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A indústria de bebidas espirituosas em Portugal
Serve o presente enquanto elemento conclusivo do impacto fiscal da indústria das bebidas
espirituosas em Portugal. Para suporte das conclusões infra referidas,  remetemos  para  o
Estudo “Contributo para a análise do impacto económico e da fiscalidade do setor”.

Impacto fiscal

Considerando os valores das introduções no consumo por hectolitro de bebidas alcoólicas no
período entre 2011 e 2016, é possível concluir que, a partir de 2014, se verificou um aumento
face ao triénio 2011-2013, até ao valor atual de 84.445,72hl (referente a 2016).

As taxas de IABA aplicáveis às bebidas espirituosas nos anos de 2011 a 2016 variaram entre
1.031,57€/hl e 1.327,94€/hl para o exercício transato, numa tendência cronológica de
aumento constante.

Todavia, em relação ao IABA, desde 2003, é possível observar uma tendência generalizada
de diminuição da receita cobrada pelo Estado em sede deste imposto,  apenas contrariada
(sobretudo) nos exercícios de 2007 e nos recentes anos de 2015 e 2016, essencialmente, em
virtude de uma fiscalidade agravada introduzida pelas leis de orçamento do Estado dos
respetivos períodos (tendo, no entanto, essa mesma receita diminuído em valor absoluto face
ao exercício de 2003 e, na generalidade, dos anteriores a 2010 inclusive).

Figura 1: Evolução da receita de IABA, 2003 - 2016
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Fonte: Cálculos EY

Compulsadas as variações anuais entre 2003 e 2016, observa-se uma diminuição anual média
progressiva de -0,39%, em matéria de arrecadação de IABA, ou seja, menos 1,06 milhões de
Euros por ano.
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Figura 2: Evolução da receita de IABA, 2003 – 2016

Exercícios 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IABA Milhões Euros 206,8 197,3 179,9 184,1 202,1 190,3 180,1 182,1 172,7 167,9 173,1 176,4 182,93 193,06
% Execução 92,00 95,00 88,9 90 97,6 89,3 101,2 98,4 89 79,6 102 99,2 90,6 103,2
Variação Anual 0,00 -4,59% -8,82% 2,33% 9,78% -5,84% -5,36% 1,11% -5,16% -2,78% 3,10% 1,91% 3,70% 5,54%
Diferença Milhões Euros 0,00 -9,50 -17,40 4,20 18,00 -11,80 -10,20 2,00 -9,40 -4,80 5,20 3,30 6,53 10,13
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Em resumo, excecionando-se os exercícios de 2013 e 2016, conclui-se que, na série temporal
de treze anos entre 2003 e 2016, apenas foi possível ao Estado executar 100% da sua previsão
de arrecadação de colecta em sede de IABA num único exercício (2009). Inevitavelmente, será
de refletir nos motivos que condicionam, precisamente, a imprevisibilidade associada à receita
fiscal associada ao tributo e consequente execução orçamental.

Figura 3: Execução da receita de IABA face ao plano
Exercícios 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% Execução 92,00% 95,00% 88,90% 90,00% 97,60% 89,30% 101,20% 98,40% 89,00% 79,60% 102,00% 99,20% 90,60% 103,20%
Diferença face ao plano -8,00% -5,00% -11,10% -10,00% -2,40% -10,70% 1,20% -1,60% -11,00% -20,40% 2,00% -0,80% -9,40% 3,20%

Fonte: Cálculos EY
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Haverá ainda que salientar o facto de a classe das bebidas espirituosas ter contribuído com
mais de 50% das receitas em sede de IABA numa base anual, sendo que, para muitos
exercícios ao longo da série temporal analisada, este contributo ascendeu a quase 60% ou foi
mesmo superior. Este caráter contributivo da indústria apenas atesta a importância do setor
enquanto fonte de receita fiscal para o Estado.

