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Introdução

António Martins e Daniel Taborda

Este livro tem como objetivo primordial apresentar uma análise crítica 
de determinada modalidade de simplificação fiscal: a criação de regimes 
simplificados de tributação (RST). Essa análise é efetuada a partir de 
diversas perspetivas, cada uma delas estribada na visão de um(a) autor(a), 
a que correspondem distintos capítulos da obra.

Sabe-se que a simplificação fiscal está longe de se esgotar na criação 
destes regimes excecionais de tributação. Todavia, eles constituem uma 
face fortemente visível das iniciativas político-legislativas associadas à 
simplificação. Poderá, à primeira vista, pensar-se que não existem argu-
mentos contra a criação de regimes que buscam reduzir a complexidade 
fiscal para indivíduos ou empresas, seja no domínio de tributação do ren-
dimento, do consumo, seja em impostos aplicados a outras bases tributá-
veis. Se bem que tais regimes possuam inegáveis vantagens, eles não são 
imunes, como veremos, a certas críticas. No limite, pode questionar-se, 
em muitos casos, a sua razão de ser. 

Quer dizer: se existem casos de claro êxito na sua aplicação, também 
se verificam situações de evidente insucesso, em face dos propósitos que 
nortearam a sua criação. Esta diversidade de resultados depende, desde 
logo, do desenho legal dos ditos RST. Tal desenho há de estabelecer as 
regras de inclusão dos contribuintes em função da respetiva dimensão 
económica, se prevalece a obrigatoriedade de inserção, ou se os contri-
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buintes podem optar pela adesão ao regime, qual a forma de determinar 
a base impositiva (com base em indicadores económicos, físicos ou mis-
tos), que regras aplicar nas situações de mudança entre o regime normal 
e o simplificado, e assim por diante.

Esse desenho pode ser ainda submetido ao crivo de outros princípios 
gerais em que deve assentar a tributação, tais como a equidade e a efi-
ciência. As comparações internacionais ajudam o leitor a compreender 
melhor como se avaliam os regimes vigentes em Portugal no confronto 
com as soluções aplicadas noutros países. 

Na liberdade que, obviamente, os autores dos vários ensaios tiveram 
para expor as suas distintas perspetivas, encontrará o leitor não só diversos 
pontos de convergência, mas também saudável divergência de opiniões 
sobre os méritos e deméritos dos regimes simplificados. Não poderia ser 
de outra forma, sendo este um tema controverso. É nessa pluralidade de 
pontos de vista que, por via do debate livre e informado, melhor se pode 
fundar a análise da política fiscal. 

O presente livro inicia-se com um texto da autoria de Matilde Lavouras, 
no qual se discute a questão da constitucionalidade dos regimes simplifi-
cados. A simplificação fiscal é um tema caro à área económica, mas não se 
pode descurar a admissibilidade normativa de tais soluções. Não despre-
zando as vantagens de carácter económico, a autora debruça-se sobre as 
diferenças entre os regimes simplificados no CIRS e no CIRC, concluindo 
que as sucessivas alterações a que foram sujeitos vêm dissipando as dúvi-
das iniciais suscitadas no plano da constitucionalidade.

A autora sublinha que, sem descurar a importância e a justificação 
adequada para os desvios de regime em face de regimes de contabili dade 
organizada, o principal argumento para se considerar que não existe vio-
lação dos princípios constitucionais reside no facto de se tratar de regi-
mes de adesão voluntária.

No segundo ensaio, António Martins sustenta que, no domínio da polí-
tica tributária, se tem dedicado considerável atenção ao estudo e conce-
ção de RST, sobretudo os dirigidos a micro e pequenas entidades. É da 
apreciação das vantagens e desvantagens destes regimes que se ocupa o 
capítulo do qual é autor. Tais regimes procuram facultar aos contribuintes 
as vantagens derivadas da redução dos custos inerentes ao cumprimento 
das respetivas obrigações tributárias. Da parte das Autoridades Tributá-
rias (AT), esses regimes podem induzir a redução de meios destinados ao 
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acompanhamento de muito pequenas unidades, cuja tributação se passa 
a efetuar por vias que atenuam a necessidade de controlo.

