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3 - As apostas à cota podem recair sobre eventos desportivos de qualquer modalidade

e sobre outros eventos ou sorteios.

4 - As apostas à cota são reatizadas sobre eventos independentes cuja periodicidade

e registo de apostas, definição dos coefícientes, tipo de apostas, simptes ou múltipla,

fixas ou variáveis, são definidos nos termos das normas constantes jo regutamento

aprovado por portaria do Ministro do Trabalho e da

Artig 3."

l r
Lei reguladora da

A exptoração das apostas à cota ptoma, pelos Decretos-Leis

de 3 de Dezembro, petoÍì.o 282/2003, de 8 de

regutamento dos

31312004, de 23

Estado, aprovado pela Portaria n.o

do jogo previsto no n.o 4 do artigo

2 . o .

Artigo 4.o

Sorteios adicionais

Em simuttâneo com as apostas à cota e outras apostas pode o Departamento de Jogos

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa organizar sorteios de prémios adicionais,

expressos em dinheiro ou em espécie.
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Artigo S.o

eondiçÕes de partieipação

1 ' A partieipação nas apostas à cota proeessa-se peta inserição das apostas, através
da ptataforma de acesso multieanat, aprovada peto Decreto-tei n". 2g2/2a03, de g de
Novembro' ou em bithetes de modeto adoptado peto DepartameRto de Jogos da santa
casa da Misericórdia de Lisboa, e peto pagermento do preço correspondente.

2 - o pagamento do vator das apostas pode ser entregue dir:ectamente ao
Departamento de Jogos da santa casa da Misericordia de Lisboa, através da
ptataforma de acesso mutticana[, ou aos medÌadores por esta autorizados, nos ternRos
do regulamento dos mediadores dos jogos sociais do Estado, aprovado peta portaria
n.o 31 3/2004, de 23 de Março

3 - Os mediadores são representantes dos apostadores.

4 - As normas gerais de participação nas apostas à cota constarão de regulamento
próprio, previsto no n.o 4 do artigo 2.o, nomeadamente quanto a:

a) Sistema de jogo;

b) Modo de reatização das apostas;

c) Títutos de apostas;

d) Tipos e modalidades de apostas;

e) Fórmutas de jogo;

f) Envio e recepção dos ficheiros informátieos do jogo;

fzao
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g) Fiscalização do jogo;

h) Preço da aposta;

i) Normas a que obedece a atribuição de prémios e respectivos montantes;

j) Divutgação dos resultados;

[) Prazos de caducidade.

5 - A participação nas apostas à cota imptica a

respectivo regulamento, que está integratmente plataforma de

desportivas àacesso multicanal, ou, no caso de bi

cota, constará um extracto das suas

do Jogo

Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a

de cópia dos registos das apostas efectuadas, que

do direito a prémio das apostas registadas.

que se considerem prejudicados por quatquer decisão do

Departamento de Jogos da SCML de não atribuição de prémios a que considerem ter

direito podem dela reclamar para o júri de reclamações, nos termos dos artigos 36.o

e 37.o do Decreto-Lei n.o 23512008, de 3 de Dezembro, dentro dos prazos fixados no

regutamento do jogo.
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3 ' As decisões do júrí de rectamações são susceptíveis de impugnação no tribunal de
jurisdição administrativa com sede na área de Lisboa.

Artigo 7"o

Fagamento de prémios

I - O pagamento dos prémios correspondentes às
ptataforma de acesso mutticana[ do Departamento

itado na
conta dos apostadores através do quaL

cartão
de apostador, sem prejuízo da tegistação relativa ao
combate ao branqueamento de van a itícita e ao financiamento
do terrorismo.

2 Os prémios constantes tos apie'sentados a pagamento são pagos aos
respectivos

Artigo 8"o

Incidência Fiscal

nos termos do disposto na verba 1í.3 da tabeta geral do rmposto do seto, anexa ao
Código do lmposto do Seto.
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Artigo 9.o

Montante destinado a prémios

O montante destinado a prémios é variávet, definido pelo Departamento de Jogos da

SCML, e deve corresponder a uma percentagem finat entre 55% e 85% do vator total

anual das apostas admitidas e não anutadas.

Artigo 10o

1 - Da receita apurada nos termos

a) A importância um montante máximo de €

5.000.000,00 para consti nado ao pagamento de prémios por

reclamações procedentes, com as normas regutamentares

aplicáveis;

b) A a 0,2To,

GOVERNO DE
PORTUGAI.

SECRETÁRIo DE ESTADo AD,UNTo
DO MINISTRO ADJUNTO
E DOs ASSUNTOS PARI.ÁMENTARES

ão de um€2

até perfazer um montante permanente de

fundo para renovação e manutenção de

I e programas;

c ) A i correspondente a 0,5%, destinado às entidades cujos eventos sejam

utitizados nas apostas desportivas à cota, o qual é distribuído, nos termos definidos

no regutamento do jogo.

d) A importância correspondente a 0,2%, destinado ao

Portugat, termos definidos no regutamento do jogo.

lza:
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2 - os encargos com o início da exploração das apostas à cota são suportados peto
fundo de renovação de material e equipamento previsto no Decreto-Lei n.o g4lg5, de
28 de Marco.

