu
ajuda ao BdP sobre Revolut
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IMPOSTOS

A legislação precisa de se
ajustar à revolução digital
Apesar de ser pioneiro em iniciativas como o e faturas Portugal pode ficar para trás
na legislação tributária e na regulação de novos modelos digitais de negócio

ELISABETE TAVARES

O caso recente em tomo da britâ
nica Revolut e do alemão N26
trouxe à luz do dia fragilidades da
Administração Tributária e Adua
neira AT em matéria de novos
negócios digitais Há uma semana
que o fisco analisa qual a resposta
final a dar aos contribuintes que
questionam se precisam de decla
rar no IRS as suas contas naqueles
bancos digitais
Este caso é simples segundo os

especialistas Mas noutras situa
ções há um caminho a fazer para
ajustar a lei fiscal e a regulação aos
novos modelos digitais de negócio
O facto de Portugal estar integrado
na União Europeia em que os Es
tadosmembros concorrem entre si
para atrair investimento não aju
da por impedir que haja um con
senso em tomo de temas fiscais

Neste jogo Portugal perde
Apesar de o país ter sido pionei

ro e estar na linha da frente na di

gitalização de processos a regula
ção e a legislação aguardam pelo
comboio da UE Malta e Estónia
são exemplos de países que regula
ram e criaram legislação ficando
atrativos para e negócios

A atual legislação tributária
está feitapara os modelos de negó
cio da revolução industrial não
para a revolução digital defende
Luís Leon especialista da consul
tora Deloitte Hoje compramos
e bodks e ouvimos música em pla
taformas como o Spotify Com a
evolução das impressoras 3D va
mos passar a imprimir em casa ob
jetos que já não vamos comprar
adiantou

O que está em causa não é uma
mudança total e radical da legisla
ção mas uma adaptação a certo
tipo de novas realidades A legis
lação tem de se adaptar à realidade
dos contribuintes defende Er
nesto Pinto especialista da Deco
Em alguns casos as leis já exis
tem e é uma questão de as aplicar
anovas realidades afirmouJaime
Esteves especialista da consultora
PwC que dá como exemplo os
bancos digitais Se existe uma

conta um IBAN BIC no estran
geiro através da qual se fazem
transferências e pagamentos tem
de ser declarada Não faz sentido
obrigar a declarar apenas as contas
dos bancos com balcões isso não
faz sentido e é discriminação fri
sou Se a AT criar uma exceção
não significa que ficaprejudicada
a obrigação de declarar eventuais
rendimentos que tenham sido
transferidos para ou depositados
nessas contas frisouAntónio Pe
dro Braga sócio da Morais Leitão
Galvão Teles Soares da Silva
A realidade dos negócios de gi

gantes como a Google ouAmazon
é mais complexa Portugal espera
por um entendimento a nível eu
ropeu A criação de um novo im
posto indireto é uma opção Não
há uma verdadeira política fiscal
europeia Há 28 ordenamentos ju
rídicos fiscais e concorrentes entre

si apontou Luís Leon

Portugal na linha da frente
Se na legislação pode haver atra
sos iniciativas como o e fatura e

entrega eletrónica obrigatória do
IRS colocaramPortugal na diantei
ra da digitalização Também o sis
temaportuguês de combate à frau
de e evasão fiscais e ao terrorismo

obteve a classificação máxima
numa avaliação em 2017 no âm
bito do Grupo de Ação Financeira
GAFI um organismo intergo
vemamental independente que
integra também reguladores in
cluindo oBanco de Portugal e a Co
missão doMercado deValores Mo
biliários Em agosto de 2017 o Par
lamento aprovoumedidas de com
bate àqueles crimes Foi criado o
Regime Jurídico do Registo Cen
tral do Beneficiário Efetivo e pas
sou a ser proibida a emissão de va
lores mobiliários ao portador e
transações em dinheiro iguais ou
superiores a três mil euros E hoje
há umamaior troca de informação
entre países Mas os especialistas
alertam num mundo cada vez

mais digital e global em que tec
nologias como o blockchain ga
nham espaço a adaptação das au
toridades tem de acelerar
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