Porém, a experiência da aplicação dos RST mostra que nem tudo são 
vantagens. Em certos casos, e dada a respetiva natureza opcional, eles 
transformam-se em mecanismos de gestão fiscal, sendo escolhidos não 
por qualquer propósito simplificador, mas por simples economia de 
imposto. Além disso, uma questão primordial na definição desses regimes 
— que variável económica, física ou outra se deve utilizar no apuramento 
da base tributável presumida? — leva, muitas vezes, a efeitos perversos, 
largamente documentados e geradores de litigância.

Seguidamente, Daniel Taborda trata do regime simplificado de tri-
butação em sede do IRS, cuja criação remonta à reforma fiscal de 2000. 
Desde então, tem este RST sofrido diversas alterações. Ao longo de duas 
décadas, tem vindo a aperfeiçoar-se, buscando prevenir comportamentos 
abusivos por parte dos contribuintes, e tornou-se mais equitativo, com o 
aumento do número de coeficientes. Contudo, na visão do autor, e sobre-
tudo a partir do exercício de 2018, este regime, fundado na simplicidade,  
compreensibilidade e desburocratização, sofreu algumas alterações desa-
linhadas com estas características. O seu desenho normativo tornou-se 
bastante denso, procurando introduzir num regime simplificado um 
tipo de fine tunning mais próprio dos regimes normais. O autor dá conta 
dessas mudanças e da complexidade que acarretam. Para mais, um tal 
incremento de densidade normativa e complexidade tendem a produzir 
conflitos interpretativos entre os contribuintes e a AT, gerando litigância.

João Pereira e António Martins, no quarto ensaio, analisam a jurispru-
dência arbitral relativa à litigância fiscal no âmbito do regime simplifi cado 
que tem vigorado em sede do IRS. O texto pretende identificar e analisar 
os pontos mais frequentes onde existe divergência de posições entre a 
AT e os contribuintes, desencadeando litígios fiscais na aplicação do RST.  
O texto busca responder às seguintes questões: Que tipo de matérias 
constituem frequentes focos de litigância entre a AT e os contribuintes 
na aplicação do regime simplificado?; e qual é, no período estudado, o 
sentido maioritário das decisões jurisprudenciais arbitrais relativas aos 
litígios afetos à aplicação do regime simplificado em sede do IRS? 

Os autores concluem que os temas geradores de maior litigância fo-
ram os seguintes: a alteração da vinculação do regime de contabilidade 
organizada para o regime simplificado de tributação; a aplicação dos 



10

ENSAIOS SOBRE REGIMES DE SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

coeficientes no apuramento da base tributável; as deduções das contri-
buições obrigatórias relacionadas com a atividade; o pedido de alteração 
para o regime simplificado; e, por último, a redução do coeficiente de 
tribu tação em função da data de início de atividade. Como se observa, 
e o texto explana desenvolvidamente, os RST não são imunes a fortes 
divergências entre a AT e os contribuintes. A um desenho jurídico mais 
fino, tentando ajustar-se com maior proximidade às condições concretas 
do exercício de atividades, almejando porventura maior equidade, con-
trapõe-se uma maior amplitude de áreas problemáticas e de potencial 
conflito. É um dilema inescapável.

Rodrigo Carvalho e António Martins comparam os RST de Portugal 
e do Brasil, neste quinto texto. As micro e pequenas empresas represen-
tam, tanto em Portugal quanto no Brasil, mais de 90% do tecido empre-
sarial. Essas empresas enfrentam custos de cumprimento fiscal elevados. 
Primeiramente, os autores fazem uma breve caracterização dos regimes 
gerais de tributação e, depois, uma análise comparativa detalhada dos 
principais aspetos dos RST existentes nos dois países.