Artigo 1 1.o

y % Instituto de Gestão Financeira da

z % Santa Casa da Misericórdia de Li

caducados

reverte a favor da Santa Casa da Misericórdia de

Artigo í 3.u

Contra_ordenações

1 - Constituem contra-ordenaÇões:

lzet

o

Li



6 COVERNODE I sE$ErÁRroDEEsÍADoÀDruNTo
F POWrÚCel I DoMrNrsrRoADruNro
r I 

EDOSASSUhTTOSPARLAMENTARES

a) A promoção, organização ou exptoração, independentemente dos meios utilizados,

nomeadamente o electrónico, de apostas à cota, outras apostas mútuas, [otarias ou

outros sorteios idênticos ao que o presente diptoma cria, com viotação do regime de

exctusivo estabetecido no artigo 1.o, bem como a emissão, distribuição ou venda dos

respectivos bilhetes ou botetins e a pubticitação da reatização dos sorteios

respectivos, quer estes ocorram ou não em território nacional;

b) A reatização, independentemente dos meios o

ouetectrónico, de sorteios pubticitários ou promoc

serviços, de quatquer espécie, que habitism a um

vator económico superior a (euro) zs, 
"*pÏ#t-ì

ou corsa com

de rifas numeradas ou

dos

outros sorteios de números sobre os à cota ou sob a forma de

bilhetes, que atribuam i ou à possibitidade de

ganhar um prémio com

c ) A i n t r o d u ç ã o , a v e n d a , independentementedos meios

suportes deutitizados, , no território nacional, dos

partici à cota de outro Estado;

d) para as apostas à cota, ainda que em bithetes diferentes

a que respeitem, bem como a pubticidade ou qualquer

prestação de serviços relativa à exptoração de jogos estrangeiros

similares, incluindo a divutgação regular e periódica dos resultados dos sorteios

respectivos;

e) A participação, independentemente dos meios utitizados, nomeadamente o

electrónico, em concursos de apostas à cota, outras apostas mútuas ou sorteios

r'u
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idênticos' eom viotação do regime de exclusivo e.stabetecido no artigo 1.o, cuja
exploração seja punível nos termos das atíneas a) e b);

f) A participação' a partir do território nacionat, em concursos de apostas à cota
estrangeiros, cuja exptoração seja punívet nos termos das atíneas e) e d)"

2 - A tentativa e a negtigência são puníveis"

Art igo' í4"n

eoirnas

1 ' As contra-ordenações previstas nas atíneas a) e b) do n.o 1 do artigo anterior são
puníveis eom coima não inferior a (euro) 500 nem superior ao tripto do presumívet
vator globat angariado eom a organizaç:ão do jogo, quando mais elevado que aquete
limite' até ao máximo de (euro) 3740, parar pessoas singutares, e eoima mínima não
inferior a (euro) 2000, nem superior ao tripto do presumíve[ vator gtobat angariado
com a organização do jogo, quando mais etevado que aquete timite, num montante
máximo de (eurro) 44gg0, para pessoas coleetivas.

2 - As contra'ordenações previstas nas atíneas e) e d) do n.o 1 do artigo anterior são
puníveis com coima mínima de € 1000 e máxima até ao tripto do presumível vator
total das operações referidas, até a' timite máximo de € 3740, pâía pessoas
singutares' e eoima não inferior a € 2500 e rnáxima até ao tripto do presumível vator
total das referidas operações, num montante máximo de € 44gga, para pessoas
cotectivas.

{zaor
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3 - As contra-ordenações previstas nas alíneas e) e f) do n.o 1 do artigo anterior são

puníveis com coima não inferior a€75 ou ao dobro do valor da aposta, quando mais

elevado do que aquete vator, até ao timite máximo de € 250.

4 - Na determinação da medida da coima deve atender-se, nomeadamente, ao lucro

que, directa ou indirectamente, o prornotor do jogo esperava obter com o recurso ao

mesmo, em termos de numerário arrecadado ou em termos de

5 - Os montantes mínimos e máximos são reduzidos

negligência.

1 - Como sanções acessórias prdenações estabetecidas nas alíneas a) a f)

do n.o 1 do arti o poderão determinadas, no todo ou em parte, a apreensão

e perda de transporte, ou vatores utitizados para a

ultantes desta, incluindo os destinados a prémios ou

q distribuídos, bem como o encerramento do estabelecimento

onde se reatize e cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou

[icenci autoridade administratíva e a interdição de exptoração de qualquer

actividade relativa aos jogos sociais do Estado durante um período máximo de dois

anos, nos termos do Decreto-Lei n.o 433/Bz, de zr de outubro.

2 - Quando entre os títulos de jogo apreendidos se encontre algum com direito a

prémio, o mesmo deverá ser recebido, integrando o valor dos bens apreendidos.

lzet



Artigo Í 6"0

Proeesso e eompetência eontra-ordenacionar

1 - compete à santa casa da Misericórdia cle Lisboa, através do seu Departamento de
Jogos' no âmbito das suas atribuições, a apreciação e apticação de eoimas ou outras
sançÕes acessórías dos processos de eontra-ordenação que sejam instaurados eom
vista à apticação das penatÍdades previstas no presente decreto-lei.

2 - A instrução dos processos segue o disposto no Decreto-tei n.o 433/gz,de 27 de
outubro' e compete à Santa casa da Miserieórdia de Lisboa, através do seu
Departamento de Jogos.

3 - o produto das coimas e da venda dos bens e vatores apreendidos integrará o
resultado tíquido da exptoração das apostas desportivas à cota, ainda que cobrado
em juízo"

4 - o pagamento da coima apticada será efectuado ao Departamento de Jogos da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Artigo Í Z.o

Alteração ao Deereto-[_ei n.n 64lg5, de 7 de Abrit

É atterado o art igo 1.o do Decreto-Le i ^,. 64/g5, de 7 de Abrit,  que passa a ter a
seguinte redacção;

*Ar t igo í .o

$$ïeS#8Ài,5ECREÌARIO DE TS17\DO ÀI)JUNÏO
DO MINISÌRO ADJUNTO
I D05 ASSUNTOS PARI-AMENÏARI5
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1 - As despesas comuns resultantes da exptoração, peto Departamento de Jogos da

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, dos jogos do Totobota, do Totoloto, do

Totogoto, da Lotaria Nacionat, do JOKER., da Lotaria Instantânea, do EUROpUU-1ÕES e

das apostas à cota são repartidas, respectivamente, na proporção das receitas

anuatmente arrecadadas em cada uma das modatidades de jogo.

