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A prova de fogo
do projeto europeu
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2 e 3), apesar de não termos o mesmo poder de fogo que os grandes
países europeus, nem a mesma margem de manobra, dado o nosso elevado endividamento. O que significa
que, tal como a maioria dos países da
União, só conseguirá sair desta crise
se existir uma solução comum para
um problema que a todos ameaça, de
preferência na forma de alguma mutualização de dívida. A União Europeia tem de agir de forma concertada, de ser ambiciosa na sua forma de
atuação e de criar condições para
que os Estados-membros atuem sem
risco de daqui a seis meses estarem
na bancarrota. Até porque, neste
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EDITORIAL

O mundo tem pela frente aquela que
será, muito provavelmente, a maior
crise económica das últimas décadas.
A pandemia de coronavírus paralisou
países inteiros e ameaça não tirar milhares de vidas como também afundar
a economia num poço sem fundo, devido à destruição de milhares de empresas e milhões de postos de trabalho.
Para impedir este cenário dantesco, os governos de todo o mundo estão a anunciar ambiciosas medidas
de apoio que visam proporcionar liquidez às famílias e às empresas enquanto durar a paralisação da economia. Portugal não foi exceção (ver
medidas na súmula fiscal das páginas
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caso, não existe o chamado risco
moral, nem argumentos de passa-culpas que possam ser esgrimidos
entre os países do norte e do sul. Todos terão a perder se a economia
afundar, incluindo os países que
acumulam excedentes desde o lançamento do euro. De igual modo, todos terão a ganhar se existir uma solução comum, chame-se essa solução
coronabonds ou não. Não é apenas o
futuro da economia europeia que estará em causa se os piores cenários se
concretizarem. Será o próprio projeto europeu que será colocado em risco, porque se a União não servir
para isto, serve para quê?
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SÚMULA FISCAL

Fique a par das
novidades fiscais
e contributivas
desde o final
do mês passado
Para fazer face à crise que se instalou, os governos europeus tomaram medidas enérgicas para, por um lado, mitigar o
contágio e, por outro, atenuar os efeitos sobre as empresas e as famílias resultantes da travagem brusca da economia.
Leia aqui todas as medidas que foram aprovadas até à data.

APOIOS FACE À COVID-19

O mês de março foi marcado pela
eclosão e alastramento, à escala global, do vírus SARS-CoV-2 e da doença que provoca (a Covid-19), de cuja
magnitude das consequências económicas, tal como o seu controlo do
ponto de vista sanitário, permanece
ainda incerta.
Para fazer face à crise que se instalou,
os governos nacionais tomaram medidas enérgicas para, por um lado, mitigar o contágio e, por outro, atenuar
os efeitos sobre as empresas e famílias
resultantes do arrefecimento brusco
da economia.
Neste contexto, Portugal não foi exceção. Os anúncios de medidas têm-se sucedido, sendo expectável que assim
continuem nas próximas semanas. À
data em que este artigo foi preparado,
contam-se principalmente as seguintes:
1) Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, alterada por nova Resolução
aprovada no Conselho de Ministros de 20 de março – Medidas para
mitigar a crise de liquidez dos agentes
económicos, incluindo o pagamento,
adiantamento e diferimento do reembolso de incentivos no âmbito do
“QREN” ou do “Portugal 2020”;
2) Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março – Entre outras, medidas de
proteção social por isolamento profilático ou por assistência a filhos e netos, apoios a trabalhadores independentes, e suspensão de prazos para determinadas diligências processuais e
procedimentais;
3) Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março –
Ratificação do Decreto-Lei n.º 10-
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-A/2020, e, entre outros, suspensão
dos prazos para atos que devam ser
praticados, nomeadamente, no âmbito
de tribunais administrativos e fiscais,
tribunais arbitrais e órgãos de execução fiscal, e dos procedimentos de reclamação graciosa, recurso hierárquico
ou outros de idêntica natureza;
4) Despacho n.º 104/2020-XXII, de
11 de março, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais – Dilação
dos prazos para o cumprimento voluntário dos primeiros Pagamento
Especial por Conta, Pagamento por
Conta e Pagamento Adicional por
Conta e de entrega da declaração Modelo 22 do IRC relativa a 2019;
5) Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de
março, alterada pela Portaria n.º
76-B/2020, de 18 de março – Apoios
à manutenção dos postos de trabalho
para empresas em situação de crise,
incluindo um apoio financeiro, por
trabalhador, ao pagamento de remunerações, bolsas e apoios à formação,
isenção temporária de Contribuições
para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora e um apoio, por
trabalhador, à normalização da atividade da empresa;
6) Comunicado do Conselho de Ministros de 20 de março – Aprovação:
(i) do Decreto-Lei que estabelece (a) a
flexibilização do pagamento de impostos e contribuições sociais e a suspensão temporária de processos de execução fiscal e contributiva, (b) a possibilidade de entrega do IVA e das retenções
na fonte do IRS e do IRC em prestações, e (c) a prorrogação extraordinária de prestações do sistema de segurança social; e (ii) do Decreto-Lei que