Verifica-se que ambos os regimes têm por base, para o cálculo do  
imposto, indicadores de volume de negócios das empresas. Todavia, há 
diferenças significativas quanto aos critérios de acesso ao RST, na forma 
de cálculo da base tributável, no número de impostos que o RST substitui 
e na simplificação realmente operada. Relativamente ao êxito do regime, 
medido pelo número de empresas aderentes ao RST, o caso brasileiro 
tem clara vantagem; este regime foi pensado para incluir a vasta maioria 
das empresas, e consegue-o. Ao contrário, o regime português não tem 
igual impacto nem pela abrangência da inclusão das empresas, nem pela 
efetiva simplificação que promove. É, no essencial, um meio de redu-
ção de IRC para microentidades. A comparação efetuada neste capítulo 
mostra que os RST têm objetivos comuns, mas apresentam traços muito  
diversos e resultados de aplicação também bastante diferentes. 

Logo após, Ana Dinis analisa o designado regime de módulos espa-
nhol, no contexto da simplificação de tributação das pessoas singulares 
em sede do Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. O objetivo essen-
cial desse capítulo assenta na discussão crítica da estimativa objetiva de 
determinação da base tributável dos pequenos empresários em Espanha. 
São descritos e comentados os pressupostos legais da sua aplicação, tendo 
por base o contexto da simplificação fiscal que se almejaria alcançar por 
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via do regime de módulos, na tributação das pessoas singulares. Como se 
verá, muitos dos problemas que os regimes simplificados portugueses, 
aplicados na tributação do rendimento, suscitam aos contribuintes e às 
autoridades fiscais são similares aos que emergem do outro lado da fron-
teira. A simplificação fiscal depara-se com obstáculos que raramente são 
originais, afetando geralmente as diversas experiências levadas a cabo. 

Conclui-se, pois, que o regime de módulos é bastante polémico no 
plano dos seus fundamentos e da sua aplicação, tendo até evoluído num 
sentido de complexidade acrescida, origina litígios frequentes entre a 
Administração Tributária espanhola e os sujeitos passivos, é muito deta-
lhado e impõe custos de cumprimento não despiciendos. Tudo isto com-
promete o seu objetivo, estando em causa, como sublinha a autora, a sua 
manutenção no futuro da tributação das pessoas singulares que exerçam 
uma atividade económica em Espanha.

Maria Dâmaso, neste sétimo artigo, faz uma análise crítica da litera-
tura, baseada tanto em estudos nacionais, como internacionais, desta-
cando a importância dos contabilistas certificados na decisão de os sujei-
tos passivos optarem pelos regimes simplificados de tributação. Uma das 
conclusões mais frequentes nos vários estudos analisados é que as conse-
quências reais destes regimes são mais apreciadas do que as suas razões 
de ser, ou seja, a poupança fiscal que geram acaba por se sobrepor às van-
tagens que os justificam, nomeadamente no plano da simplificação e do 
combate à fraude e evasão fiscal. 

Cidália Lopes analisa o trade-off entre a simplicidade e a justiça fiscal 
no âmbito dos regimes simplificados de tributação. Discute o problema 
da eficiência económica, em particular a falta de neutralidade fiscal, quer 
no IRS, quer no IRC. Identifica várias incoerências no seio de cada um 
dos códigos do imposto sobre o rendimento, assim como diferentes trata-
mentos fiscais preconizados por estes regimes relativamente às formas de 
exercício da atividade económica (pessoa individual, ou pessoa coletiva). 
Entre outras conclusões, destaca que é expectável que os dois regimes 
simplificados de tributação do rendimento empresarial suscitem práti-
cas de planeamento fiscal, em virtude dos diferentes resultados fiscais  
que proporcionam. 

Por fim, Cristina Sá realça a inevitabilidade da complexidade fiscal.  
A simplificação dos sistemas fiscais é um anseio legítimo, mas dificil-
mente alcançável, fruto da diversidade e dos níveis de sofisticação e de  