Artigo í 8.o

O presente diploma entra em vigor em, no

Entradaem
#

publicação.

lzae
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Fropasta de anteprojeetos de dip{oma par@ oposfes
í7"5 ANEXO V -

hípicas

Ante projeto de Decreto-lei de Apostas fttútuas Frípieas {,.irhanas

Preâmhulo

Atendendo â especra I natureza da atividade do jogo a dinheiro, vígora emPortugal' à semelhança do que se passa na maíor partedos paíse s do mundo,o prineípio da proibição, isto é, só é permitida a que *, *noossamenfe
autorizada pelo Estada.

Este princípio visa, sobretudo, prese,ar a ordem pubríea, a proteção dopatrimonio das famítias, o combate ao jogo itegar, a prevenção da fraude, daevasão físeal e do branqueamento de capitais.

NesÍes termos e tendo presente a crescenÍe proeura de novos tipos deaposfag na quar se íncruem,'modaridades de aposÍas mútuas hípieas, que nãoenconúram oferta legal,'vem o Governo criar oferta tegaldesÍe tipo deaposÍas,auto,rízandoa sua organização e exploração.

Acresce gue se reeonhece a impartâncía que a economia regionar assume, noquadro da BOrítíea eeonomiea empreendÍda, para o desenvorvimento
economíco nacional sustentado.

A tradição historica portuguesa espeeia lmente presenteno sec. xtx e início dosec' XX aliada à que se pode obseruar nos paíse s congéneres europeus,
iustifica a introdução de aposÍas mutuas ttípieas associadas âs comdas de

12eo
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adequados merbs de fiscalizaeâo da1
modo a assegurar a sua integridade. I

cavalos, estimulando-se asstm o secfor da fileira do cavalo, com Íodos os
benefícios que daí advêm, como se.1'a o fomento das exportaçõeg a criação de
emprego e a melhoria da oferta turística.

Atendendo a que esse desenvolvimento é economicamente inviávet sem o
apoio financeiro proporcionado peta exploração das aposÍas mútuas, evidencia-
se necessário autorizar a exploração desÍe típo de aposÍag
que se realizam fora dos recintos onde se efetuam as

Adoptando, com as necessiârias adaptações, o parte
dos países membros da Comunidade E os

de

Assrm;

Ao abrigo do drsposto no 28 de Março, o Governo
decreta para fazer valer

mútuas hípicas

1 - A mútuas com base nos resultados de corridas de
e de trote é autorizada dentro e fora dos

realizem, nos termos estabelecidos no presente diploma.

2 - É a exploração de apostas mútuas com base nos resultados de
corridas de cavalos realizadas no estrangeiro com exceção dos explorados
pela santa casa da Misericórdia de Lisboa, (scML) através do seu
Departamento de Jogos.

urbanas,

1 .o

lzer



prauwuaar5[CREÌARIO DI TSTAOO AD'lUNÌO
DO MINISTRO ADJUNlO
! DOS ASSUNTOS PARI.AMTNÍARF5

Antigo 2.o

Apostas mútuas hípicas urbanas

1 - A exploração das apostas mútuas hípicas fora dos hipódromos, designadaspor apostas mútuas hípicas urbanas, é concedida, enr regime de excrusivo emtodo o território naeional à scML que pode estaberecer os acordos necessáriospara o desenvorvímento em portugar das apostas mútuas hípicas urbanas.

2 - A atribuição à SCML prevista no número anterior abrange as apostas:sobre
os resultados de eorridas de cavatos qtre se realizeRn em território nacional efora deste

Artigo 3"o

Apostas mútuas hípicas dentro do hipódromo

A exploração de apostas hípicas deniro do hipodromo depende de autorizaçãoe deve observar o disposto no preseRte diproma e respetiva reguramentaçâo.

Antigo 4"o

Lei reguladona dla exploração do jogo
A exploração das apostas Mútuas Hípicas rege-se pero presente diproma, perosDecretos-Leis n'o 433/82, de 27 de outubro, alterado peros Decretos-Leis n.os 3s6/gg,de 17 de outubro , 244/gs, de 14 de setemb ro, e 32312001, de 1T deDezembro, e peraLei n'o 10912001, de 24 de Dezembro n.o g,rgs,de 2g de Março, n.o 2g212003, de g deNovembro, e n'o 235/200g, de 3 de Dezembro, pero reguramento dos mediaoores dosjogos soeiais do Estado, aprovado pera portaria n.o 312/zoe4,de 2s de Março, peroregulamento do jogo e pelos diplomas que regem as apostas hípicas no que se refereà sua exploração dentro de hipódromos, nomeadamente o Decreto n.o 40g10, de 1gde Dezembro de 1g56, o Decreto-Leín.o 4gg12, de 1g de Março de 1g6g e o Decreto_Lei n.o 26A192 de 2g de Novembro.

fzvz
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Artigo 5.o

Sorteios adicionais

Em simultâneo com os concursos de apostas Mútuas Hípicas Urbanas e outras
apostas pode o Departamento de Jogos da SCML organizar sorteios de prémios
adicionais, expressos em dinheiro ou em espécie.

Artigo 6.0

Gondições de participação

1 - A participação nas apostas mútuas hípicas urbanas processa-se pela inscrição das
apostas, através da plataforma de acesso multicanal, aprovada pelo Decreto-Lei n.o
28212003, de 8 de Novembro, ou em bilhetes de modelo adoptado pelo Departamento
de Jogos da SCML, e pelo pagamento do preço correspondente.