A tendência recessiva no que respeita à arrecadação de receita em sede de IABA prende-se,
em larga medida, com fenómenos de redução do consumo, contrabando e contrafação, bem
como desvios de consumo. Na multiplicidade de modelos de procura de bebidas alcoólicas, a
variável rendimento, nas suas vertentes macro ou disponível, surge invariavelmente associada
ao consumo desta tipologia de bebidas, evidenciando, inclusivamente na sua forma empírica,
um  multiplicador  de  variação  das  funções  procura  aos  serviços  acessórios  à  transmissão  e
venda destes produtos, em ambas as vertente, on e off-trade.

Para melhor percecionar o fenómeno de diminuição de consumo de bebidas alcoólicas e a
cobrança de impostos sobre o setor,  valerá a  pena introduzir  na presente análise  a relação
existente entre a arrecadação de receitas fiscais e a chamada curva de Laffer.

Esta representação gráfica é utilizada por forma a ilustrar o conceito de elasticidade da receita
fiscal, ou seja, no eixo horizontal do gráfico encontra-se reflectida a taxa de imposto aplicada,
sendo que, no eixo vertical, podemos encontrar o valor de receita cobrada. De acordo com esta
modelização, quando a taxa de imposto é igual a zero, a receita fiscal gerada também é nula.
No extremo oposto, quando a taxa de imposto é 100%, então a receita obtida também será
zero.

Numa primeira fase da curva (fase ascendente), aumentar a taxa de imposto traduz-se
imediatamente numa maior arrecadação de receita. Não obstante, à medida que a curva sobe,
a cada aumento percentual de taxas de imposto, o aumento da receita fiscal associada não
sofre um aumento pelo mesmo valor percentual.

Com efeito, à medida que se avança no eixo horizontal da curva, isto é, quanto mais se aumenta
a taxa de imposto, atinge-se um ponto a partir do qual o sentido da curva é descendente. Por
este motivo, desse ponto em diante, a cada aumento de imposto corresponderá uma
arrecadação cada vez menor em termos de receita fiscal. A ilustração da curva de Laffer revela
assim que para todo o imposto existe um ponto máximo de rendimento,  o qual poderá ser
alcançado através de oscilações na taxa de imposto – aumentando-a, ou fazendo-a descer, na
medida em que nos encontremos à esquerda ou à direita deste ponto.

Com base nos valores produzidos pela Comissão Europeia no que respeita à carga tributária
relativamente às bebidas alcoólicas (para o caso que nos ocupa, em específico, foi utilizada a
tributação das bebidas espirituosas, sendo que para o conjunto dos bens representativo do
mercado observou-se um fenómeno igualmente constante de aumento da carga tributária),
juntamente com os valores referentes à execução orçamental ao nível do IABA para o período
de 2003 a 2016, procurámos modelizar um exemplo representativo da curva de Laffer para o
mercado português de bebidas alcoólicas.
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Nestes termos, conseguimos projetar o seguinte gráfico:

Figura 4: Curva de Laffer – caso português
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Se analisarmos a tendência, através da desconsideração dos outlyers  identificados na série
relativa às receitas fiscais com IABA entre 2003 e 2016 chegamos à seguinte projeção:

Figura 5: Curva de Laffer – caso português
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Ou  seja,  se  interpretarmos  a  evolução  da  receita  de  IABA  sobre  as  bebidas  espirituosas  no
quadro da teoria da curva de Laffer, podemos constatar, para os dados disponíveis entre 2003
a  2016,  que nos encontramos na fase descendente da referida curva. Isto é, aumentos
percentuais da carga tributária aplicável sobre a indústria, muito possivelmente, não se
traduzirão em aumentos de receita. De facto, retirados os outlyers respetivos (desfasados da
tendência dos valores observados para a série de 2003 a 2016), o agravamento da carga fiscal
face à arrecadação de receita parece manifestar um sentido descendente, suportando, desta
forma, a hipótese de o mercado atual de bebidas alcoólicas se situar precisamente para lá do
ponto ótimo do nível de tributação.

