
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1) O Governo incluiu no Orçamento do Estado para 2016 uma norma que estipulou que as taxas

relativas a operações de pagamentos baseadas em cartões passassem a estar incluídas nas

designadas “Outras comissões e contraprestações por serviços financeiros” para efeitos de

sujeição a Imposto do Selo, à taxa de 4%;

2) Recentemente o Jornal de Negócios noticiou que “a Redunicre passou a cobrar aos

comerciantes, em Dezembro passado, o Imposto de Selo de 4% sobre as comissões pagas aos

bancos nos pagamentos com cartões”, algo que já está a provocar insatisfação;

3) A Directora geral da APED já veio a terreiro referir que "contestamos que haja mais um

imposto travestido de imposto sectorial e seja, na verdade, um imposto sobre o consumo. As

nossas empresas associadas estão, mais uma vez, a suportar este novo imposto escondido".

Por sua vez, o diretor da área de Investigação, Planeamento e Estudos da AHRESP já salientou

que “sempre foi nossa interpretação que [o imposto] seria sobre as receitas das entidades

bancárias e financeiras. É por parte de quem obtém a receita por ter o serviço, não de quem o

usa".

4) Para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, esta medida significa mais um imposto indirecto

criado pelo governo sobre as famílias portuguesas, o que não é compaginável com o “virar de

página da austeridade” prometido pelo Primeiro-Ministro nas últimas eleições legislativas.

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro das

Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta às seguintes perguntas:

1) Quando desenhou esta medida não previu a possibilidade desta taxa poder ser

repercutida nos comerciantes?

2) Não poderá este encargo repercutir-se também no consumidor final?

3) A repercussão desta taxa nos comerciantes e/ou nos consumidores não poderá

penalizar o combate à economia informal?

4) Considera que a repercussão desta taxa nos comerciantes e/ou nos consumidores

poderá colocar em risco a segurança dos cidadãos, na medida em que, no caso dos

vendedores, aqueles poderão deixar de disponibilizar nos seus estabelecimentos os

necessários mecanismos electrónicos de pagamento, o que por outro lado os obrigará a

ter mais dinheiro em caixa?

5) Considera que a repercussão desta taxa nos comerciantes e/ou nos consumidores

poderá levantar problemas ao nível da segurança pessoal dos cidadãos, na medida em

que, no caso dos consumidores, aqueles poderão ter de ser obrigados a transportar mais

notas e moedas nas suas carteiras devido à não disponibilização de mecanismos

electrónicos de pagamento por parte dos comerciantes nos seus estabelecimentos?

6) Qual foi o montante que o Estado já arrecadou com esta medida?

Palácio de São Bento, terça-feira, 24 de Janeiro de 2017

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2713
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2017-01-24
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Imposto do Selo nos pagamentos com cartão
	txtDestinatario[0]: Min.  das   Finanças

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2017-01-24T11:45:35+0000
	Vera Bello (Assinatura Qualificada)


		2017-01-24T15:15:23+0000
	Idália Salvador Serrão (Assinatura Qualificada)


		2017-01-24T16:01:01+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2017-01-24T11:45:38+0000
	Unknown signer 2afac9105688d46015b540a19c448603670b2ce8


		2017-01-24T15:15:56+0000
	Unknown signer ef6d7286b592a023e6f0c33189a9ff30680f5ef5


		2017-01-24T16:01:05+0000
	Unknown signer 3938e0f28391cd9b676ba187665d859146ff71f3