2 O pagamento do valor das apostas pode ser entregue diretamente ao
Departamento de Jogos da SCML, através da plataforma de acesso multicanal, ou aos
mediadores por esta autorizados, nos termos do regulamento dos mediadores dos
jogos socÍais do Estado, aprovado pela Portaria n.o 31312004, de 23 de Março

3 - Os mediadores são representantes dos apostadores.

4 - As normas gerais de participação nas apostas mútuas hípicas urbanas constarão
de regulamento próprio, previsto no artigo 4.o, nomeadamente quanto a:

ff Wb- .&.r
a) Sistema de jogo;

b) Modo de realização das apostas;

c) Títulos de apostas;

d) Tipos e modalidades de apostas;

e) Envio e recepção dos ficheiros informáticos do jogo;

f) Fiscalização do jogo;

g) Preço da aposta;

h) Normas a que obedece a atribuição de prémios e respectivos montantes;

i) Divulgação dos resultados;

lzer
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j) Prazos de cadueidade.

5 - A parlicipação nas apostas mútuas hípicas urbanas implíca a adesão às normasconstantes do respectivo regulamento, que está integralmente disponível através daplataforma de acesso multieanal, ou, no caso de bilhetes de participação nas apostasmútuas híBiCas urbanas, constará um extracto das suas R.rmas essenciais,

Artigo Z"o

Fiscalização do Jogo
1 - Gompete ao Depadament. de Jogos da seML a recepção e guarda em segurançade cópia dos registos das apostas efectuadas, que oonsubstaneiam a prova do direitoa prémio das apostas registadas.

2 - os jogadores que se considerem prejudicados por quarquer decisão doDeparlamento de Jogos da se;Mt de não atribuição de prémios a que eonsÍderem terdíreito podem dela reelamar para o júri de reclamaçÕes, Ros termos dos aftigos 36.0 e37'o do Deereto-Lei nj 235/2c)08, de 3 de Dezembro, dentro dos prazos fixados noregulamento do jogo.

3 - As decisões do júri de reolarmações são suseeptíveis de impugnação no tribunal dejurisdição administrativa com sede na área de Lisboa.

Artigo E"o

Íraganrento de prénrios

1 - os prémios constantes de títuros apresentados a pagamento são pagos aosrespectÍvos poft adores.

2 - No caso de os porladores dos títulos a que se refere o número anterior seremmenores ou equiparados, os prémios a que tenham direito são pagos aos seusrepresentantes legaís.

Artigo g"o

Incidência Fiscal

o preço de venda de cada aposta validamente registada inolui lmposto de selo à taxaprevista na verba 11.3 da Tabela Geral daquele ímposto.

lze+
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Artigo 10.o

Receita

1 - Da receita resultante do paçlamento do preço das apostas validamente registadas,
serão deduzidas:

a) A importância corlêsporrìdente a 1o/o, até pertazer um montante máximo de €
5.000.000,00 para constitulção de um fundo destinado ao pagamento de prémios
por reclamações procedentes, em r:onformidade com as normas regulamentares
aplicáveis;

b) A importância correspondente a O,2o/o, até perfazer um montante permanente
de €2.000.000,00 para constituição de um fundo para renovação e manutenção
de equipamento, material e programas;

c) A importância correspondente a Q,5o/o, destinado às entidades cujos eventos
sejam utilizados nas apostas desportivas Mútuas Hípicas, o qual é distribuído,
nos termos definidos no rergulamento do jogo;

d) A importância correspondente a O,2o/o, destinado ao lnstituto de Despodo de
Portugal, termos definidos no regulamento do jogo;

e) A importância correspondente a 1o/o, até perfazer o montante permanente de
€50.000.000,00, destinader ao Fundo parc a construção de hipodromos.

2 - Os encargos com o início da exploração das apostas Mútuas Hípicas são
suportados pelo fundo de renorração de material e equipamento previsto no Decreto-
Lei n.o 84185, de 28 de Março.

Art igo 1í .o

Montante destinado a prémios

Do valor de cada aposta, apuriado nos termos dos artigos anteriores, é destinada a
prémios uma percentagem variável entre 55% a 85%, de acordo com o definido no
regulamento do jogo.

l2e5
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Art igo, Í2.o

Resultados de exploração

os resultados de exploração das apostas Mútuas Hípieas urbanas são distribuídosnos termos seguintes:

a) % Ministério da Agricultura;

i' construção e beneficiação da rede naeisnar de hipodromos;
ii' promoção das Fireiras Equinas Naeionais (oom destaque para as raçasporluguesas);

i i i . Fundo de Saúde e Segurança Alimentar Mais;
iv. Fundo Florestal permanente;

v' Fundo da conservação da Natureza e da Biodiversidade;
vÍ. Sistema de Seguros Agríeolas;

vii' construção e benefieiação da rede nacionar de equipamentos de recolha
e proteção animal.

b) % Ministério da Eduoaçâo;

i' Apoio ao desenvolvimento dos eursos de formação profissional ligados aodesenvolvimento rural.

c) yo Ministerio da Economia;

,.d) % Ministério da Administração lnterna
'"e) % Ministério da soridariedade e segurança sociar;

f,) % Desporto e Juventude;

g) 26,7 o/o SCML.

Art igo, !B.o

Frérnios caduaados

o montante dos prémios caducados é distribuído pelos beneficiáríos deste jogo socÌaldo Estado, nas respeetivas proporções.

lze6
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Artigo í4.o

Gompetência da Inspeção Geral de Jogos

Compete à Inspeção Geral dr: Jogos:

a) Assegurar o cumprimento dos regulamentos das corridas de cavalos
cujos resultados sejam objecto de apostas, dentro

b) Emitir parecer sobre a conta de
hípicas.

exploraçãp

A SCML no que respeíta às urbanas, deve manter à
disposição dos inspetores Jogos todos os livros e
documentos da

hípicas.
exploração das apostas mútuas

exploração das apostas mútuas hípicas

enação, punível com coima de € 20.000,00 a €
organização ou exploração de concursos de apostas
com violação do regime de exclusivo estabelecido no

bem conìo a emíssão, a distribuição ou a venda dos
respectivos bilhetes ou boletins e a publicitação da sua realização.