cria uma linha de crédito com juros
bonificados dirigida ao setor da pesca;
7) Comunicado do Ministério da
Agricultura de 13 de março – Pagamentos e apoios extraordinários ao
setor agrícola, no contexto do “PDR
2020” e de outros programas operacionais, e prorrogação do prazo de
candidaturas ao “Pedido Único 2020”;
8) Noticiado o lançamento de quatro linhas de crédito, com garantia do
Estado, aos setores da restauração, do
turismo e industriais, e outra de alcance mais alargado no âmbito do
programa “Capitalizar”, no valor global de 3 mil milhões de euros;
Complementando as acima indicadas, os Governos Regionais dos
Açores e da Madeira anunciaram,
igualmente, medidas de apoio excecionais, elencadas nos Comunicados
dos respetivos Conselhos de 19 de
março e de 22 de março transatos.
Paralelamente, a Comissão Europeia tomou um conjunto de decisões,
tendo, nomeadamente, no dia 19 de
março (missiva n.º C (2020) 1863 final), comunicado a adoção de um regime temporário que flexibiliza as regras
em matéria de auxílios de Estado, para
os países fazerem face às consequências económicas do surto pandémico.
Por este meio, foram autorizados os
regimes de garantia do Estado português referidos no ponto 8) supra.

TRIBUTAÇÃO INDIRETA

MÁQUINA DO ESTADO

OUTROS INCENTIVOS
FINANCEIROS

Entretanto, ainda que as atuais circunstâncias possam conduzir a um
Orçamento do Estado Retificativo, foi
fixada a redação final da Lei de Orçamento do Estado para 2020 – ver Decreto da Assembleia da República n.º
3/XIV/1.ª. No momento em que este
texto foi preparado, tinha sido noticiada a promulgação do diploma e a
sua entrada em vigor a 1 de abril.
OUTRAS MEDIDAS
PARA PARTICULARES

No que toca a outros diplomas com
especial relevo para as famílias, destacam-se o Decreto Legislativo Regional n.º 2/2020/M, de 3 de março, da
Assembleia Legislativa Regional da
Madeira, que aprova a subida, para os
650,88 euros, do salário mínimo naquela Região Autónoma, e a Portaria
n.º 64/2020, de 10 de março, que define as condições de implementação, e
os territórios a abranger, dos projetos-piloto para o Estatuto do Cuidador Informal.
PESSOAS COLETIVAS

No que respeita à tributação das empresas, no dia 5 de março, a Portaria
n.º 60/2020 procedeu à segunda alteração à Portaria n.º 293-A/2016, de
18 de novembro, que regulamenta o
regime especial aplicável aos ativos
por impostos diferidos.
Adicionalmente, foram aprovadas
(pela Portaria n.º 78/2020, de 20 de
março) novas instruções de preenchimento da declaração Modelo 30, relativa a rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos
não residentes, não só para efeitos de
IRC, como também de IRS.

