
Offshores na lista
negra receberam
672 milhões
vindos de Portugal
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IMPOSTOS

Portugal transferiu 672 milhões
para lista de offshores da UE

A União Europeia manteve 41 jurisdições nas listas de offshores problemáticas O
Negócios analisou os montantes remetidos para paraísos fiscais por Portugal em
2018 Considerando só estes países as transferências rondaram os 672 milhões

Osbancos a operar emPortugal transferiram 672
milhõesdeeurosem2018

para os territórios que constavam
das listas de offshores problemá
ticos da União Europeia que fo
ram atualizadas recentemente

Nasemanapassada osminis
tros das Finanças da UE decidi
ram retirar dois territórios os
Emirados Árabes Unidos e as
ilhasMarshall da listanegra e
outros cinco Suíça Albânia
Costa Rica Sérvia e as ilhas
Maurícias da lista cinzenta

Mas mantiveram 41 jurisdições
nessas listagens não sópelos re
gimes fiscaismais favoráveis que
têm mas pela ausência ainda de
cooperação com aUnião Euro
peia para travar a fraude fiscal a
nível internacional

Considerando os territórios

que semantém listados Portugal
recorreu a 16 deles Quatro estão
na lista negra ou seja são con
siderados não cooperantes Beli
ze Omã Trinidad e Tobago eVa
nuatu Paraestes foramtransferi

dos 11 5 milhões de euros As res
tantesjurisdições receberam um
bolomaior a rondar os 660 mi
lhões de euros Nestegrupoestão
por exemplo as Bahamas Cabo
Verde e os Barbados Estes três

territórios receberam sozinhos
566milhões de euros

Estes números constam das
estatísticas sobre as transferências

para offshores em 2018 divulga
das pela Autoridade Tributária
base nos montantes comunicado

pelosbancos ao Fisco no âmbito
domodelo 38

Se seassumiros seispaísesque

aUnião Europeiadiz serem ago
ra cooperantes omontantetrans
ferido sobe para 4 7 mil milhões
de euros O grande responsável é
a Suíça que recebe mais de um
terço dosmontantes transferidos
por Portugal para offshores

Suíça sai da lista cinzenta
ASuíça umdosprincipaisparcei

ros económicos da União Euro

peia é umdos destinos preferen
ciais das transferências para
offshores feitas pelos Estados
Membros No caso de Portugal
aSuíça recebeu3 3milmilhõesde
euros cerca de 37 do total de
quase novemilmilhões transferi
dosparaumconjuntode 74paraí
sos fiscais em 2018

O país que é um importante
parceiroeconómicodaUniãoEu
ropeia é também um dos princi
pais fecetores de transferências
dos contribuintes dos Estados

Membros Segundo o estudo
Missing profits divulgado re
centementepelo Negócios a Suí
ça arrecada 28 da sua receita
comimpostos sobre os lucrosdas
empresas porque atrai de forma
artificial pelatransferênciadelu
cros demultinacionais com ativi

dade noutros países cercade 73
mil milhões de euros

ASuíça estavana lista cinzen
ta porque apesar de cumprir
apenasparcialmente os objetivos
fiscais da União Europeia tinha
assumido ocompromisso deo fa
zere porisso a saídadalistajáera
esperada Opaís temvindo afazer
esforços para reforçar a coopera
ção fiscal com a União Europeia
e este ano aprovou uma reforma
fiscal que acaba com os cinco re
gimes fiscais mais favoráveis que
causavampreocupação aos Esta
dos Membros

A listanegra daUnião Euro
peia foi criada em 2017 e dela
constavam inicialmente 47juris
dições O objetivo é travar a frau
de e aevasão fiscais anível global
Para isso aUE exige aos paraísos
fiscais a troca de informações so
bre as transferências ocombate a
práticas fiscais prejudiciais e aju
da para desmantelar estruturas
tributárias artificiais
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