2 - Constitui contraordenação, punível com coima de €20.000 a €50.000 no
caso de pessoas singulares ou de €b0.000 a €300.000, no caso de pessoas
coletivas ou ajuntamentos inf<rrmais de jogadores, a participação em concursos

lzet



de apostas mútuas hípicas urbanas, rearizados com vioração eìo regime deexelusivo estabetecido no prresente diploma.

3- A divurgação de esearias de coneursos estrangeiros de apostas mútuashípicas Ra comuRieação sercial ou a publicidade a eoncursos estrangeiros forado disposto no presente eriproma eonstituem contra-ordenação, puníver comcoima de €10.000 a €50.001).

Artigo 1Z.o

Sanções Aeessórias

1 - são aprieáveis às eontraordenaçÕes previstas no presente artigo assançÕes acessórias previstas no regime gerat das eontraordenaçÕes e ainda aproibição de partieipar em qualquer çrroeedimento públieo de aquisição de bense serviços.

2 - como sanção acessória das eontraordenaçÕes estabeleeidas no presentediploma poderá ser determinada, nos termos da rei gerar, no todo ou em pafte,a apreensão de bens ou varores utirizados para a perpetração da infraeção,incluindo os destinados a prémios ou quc eomo tal hajam sido distribuídos.

Arttiigo íg.o

Freseniição

o prazo de preseríção das infracçÕes a que se refene o artigo 16.0 é de 5 anos.

Ê,ntigo ïg"o

Frocesso e eornpetêneia eontnaordenaeüonar da se*t

1 - eomBete à scML, através; do seur Departamento de Jogos, no âmbito dassuas atribuiçÕes, a apreeiação e apricação de coimas ou outras sançõesacessÓrias dos processos de eontraordenação, no âmbito da exproração das

( ìOVIRNO DI. ]
.[,( ]rlÌ'j'Ít( ii\r',
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apostas mútuas hípicas urbanas, que sejam instaurados com vista à aplicação
das penalidades previstas no presente decreto-lei.

2 - A ínstrução dos processos segue o disposto no Decreto-Lei n.o 433tï2de
27 de Outubro, alterado pelrcs Decretos-Leis n.os 356/g9, de 1T de Outubro,
244195, de 14 de setembro, e 32gtzoo1, de 1T de Dezembro, e pela Lei n.o
10912001, de 24 de Dezembro.

3 - O produto das coimas e da venda dos bens e valores apreendidos integrará
o resultado líquido da exploração das apostas mútuas hípicas, ainã:a que
cobrado em juízo. 

,,

4 - O pagamento da coima aplicada sefá efectuadó ao Departamento de Jogos
da SCML.

Artigo 20o
,;,,,.

Processo e competência contraordehacionat da tnspeção Geral de Jogos

1- compete à Inspeção Geral de J-ogos, no âmbito das suas atribuições, a
apreciação e aplicação rje coimas ou outras sanções acessórias dos
processos de contraordenação, no âmbito da exploração das apostas
hípicas.em Hipódroúos, que sejam instaurados com vista à aplicação das
penalidades legalmente previstas.

2- A:,instrução dos processos, segue o disposto no Decreto-Lei n.o 433/g2, de
27 de Outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 356/89, de 17 de Outubro,
244tg5, de 14 de setembro, e 323t2001, de 17 de Dezembro, e pela Lei n.o
10912001, de 24 de Dezembro.

3- As coimas previstas no presente diploma, aplicadas pela Inspeção Geral de
Jogos, têm o destino seguirrte:

a. 41o/o pâra a Inspeção Geral de Jogos;

lzss
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b. 15o/o para a SCML;
c. 15% para o rnstituto de Gestão Finaneeíra da segurança sociar;
d. 1\o/o para o MAMAOï;
e. 15Vo para o Estado.

4- A Inspeção Geral de Jogos transfere trimestralmente, para as entidades referidasnas aríneas do número anterÍor, as importâneias que tenha reeebido.

Artigo 2Í.o

Regulanlentação

o regulamento das apostas mútuas hípicas urbanas é aprovado Bor portaria doMinistro da Solidariedade e Segurança Soeial.

Artügo 22"o

publficidade

A pubrieídade das apostas mútuas hípicas urbanas benefieia do regime deexceção prevÍsto no Código da,Fublieidade

ArtËgo 23.o

Norma nevogatória

considerem-se revogadas todas as R.rmas que eontrariem o disposto nopresente d:iploma, cCIm a sua entrada em vigor.

Antigo Z4.o

Entnada em vigor

o presente diproma entra em vigor no dia seguinte ao da sua pubricação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de

N

{:oo



6 covgRNoDE I stcnrrÁnrooersrADoaDruNTo
v ?oRTUGAL I DoMrNrsrRoADruNTo
,l 

I 
EDOSASSUNTOSPARTAMENTARES

O Primeiro-Ministro

O Ministro de Estado e das Finanças

A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do

lmr



N$$W#eRi,;ifflffiï;il:aioADruN,o
E DO5 AS$UNï'OS I'ARI"AMINTARËS

I. Introdução
A tributação dos ganhos associados ao jogo, tanto ao nível do operador, como aonível do seu utirizador [jogado. ãu ,portadì4, .onrubrtuncia uma probremática deelevada comprexidade'erã runúã àe várioí';;;, que vai da quesrão sociarsubjacente ao fenómeno do;ogo u quustões de téinica jurídico-tributária.
Por outro Ìado' o advento da internet, do comercio electrónico e dos contratoscelebrados onlíne veio colocar aivàrsos desafios 