Quanto aos impostos indiretos, a Portaria n.º 50/2020, de 27 de fevereiro,
veio regulamentar os procedimentos
aplicáveis ao reconhecimento e controlo das isenções e das taxas reduzidas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (“ISP”).
Por seu turno, pelo Ofício Circulado n.º 35.124/2020, de 12 de março, a
Autoridade Tributária e Aduaneira
divulgou instruções sobre o sistema
de controlo dos entrepostos fiscais de
produção de tabaco manufaturado,
previsto na Portaria n.º 350/2019, de
7 de outubro.
Em sede de IVA, realçamos três
Acórdãos do Tribunal de Justiça da
União Europeia, sobre a interpretação da Diretiva do IVA quanto à isenção do imposto nas atividades de interesse geral:
● Acórdão de 5 de março (Proc. n.º C-211/18, decorrente do pedido de
pronúncia por uma sociedade portuguesa), sobre serviços de hospitalização e assistência médica prestados por
uma entidade que não seja um organismo de direito público, em condições sociais análogas às que vigoram
para os organismos de direito público;
● Acórdão de 5 de março (Proc. n.º C-48/19), sobre prestações de serviço
por telefone, de aconselhamento em
matéria de saúde e de doenças.

Em matéria de outros incentivos financeiros, foi criado, ao abrigo do
“Portugal 2020”, o sistema de apoio
“+CO3SO Emprego”, ao emprego e
empreendedorismo no interior. Ainda a esse respeito, pelo Comunicado
do Conselho de Ministros de 27 de
fevereiro, o Governo deu conta da
aprovação, entre outros, do programa “Trabalhar no Interior”, que consiste num apoio financeiro até 4.827
euros para os trabalhadores que aí
passem a residir e trabalhar, majorável em função do agregado familiar
que também se desloque, e uma comparticipação dos custos de transporte
dos seus bens.
No dia 10 de março, foi também
noticiada a criação de uma linha de
crédito no valor de 300 milhões de
euros, constituída com garantia do
Estado Português e do Banco Europeu de Investimento, dirigida a empresas e empresários, incluindo jovens agricultores, para a transformação e comercialização de produtos
agrícolas.
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL

Por último, no que toca a outros
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, destaca-se o depósito, junto da OCDE, do
instrumento de ratificação da Convenção Multilateral para Prevenir a
Transferência Artificial de Lucros
(na sigla inglesa, “MLI”), a qual, assim, entrará em vigor, relativamente
às Convenções para Evitar a Tributação celebradas por Portugal e por si
notificadas como abrangidas, no
próximo dia 1 de junho.
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O impacto
das pandemias
na cadeia de valor
do retalho
O impacto total do COVID-19 na cadeia de valor do retalho ainda é
desconhecido. Enquanto as empresas analisam as consequências deste
acontecimento inesperado (e sem precedentes nas últimas décadas)
para os seus resultados, é importante entender como potenciais
perturbações (perdas anormais, gastos adicionais para proteger a
segurança e o bem-estar dos colaboradores, variações de cash-flow,
etc.) podem afetar a situação fiscal de uma empresa.
Um impacto imediato foi a redução na procura refletida num
decréscimo das vendas à medida que a epidemia alastra. As empresas
afetadas terão de explicar os baixos lucros ou prejuízos operacionais à
Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”). Nesses casos, poderá ser
necessário modelar o impacto da situação atual nos resultados
operacionais, visando proporcionar uma defesa robusta a uma futura
inspeção fiscal e demonstrar que os baixos lucros ou perdas não
foram resultado de políticas de preços de transferência (“PT”) não
condizentes com o princípio de plena concorrência.
Os modelos de PT podem precisar de ser ajustados para estar
alinhados com as alterações feitas na cadeia de valor para garantir
que estas refletem a realocação de funções, ativos e riscos. Algumas
medidas preventivas que os grupos podem adotar incluem a revisão
dos acordos intragrupo existentes para verificar se estes permitem
ajustes económicos entre as partes em caso de disrupção dos
negócios. No caso de as operações cessarem, reduzirem
significativamente ou serem realocadas, levando a uma reorganização
das relações comerciais ou financeiras entre empresas relacionadas,
incluindo a cessação dos acordos existentes, tal pode ser considerado
uma reestruturação de negócio no contexto das Orientações da
OCDE em sede de PT. As cláusulas de rescisão em contratos
intragrupo serão mais importantes para efetuar mudanças na cadeia
de valor entre entidades do grupo e podem ser particularmente
significativas ao considerar se uma compensação de plena
concorrência é devida nessas circunstâncias. Isto tudo enfatiza ainda
mais a importância de preparar uma análise das opções
realisticamente disponíveis para os grupos avaliarem de forma
adequada o impacto das alterações da cadeia de valor nas entidades do
grupo resultantes da disrupção.
É expetável que, para além de responder com uma série de medidas
de estímulo fiscal, o Governo e a AT deem maior ênfase aos PT de
modo a preencher a previsível lacuna no Orçamento do Estado para
2020 causado pela desaceleração económica – pelo que os
contribuintes devem assegurar-se que incorporam o impacto
potencial destas medidas nas suas políticas de PT.