Por hipótese, e à luz do modelo apresentado, é admissível que a localização atual do sistema
IABA português se localize no seguinte ponto da curva de Laffer:
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Figura 6: Curva de Laffer – caso português

Localização atual, modelizada

Receita Fiscal    A Derivada e declive negativo, não acentuado

Taxa Imposto

Ao procurar quantificar qualquer proposta de ajustamento de IABA a aplicar sobre as bebidas
espirituosas, foram tidas em consideração variáveis habitualmente utilizadas na modelização
do  consumo  deste  tipo  de  produtos.  Com  efeito,  a  função procura de  bebidas  alcoólicas  é
influenciada por um conjunto alargado de fatores assim como muitos outros bens de consumo.
Para além do preço e do rendimento disponível, o consumo de álcool é igualmente influenciado
por restrições legais, fiscalidade, restrições publicitárias, idade mínima de consumo, fatores
sociais, pressões inter pares,  hábitos culturais, preocupações de saúde, localização, género,
idade, religião, estado civil, entre outros.

No  entanto,  sem  prejuízo  do  exposto,  em  matéria  de  funções procura tradicionais, a
econometria parece sugerir que o álcool apresenta um comportamento semelhante a muitos
outros bens de consumo, sendo que existe um conjunto alargado de literatura económica que
demonstra uma curva de procura com declinação negativa, calculando-se uma elasticidade
procura-preço superior a -0,5. Ou seja, a procura por bebidas alcoólicas é bastante inelástica
no sentido de variações reduzidas de consumo em resultado de variações percentuais de preço.

Não obstante, é de esperar a existência de fenómenos de substituição de consumo entre
bebidas alcoólicas, consideradas substitutos próximos entre si, na medida em que variações de
preço numa determinada categoria surtirão um impacto maior naquela tipologia de bens do
que no mercado como um todo.

Na sequência do acima exposto, entendemos que, por hipótese, é admissível a existência de
uma carga fiscal ótima em sede de bebidas espirituosas a concretizar-se no valor aproximado
de 1.130,68 Euros por hectolitro, ou seja, cerca 15% abaixo do atual IABA. Todavia, ainda que
esta redução da carga fiscal seja apta a concretizar um aumento da receita na ordem dos 200
milhões de Euros, haverá que ter em consideração, com especial enfoque para as zonas
raianas, o facto de a divergência face ao valor do IEC homólogo em Espanha se manter ainda
acentuada.
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Figura 7: Variação de receitas de IABA em função do consumo de bebidas espirituosas
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Efetivamente, tendo em conta atual diferença de 454,50 Euros por  hectolitro  para  o  IEC
espanhol (913,28 €/hl), o ajustamento da carga de IEC português para o valor acima referido
diminuiria a clivagem em cerca de 50%, ou seja, para 217,40 €/hl. Em todo o caso, e tendo em
conta a formação do preço de venda ao consumidor, a redução da disparidade com a vizinha
Espanha em cerca de 50% seria um ponto de partida para a redução dos fenómenos de cross-
border shopping.

No  entanto,  deverá  ser  tido  em  conta  que  a  determinação  da  carga  fiscal  de  um  tributo
específico consubstancia, em última instância e à luz da doutrina económica, um instrumento
de política fiscal ao dispor do Estado, que existe enquanto meio de financiamento deste último.

Contrariamente, o congelamento das taxas de um imposto como o IABA, que afeta um setor
concreto e bem delimitado ou determinável da economia, constitui um instrumento de
concertação económica de que o Estado pode lançar mão para a prossecução de fins de
política extrafiscal, tais como a promoção do investimento no setor, a criação e manutenção
do emprego e o fomento da sua capacidade exportadora. A combinação de instrumentos de
política fiscal com instrumentos de política económica não só é possível como recomendável
do ponto de vista da concretização da Constituição Económica.