",r, 
,irtun'as tributários, gerandoa necessidade de estes se adaptarem a um ambiente aesmalterìuìiruao qu"acompanha o circuito de pagamenios igualmente erÀtuudos ern onríne.

os problemas gerados em termos regulatórios e de controlo desras novasrealidades têm sido objeto au urtuao .Jntinoràã ai niver da ocDE, a quar vemdesenvolvendo um trabalho sectorial nesta rrieriá. o objetivo é satisfazer aschamadas condições de otawa,-fúgAr, .rn i9ôã;- nlo sentiao de estabeÌecer os
:,ï1iïïï 

de adaptação dos p;;;íó; Ë#;;'ï", a t.iuutuçao àï .o,ne.nio

{ tributação dos ganhos associados ao chamado jogo onrine, isto é, àdisponibilização de oierta de jõ;; dinhei,ro p";;;;: electrónicos, gera, por isso,e na medida da combinação áoã aspetos apontados supra, dificurdades acrescidascuja superação obrig" u .áfluião prïtunau. 
r -"equvu uu

o presente relatório, ao apontar caminhos arternativos para a regulação do jogoonlÍne em Po-rtugaÌ' subsiàì;il'b.ér esta discussã' na área da poÌítica fiscaÌ. Noentanto, a comprexidade da temáticu u.onrurhãìiuá ,"ir* rearizados estudosposteriores, no contexto.93 .on.upção 
-u ,fin"çáo dciìoaelo regulatório escolhido

,.j:"_-1::,jã:tJ", 
no sentÍdo--áã"ãirrrrnarr'ã, quertoes u 

-p.onr.Ãr. 
asora

^ -II. Enunciado das questões abordadas
0 Direito Fiscal 

lPgra sobre catelorias e model.s regulatórios pré-definid's.Nestes terrn'os, a dãfiniçao d. 
"r, ' .; iros 

e consequente derineação de moderos de
ifoï'ïilr":ffiïffi:ffX."";;;; de uma d;';;; prévia' rerativáãente ao
Neste sentido, em função do modero reguratório escorhido, deverá promover_se oestudo de diversas questões, cuja complexidad" ac'.rseìha a constituição de urngrupo de trabarho aurónomo,'.o.n o-àbiàtivo J.;r;ü;;ar a audição de peritos nasdiversas áreas qug são chamadas a intervir nJ' tributaçao do jogo onríne,designadamente: Í ' i)_ o impor,g .rn.;1eü sobre o lü;.IIEIJ; [ i i) a tribútação dorendimento das pòr.ou, singulares; (i i iJ a ,.úáíãli io rendimenro das pessoas

17'6 ANEXO Vt - contributo do ̂ inistéria dqs Finanças

í ' '
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coìetivas, (iv) a tributação internacional e europeia no âmbito de impostos diretos;(v) a tributação do consumo, designadamente o Imposto ,òb.. o Valor
Acrescentado (lVA).

Em todo o caso, a par do estudo da evolução legislativa da tributação do jogo emPortugal (lll.), de um estudo complementar dã Direito comparado envolvendo
algumas jurisdições europeias de ieferência (lV.), de uma exposição da receita
fiscal associada ao jogo desde 200r, (V.) de uma reflexão em torno das
especificidades da tributação do comércio elãctrónico, apresenta-se, no ponto VI.,uma primeira análise de alguns aspectos de política fiscal e
tributária que deverão ser objeto de ponder"ção n" definição
de tributação para o jogo onrine. À 

"rt" 
propósito aeita

jurídico-
elos

domínios adiante tratados de forma mais desènuõluid",
intes

- A definição de opções de política fiscal em I ração
coerente das diretrizes resultantes do m

- Atributação direta dos agentes nsave onlíne, de
forma a perspetivar se (e de que
capacitado para tributar realidad

plano técnico,

- Atributação dosjogadores e
tributação dos prémios e
territorial;

- A tributação em sede deVA e implicações a nível da interação com

- A tributação direta
posto do Selo (lS);

jurí s plurilocaÌizadas, dando-se especial
atenção para algumas pela aplicação de Convenções

e o Direito Europeu;
meios existentes para proceder a um efetivo

rimento das obrigações tributárias tendo em
oferta de jogo onlíne;

Com base afrSentados à Comissão, designadamente um estudo
nsultores, S.A,, apresentado e discutido em Comissão

do

mode
aposta

III.
A incidência
operadores,
utilizadores.

rte relatório finaliza com uma primeira previsão do
I que poderá ser obtido através da utilização de dois

çao distintos: a) tributação sobre GGR; b) tributação sobre a

da tributação do jogo em portugal apresenta-se hoje concentrada nos
não obstante os encargos efetivos se encontrarem distribuídos pelos

Do lado da oferta existem atualmente, no que toca ao denominado jogo de base
territorial, de um lado, a Santa Casa da MisericórdÍa de Lisboa tScMí) ã, de outro
lado, os restantes operadores autorizados, entre os quais os Casinos, sendo útil

lm,

m vista o panorama da
o chamado jogo de base

para evitaçg dupla trib
- A efetiv![aft.adeq
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{

:ffi:'ffrfu:caracterísricas-base dos moderos de rriburação que impendem sobre

a] A tributação da oferta de jogo a dinheiro

i' Enquadramento jurídíco-tríbutárío genérico da scMLA scML configura luridicamente uma pessoa corectiva de Direito privado deutil idade púbrica adminisrrariur. 
.rv*rrr^ ;"; l iàr,1., u*bo., seja sujeira a IRc,encontra-se genericamente isenta daquere *p;;;;os termos do artigo 10.a, n.a 1,