4

BOLETIM FISCAL

ABRIL 2020

OPINIÃO

Oportunidades
de digitalização
fiscal no setor
do Retalho
A digitalização da função fiscal nas empresas de Retalho é uma componente crítica, onde ainda se poderá encontrar
ganhos em termos de eficiência e produtividade.
Num contexto cada vez mais digital
seria de esperar um elevado enfoque
na dimensão online do setor do retalho, contudo, como se tem observado, o retalho offline (físico), tem
mantido uma performance sustentável e resiliente, sendo um dos principais responsáveis pela dinamização
da economia Portuguesa.
O setor do retalho (alimentar e
não alimentar) é atualmente composto em grande parte por marcas e
cadeias globais, com presença em
múltiplas geografias, e que apesar do
forte crescimento do canal online,
ainda mantêm uma forte ancoragem
e sustentação no canal offline (componente física de lojas, armazéns,
etc…). É um setor, que exige das suas
empresas, elevadas capacidades de
gestão e de flexibilidade para operar
volumes expressivos de ativos “fixos”
(imóveis, colaboradores, etc..) para
responderem às necessidades do
mercado e da concorrência.
Um dos fatores críticos no retalho
offline é a gestão da operação, entendido, como todas as atividades que
são essenciais para a gestão do negócio, como: investimento/ desinvestimento em espaços comerciais (imóveis), contratação e gestão de colaboradores (turnos, salários, etc…), gestão da cadeia logística (transporte, armazenagem e gestão de stocks), sourcing internacional e múltiplas
geografias, etc…
Todas estas dimensões têm um
impacto fiscal, e num negócio altamente competitivo é fundamental
uma gestão da “operação” fiscal
orientada para a eficiência. A tendência seguida pelas empresas do setor
tem passado pela digitalização de diversas áreas (a começar pelo canal de
venda), num esforço de adequação ao
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EY Senior Manager, Tax Services

mercado e de geração de eficiências.
Contudo, a área fiscal corporativa
tem sido um dos últimos redutos
imunes a toda esta tendência.
A digitalização da função fiscal nas
empresas de retalho é assim uma
componente critica, e onde ainda se
poderá encontrar ganhos em termos
de eficiência e produtividade. A adoção de tecnologia na função fiscal
pode ser enquadrada em várias áreas.
Por exemplo, com a automatização
de processos relacionados com os impostos municipais de imóveis (IMI)
e/ou de transmissão de imóveis
(IMT), usando robótica, garante-se a
extração e a atualização do cálculo do
valor patrimonial tributário, e face a
oportunidades de poupança, é passível a imediata submissão do pedido
junto da autoridade tributária e aduaneira, sem qualquer intervenção humana.
A automatização de processos,
também é fundamental na gestão de
impostos e obrigações administrativas relacionadas com o trabalho (colaboradores), usando robótica, garante-se troca de informações entre
entidades (por exemplo comunicação
à Segurança Social na admissão de
novos colaboradores) e a gestão de
documentação, inserção ou alteração
de dados dos colaboradores nos sistemas de informação da empresa, eliminando-se a necessidade de intervenção humana em tarefas repetitivas e de baixo valor acrescentado.
Ao nível de apuramento de impostos indiretos, e nos processos de
contas a pagar, a adoção de soluções
integradas com OCR (Optical Character Recognition), permitirá a captura de dados em massa dos documentos, a inserção e contabilização
imediata, para fins contabilísticos e