;l',ïïUà 
"1ï JïJff::ï iffi 

;; s erva da s,ì r i* i tu çõ e s p revi st"; 
-;ï, 

resrantes
ií. Enquadramentojurídico-tributário 

dos casinosPor sua vez' a tributaçãã aor crrìnos, no que se refere à atividade consubstanciadana oferta de jogo a dinheiro, ã"-r* através do IEJ, previsto no 
"oigo 

B4.s eseguÍntes do Decreto.-rei.n.a +,ztàg, du;;;;".;;fï" o r'f abrange a actividadedo jogo de base territoriaÌ . p*"e ,*eru" ãiiu.u";iiï, &*r*u de incúência e raxasdistintas) para os chamadosËg* à"n*dor. pur"oíiogos não bancados.
simultaneamente' estabelece-se noar:tigo 84.4, n,s 2 uÌ,na regra de não exigibil idadede qualquer outra tributação rpiiãao*rão u*u..J.iã ã, 

"ii"ïàr;."ffi;;ra de jogorealizada nos termo; 
" 

puÍo pu.ìnão dr, .on.ur"ã"ì,.ìrru regra, no entanto, não seapÌica ao IVA' cujo códig" prá;ê;;a jse,ne.ão p.opri" i.r. 
"rtilo 

;.;;".;ïi do crvAJ.Adicionalmente, o artigã g).r t.uuã ainda isenções em sede de IMI e IMT.
Adicionalmente, com a Lei n,s 64-B/20t, de 30 der dezembro (Lei do 'rçamentode Estado para 201'21, ur ãurpurã, nao documentaàas auferidas por entidadessujeitas a IEJ são suieiias 

" 
t.iuritaião autónoma à taxa de 70%.

b) A evolução reg,isrativa da tributação dos prérnios de jogoo Regularn;ento do Im-posto arì.rã aprovado peló tlecreto-Lei n.e 1.2700de 20 cÌeNovembro de rgzo rãsuË"ïã=rï,'*o i.34.a a.;.;;; \3a dqrcrs) a rributaçãosimultânea dos ,,bilh_eá, 
;; i",rrir; e rifas,,,.. ol;,prémios,,, não sucedendo o'ïïff :':"ff lff , ffJ:ï",; *ï: ïõ lm:::'ì J*, l, a o ; o go' a oï úï u,.n q u e o

Mais de sessenta anos vorvidos, a pubÌicação do Decreto-Lei n.q 442-A/g1de 30 cleNovembro, diploma que tambóm aprovou o código do Imposto sobre oRendimento das Pessoas si"ã"r"*r [IR.s), viria auoii, 
" 

rs constante da verba ].34da rabela Geral do rmposr" ã"ì;ì; 
!lrú;" trti"*;;ando-se os ganhos de jogo,Iotarias e apostas múìuas 

"i-ffirros na recém-ciiada ,,categoiia 
I,, [<outrosrendimentos>)' A primeira ..ãuiiãá'ao artigo rz.; à,, 'àodigo do IRS dispunha quesao compreendÍdos. na catesor,o , 

:.u ^4::f:: ;;r;", ou postos à dÍsposição
i:i'"ï;:i::ï"i: :i:';i:;:,.totãrias, 

ìço, , apostas mírtuas, e aÍnda os provenÍentes
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Com esta primeira alteração legislativa resultou que a tributação tivesse passado aincidir unicamente sobre os ganhos pagos ou postos à disposição, afastãndo-se a
lei de soluções de incidência sobre a aposta ou aquisição doi biúetes de jogo.

com a entrada em vigor da Lei n.e 107/89, de 29.!2,procedeu-se também, através
do seu artigo 24.a,à expressa sujeição a IRS dos rendÍmentos obtidos através de
sorteios ou concursos. A redacção do artigo !2.s do Código do IRS manteve-se
inalterada, até que, por força da Lei 30-G/00, de 29 cle Dezembro, foi revogado estepreceito e aditado o artigo 9.4-A ("rncrementos patrimoniais,,). Este artigã, no seu
fr.e 2, mantinha a previsão da tributação dos ,prémias de qua
apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bíngo, bem como
prémios atribuídos em quaisquer sorteíos ou 

-concursos,

postos à disposíção". 3s

rífas e
Ías ou

Com a entrada em vigor da Lei n.e IS0/99, de 11.
do IS [e respetiva tabela geral) e revoggu a an
nova tabela geral passou a tributar as
ímposto especÍal sobre o jogo, Tldas por bílhetes,

valo/', enquanto no
boletíns, cartões, matrizes, rifas ou tôm
Código do IRS a incidência do im r oS prémios.

Quer isto dizer que o imposto d indiretamente, através das
, âo mesmo tempo queapostas, os jogos não concffio

permaneceu no IRS a regrrlação da triË o dos respetivos prémios, sujeitos àstaxas liberatórias d,e 2ío/o e@gros term o artigo7L e, tr.Q 2, alíneas b) e 0.

ro, que vigorou até à Lei 60-A/2005, o

"são também
rações no artigo 9.q do CIRS ao prescrever que

lotarias, ri
pentos patrimonÍars os prémios de quaisquer
totoloto, jogos do lota e bingo, bem como as

tribuídos em quaísquer sorteÍos ou concursos,
à dísposíção, com excepção dos prémÍos proveníentes
', explorado pela Santa Casa da MiserÍcórdÍa de

'n Elte artigo viria a ser revogado e o seu objeto integrado no artigo g." do código do IRS, todavia sem
fJlq*. 

uTïação subsranriva (cf. Decreto-Lãi n." 198/200r, de 3 ãe Julho).'- u enuncrado legal do artigo 9'" do Código do IRS viria a ser sucessivamente alterado pela Lei n3 64-