de apuramento fiscal nos sistemas de
informação da empresa. Como se depreende, os ganhos de eficiência e a
redução do trabalho manual são significativos.
Adicionalmente, e com a inclusão
de ferramentas de Reporting e monitorização, de forma conjugada com a
automatização de processos das contas a pagar e a receber, garante-se
uma gestão de fluxos de caixa (incluindo de impostos indiretos) mais
eficiente.
Nas empresas do setor, a atuarem
em grupo económico e/ou fiscal e/ou
com exposição internacional, é crucial a adoção de ferramentas de Data
Analytics, que lhes permita analisar e
avaliar de forma imediata elevados
volumes de dados e de transações
(por exemplo, status compliance fiscal, taxas de tributação efetiva por
geografia), garantindo ganhos e poupanças de tempo ao nível do reporte
dos preços de transferência e do
CbCr (Country By Country Reporting).
A adoção de ferramentas de Data
Analytics é fundamental também
para a gestão de risco, num contexto
de autoridades fiscais cada vez mais
digitais, e onde o reporte fiscal passa
cada vez mais por dados extraídos diretamente dos sistemas de informação da empresa (por exemplo através
de ficheiros SAF-T).
A função fiscal das empresas do
sector do retalho, terá que se adequar,
para se tornar mais digital, mesmo
num enquadramento de negócio ainda fortemente offline, quer seja, pela
necessidade de potenciar uma maior
competitividade para as empresas,
quer seja por imposição das próprias
autoridades tributárias, com que se
relacionam.
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As quebras
de inventário
no setor do Retalho
A ocorrência de quebras de inventário nos estabelecimentos de
comércio a retalho constitui um fenómeno frequente e inerente à
atividade normal das empresas desse setor. A aceitação como gasto,
para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC),
destas quebras depende da análise das situações concretas em que
ocorrem e da demonstração em como se situam dentro dos limites
razoáveis para o setor da atividade, sendo que, as causas das quebras em
questão podem ter origem conhecida e estar relacionadas, por exemplo,
com autoconsumos das próprias lojas ou quebras físicas / decorrentes
de danos, ou origem desconhecida como furtos ou simplesmente uma
normal diferença de inventário.
De facto, o stock de artigos necessário à operacionalidade diária,
designadamente material de escritório, – aquilo que acima designamos
por autoconsumos – pode ser tratado contabilisticamente como um
abate e, consequentemente, ter impacto ao nível das quebras registadas
por uma empresa. Por outro lado, as quebras físicas podem ficar a
dever-se a danos provenientes do manuseamento dos artigos por parte
dos clientes e/ou dos colaboradores, ou receção de artigos defeituosos,
impossibilitando num momento posterior a sua venda ao consumidor
final. Quebras como as anteriormente referidas podem designar-se por
quebras de origem conhecida, enquanto que poderão também existir
furtos / quebras de origem desconhecida. Estes últimos são,
habitualmente, detetados na sequência dos procedimentos de contagem
e verificação dos inventários.
As empresas devem implementar procedimentos de controlo interno
adequados no sentido de minimizar a ocorrência / verificação de
quebras de inventários, principalmente, no que se refere às quebras de
origem desconhecida, com vista a assegurar a dedutibilidade das perdas
em questão. De facto, a regra geral é a de que são dedutíveis todos os
gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter
ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC, desde que comprovados
documentalmente, independentemente da natureza ou suporte dos
documentos utilizados para esse efeito. Assim, no âmbito deste
princípio, importa garantir que as quebras suportadas pelos sujeitos
passivos, se enquadram dentro da atividade normal e se encontram
adequadamente suportadas documentalmente.
De facto, a aceitação como gasto destas quebras dependerá da análise
das situações concretas em que ocorrem, da demonstração que se
situam dentro dos limites razoáveis para o setor da atividade e da
comprovada existência de suporte documental e sistemas de controlo
adequados à minimização da ocorrência de tais situações pelo que,
apesar de entendermos que existem argumentos válidos para a
dedutibilidade fiscal das perdas em questão, recomendamos sempre
uma verificação caso a caso das situações concretas, no sentido de
determinar os riscos subjacentes à aceitação como gasto das perdas
em questão. Portanto, garantir que existem processos de controlo,
que no caso de furtos podem implicar queixas junto das autoridades
policiais (ainda que sejam contra desconhecidos) e que as quebras
registadas não se afastam das médias do setor, são tudo formas que
irão permitir atingir o desiderato da dedutibilidade fiscal destes
gastos em sede IRC.
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Associate Partner, EY

Aspetos fiscais em
transações no setor
do Retalho
Genericamente, o setor do retalho tem vindo a denotar um elevado
desenvolvimento e crescimento em Portugal, apresentando indicadores
económicos e financeiros muito interessantes e uma rentabilidade
atrativa para os players que pretendem investir em Portugal.
Este setor tem acompanhado o ambiente económico que se tem
verificado em Portugal e neste sentido, diversas são as Empresas que se
têm relevado como atrativas para o investimento estrangeiro e nacional
neste sector, sendo que se tem observado uma elevada dinâmica em
termos de aquisições e alienações de negócios.
Estas transações têm obviamente diversos aspetos fiscais que devem
ser analisados, uma vez que se podem revelar uma efetiva vantagem
competitiva para os potenciais investidores e que deverão ter em
consideração numa perspetiva futura. Neste sentido, salientamos
(não de forma exaustiva) alguns dos aspetos (fiscais) que deverão ser
aferidos:
● Prejuízos Fiscais – Caso existam prejuízos fiscais de anos anteriores
ainda não utilizados, note-se que, em caso de alteração do capital social
superior a 50%, os mesmos poderão ser cancelados a não ser que seja
submetido um Requerimento para a sua manutenção. Atendendo a que
os mesmos estarão disponíveis para utilização por um período de 12
anos (gerados entre 2014 e 2016) e 5 anos (após 2017), tal poderá
configurar uma importante poupança futura;
● Gastos de Financiamento Líquidos – A regra supra referida é
aplicável igualmente no caso das “folgas” acumuladas de gastos de
financiamento líquidos (com um período de utilização de 5 anos), i.e.,
quando os mesmos são inferiores ao limite de 30% do EBITDA fiscal, o
que pode ser especialmente importante no caso de se prever um
aumento de gastos financeiros no futuro;
● Benefício fiscal da Remuneração Convencional do Capital
Social – Caso se pondere a aquisição mediante aumento do capital
social, tal poderá traduzir-se na aplicação um benefício fiscal de
dedução ao lucro tributável 7% do montante do aumento de capital
(até €2M), que será efetuada ao longo de 6 períodos de tributação.
Ainda que a aquisição não seja efetuada desta forma, note-se que este
benefício fiscal poderá ainda ser efetuado através de diferentes
mecanismos alternativos.
● Benefício fiscal da Criação Líquida de Emprego – Atendendo a
que, por norma, este setor tem uma característica de trabalho-intensivo, este benefício, que se traduz numa dedução ao lucro
tributável de cerca de €8k por colaborador e por um período de 5 anos
(sujeito a diversos requisitos) pode ser igualmente relevante.
Atualmente, diversas Empresas não apuram este benefício, uma vez que
o mesmo foi revogado com efeitos a 1 de julho de 2018, no entanto, o
mesmo poderá ser considerado, para exercícios futuros, considerado o
apuramento do saldo até à data da revogação deste benefício.
Dito isto, a vertente fiscal num contexto de transações no setor do
Retalho revela-se fundamental para aferir um adequado planeamento
global em operações de compra e venda e que portanto não deve ser
descurado e minimizado.

CALEND
FISCAL
Veja aqui as datas das obrigações fiscais e declarativas a cumprir no mês de abril.
Tenha em conta que, no âmbito das medidas de apoio às famílias e às empresas na
sequência da pandemia de Covid-19, algumas destas obrigações poderão ser
cumpridas mais tarde, em determinadas situações (ver súmula fiscal na página 2).
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JOAO GREGORIO
Associate Partner

O compliance fiscal
no setor do Retalho

O setor do retalho, tal como os mais diversos setores de atividade que
operam em Portugal, tem a necessidade de adotar vários procedimentos
e metodologias por forma a garantir a conformidade com a legislação
fiscal e parafiscal. O cumprimento das obrigações fiscais e a prevenção
da evasão fiscal é uma das principais preocupações do Estado Português
(“Estado”) tendo em vista a arrecadação de receita fiscal. Deste modo, o
Estado tem criado diversas ferramentas, na sua maioria digitais, para
obter dos contribuintes dados massivos de informação, que lhe permita
efetuar diversas comparações entre os ficheiros SAF-T de contabilidade
e faturação com as declarações fiscais entregues, bem como o
cruzamento de dados entre os contribuintes.
De acordo com estudos nacionais e internacionais, as empresas do setor
do retalho a operar em Portugal têm que cumprir, em média, por ano,
com 169 obrigações fiscais (pagamento e declarativas) e incorrem num
total estimado de 243 horas por ano na preparação de informação
relativa ao pagamento de impostos sobre o rendimento e consumo,
cerca de 81 horas acima da média da União Europeia.
O setor do retalho é muito vasto, pois abrange diversos tipos de
negócio que vão desde bens perecíveis, bens de consumo de curta e
longa duração, bem como bens de investimento. Alguns negócios
exigem investimento avultado por forma a fazer chegar o seu
produto aos consumidores enquanto que noutros negócios o
investimento não é relevante.
As entidades que operam neste setor devem criar procedimentos de
controlo interno na área contabilística fiscal, nomeadamente em temas
que lhe são específicos, nomeadamente qual o tratamento fiscal em sede
de IRC e IVA para as seguintes situações: (i) quebras; (ii) ofertas; (iii)
consumos internos; (iv) abate de mercadorias; (v) donativos; (vi) abate
de ativos fixos; (vii) obras em edifícios alheios; (viii) remodelação de
espaços de venda; (ix) Vouchers de adiantamentos e/ou cheques
prenda; (x) descontos em cartão e ou pontos a descontar; (xi)
atualização dos sistemas informáticos em virtude de alteração de
legislação ou de tipologia de negócio, entre outros.
À data em que este artigo é escrito, Portugal e o mundo têm um
novo desafio originado pelo vírus COVID-19 e as entidades que
operam no setor do retalho têm realidades distintas, uma vez que
enquanto várias têm de continuar a sua atividade, outras são
obrigadas a suspendê-la. Esta realidade coloca novos desafios às
entidades e tem impactos diferentes nas organizações ao nível dos
recursos humanos, local de trabalho, canais de negócio,
financiamento, tecnologia, comunicação, formação, risco,
procedimentos, bem como em matérias fiscais e contributivas.
Nos últimos dias, para fazer face a este desafio, foram criadas
novas entidades, enquanto que outras alteraram o seu modelo
de negócio passando a privilegiar o comércio digital
em alternativa ao comércio tradicional presencial, o que tem
levantado questões em sede de IVA e a necessidade de atualizar
os sistemas informáticos por forma a garantir o compliance
adequado de acordo com as regras fiscais em vigor.
A EY, fazendo jus ao seu propósito de construir um melhor
mundo de negócios (“building a better working world”),
tem apoiado o setor do retalho na obtenção de informação
fidedigna e tempestiva por forma a superar da melhor forma
a ameaça desencadeada pelo COVID-19.
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A crescente dinamização das vendas
à distância no negócio das empresas –
perspetiva em sede de IVA
Quando o volume de vendas à distância é pouco significativo, as vendas à distância podem ser tributadas no país de origem desses produtos, às taxas aí
vigentes. Mas noutras situações isso não acontece.

RAQUEL PINTO

Senior Manager, EY
Indirect Tax

Temos vindo a assistir a um crescimento exponencial na importância
que representa o comércio eletrónico nas transações mundiais, em
grande medida provocado pela concorrência feroz dos mercados.
O comércio eletrónico afigura-se
fundamental para alguns setores do
tecido empresarial português. Motivadas pela perspetiva de negócio, e
por forma a acompanhar a tendência
do mercado, muitas empresas decidem vender os seus produtos através
dos canais eletrónicos.
Porém, esta aliciante atividade
pode acarretar obrigações de natureza fiscal que devem ser tidas em consideração.
Para efeitos de IVA, estas operações qualificam-se como transmissão de bens, sendo-lhes aplicáveis as
disposições legais em vigor, consoante se enquadrem como transmissões internas, transmissões intracomunitárias, exportações ou
vendas à distância.
Neste âmbito, e de acordo com os
estudos da Comissão Europeia, o valor médio anual de vendas na União
Europeia (UE) no âmbito do comércio eletrónico ronda os 550 mil milhões de Euros, dos quais cerca de 96
mil milhões são relativos a transações transfronteiriças.
Nesta senda, e no que respeita ao
regime das vendas à distância (i.e.
vendas online de bens tangíveis a
consumidores finais - B2C), o regime atual, prevê, que, excedido que
seja o limiar de vendas definido pelo
Estado-Membro do consumidor (ou
por opção do fornecedor), que o for-

Quando o volume
de vendas à
distância é pouco
significativo (isto
é, enquanto não
for ultrapassado
o limite
concedido por
cada Estado-Membro), as
vendas à
distância podem
ser tributadas no
país de origem
desses produtos,
às taxas aí
vigentes

Istock

necedor se registe para efeitos de
IVA nesse Estado-Membro de modo
a proceder à liquidação e cobrança
de IVA nas vendas dos seus produtos, de acordo com a taxa de IVA
prevista pelo Estado-Membro de
destino.
Não obstante, e uma vez que o
registo pelo fornecedor em todos os
Estados-Membros para onde efetua
as suas vendas seria incomportável,
quando o volume de vendas à distância para um determinado país
fosse de montante reduzido, a diretiva comunitária impôs aos vários Estados-Membros a aceitação de limites abaixo dos quais as vendas à distância pudessem ser tributadas no
país de origem dos bens.
Assim, quando o volume de vendas à distância é pouco significativo
(isto é, enquanto não for ultrapassado o limite concedido por cada Estado-Membro), as vendas à distância

podem ser tributadas no país de origem desses produtos, às taxas aí vigentes.
Contudo, quando o fornecedor
de bens ultrapassar o limite de valor
estabelecido num determinado Estado-Membro para estas operações,
passará a liquidar imposto no país de
destino dos bens, devendo efetuar o
respetivo registo nesse país para
efeitos de IVA, para que possa cumprir com as suas obrigações fiscais,
nomeadamente submissão de decla-

ração periódica de IVA e pagamento
do IVA aí devido.
Deste modo, torna-se, por isso,
essencial, a consulta do valor limite
estabelecido pelo Estado-Membro
de destino ao regime das vendas à
distância. No caso de Portugal, o limite corresponde a 35 mil euros.
Devido à importância que representa o comércio eletrónico nas transações entre Estados-Membros, a reforma do IVA constante do Pacote
IVA, prevê, entre outras medidas, a

simplificação, a partir de 1 janeiro de
2021, das regras aplicáveis à cobrança
e pagamento do IVA devido nas vendas à distância de bens efetuadas na
UE, mediante a utilização do portal do
Balcão Único (One-Stop Shop). Contudo, e até serem implementadas essas
medidas, é crucial que as entidades que
efetuam vendas B2C para outros Estados-Membros tenham presente as
obrigações que devem cumprir não só
no país onde estão estabelecidas, como
também no país de destino.