N2008' de 31 de Dezembro e pelo Decreto-lei n.o 175/2009 de 4 de Agosto. A sua última redação antes

de ser revogado em 2010 foi: "São também considerados incrementos patrimoniais os prémios de

quaisquer rifas, jogo do loto e bingo, bem como as importâncias ou prémios atribuídos em quaisquer

lms

p b Código
verba 11.1 da

Com a Lei t07-B/2003, de 3



A entrada em vigo^r do Decreto-rei n.a 2BT /2003,cÌe 1.r. de Novembro, que aprovoua denominada ieformr d;-;;;;ação do pr,rí*ãnio, preferiu ,uni., a opçãoIegisÌativa de sisrem uti"iì j ,rrylrao dà i"s., 
-.,n 

dois. dipromas, cada quarprevendo rearidades disrinras r õ1. ã, qu.ui, ái-i*-f or,o, do IRs e sero incidiam:
'ï#'#:ffi,:i,:i::'ï"!'"ï* a par da tributação dos .u,iná, ï, sede de
Mais recentemenre, foi publicaou u ,:i n. a 3-B/2!*1!, de 28 de Abr' que, aorevogar expressamente o n.e 2 do_artigo g.n ao irns, veio consagrar a opçãovigente de excruir do âmbiià ai ïns u.tiib,rtrçí" aï, prémios, conãentrando no;:i::l"i:Jf;ïtï:1ta" J"' 'p,.uu u ao, p,emio,,ã-u 1ogo, não sujeiro ao rmposro

c) A tributação do jogo fora do quadro do {EJ na atualidadeEm sede de Imposto- dó Seto, sao^ ,u;*ìto, 
"p-lrrru", 

Au imposto a SCML,relativamente aos.contratos cerebrados no'âmbito'aã. ;ogu, sociais do Èstado, cujaorganização e exploração se k't unlontre atribuída em regime de direito excrusivo(artigo z's, aríneáoJ,;r;;;;;;; ' ;uu concedem osfrémios do bingo, das riras edo jogo do Ìoto, bem como quaisquË, prérnios a. ,".ï"i" ou de .onõ.uor,, (artigo2'4, alínea p), bem 
_como outras entidades qu" i";;;;;nham em atos e conrrarosfartigo 2.o, atíne?^lÌ:":;üil;" .o, 

^r-"iinuu'n; 
do artigo s.a do crs, a',i{,*iiiïïïiËtïuô o uu;uì'tã'iu',iuã ã ;.ï;ã; que orsan iza o jogoprevisto

A opção feita peÌo leg:r]i1ï porruguês,em.sede de imposro do sero ao prerendertrrbutar as operaÇões. relativas ao ,lãgo fde base turritá.i"r) levou_o, a finã,, a fazerincidir o imposto:::.:::b.;;;;;:tai 
como s;;,;;; prémios, decorrendo esrefacto da própria circunsrância da ïributação.ili;;; iu. ,iao numa primeÍra faseobjecto de tratamento simuÌtanu" uo coaigo o"lisï'* ctrs, como já se referiu.

Nestes term,os, 
"u.111,-oade, as regras apricáveis à tributação das apostas e dos

ffi;n,iï#ff 
encontram';;;;" na verba 11 do códfo á"-rsl qï. rem a

LL - Jogo:

prawuaxrsECRÊÌAíIIO'E E5 IADO AD]UN O

E DOS A55UNTOS PARI,AMIJNTAR[5

1'1"1 - Apostas de jogos não sujeitos ao.regime do imposto especiar sobre o jogo,designadamente ai rãpr.r;;r;;;"io, u,ilrui_;;ü.,i.,:, cartões, matrizes, rifas ou

sorteios ou concursos, efectivamente pagos ou postos à disposição, com excepção dos prémiosprovenientes dos jogos sociais otganizados por Estados membros da união Europeia ou do EspaçoEconómico Europeu desde que, neste caso, exista intercâmbio de informações,,.

f3o6
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tômbolas - sobre o respectivo valor:

I1,.1,1- Apostas mútuas: ZSo/o;

1L.L2 -  Outras apostas:25%.

1'1.2 - 0s prémios do bingo, de rifas e do jogo do loto, bem como de quaisquer
sorteios ou concursos, com exceção rlos prémios rCos jogos sociais previstos na
verba n.q 1'L'3 da presente Tabela - sotrre ovalor ilíquido, acrescend o i0 o/oquando
atribuídos em espécie: (Redação dada pelo 66.0 9g.ir da Lei n.e 3-B/.2.010, de 28 de
Abril)

1 1 , 2 , 1 ' - D o b i n g o : 2 5 o / o ; . ' : . 1 . ' . ' . ' . . . : : : :

I1'3 - ]ogos sociais do Estado: Euromilhões, Lotaria Naii.onaÌ, f6Íaoi" Instantânea,
Totobola, Totogolo, Totoloto e foker - incluídos no preçq:de,vendâ da aposta - 4,5o/o.

sistematizando: 
:-. 

t'::;::::, :i'.i;ririi;

a) As Apostas (verba 11.L e 11..3 da TGIS) estão r;ujeitas a IS quando se trate dejogos não sujeitos ao regime do,,lEI, desigtâaáfiente as representadas por
bilhetes, boletins, cartões, matrizes, rifas ou tômbolas (11:1J, e jogos sociais
do Estado: Euromilhões- Lotaria Nacional, Lotaria Instantânea, Totobola,
Totogolo, Totoloto e Iokór [11.:t)

b) Os prémios do bingo, de,rif* e do jogo do loto,, bem como de quaisquer
sorteios ou concursos, côm,,éxcepfao dos prémios dos jogos sóciais
prwistosnâ verba n.q 1L.3 são sujeitor r iS no,, termos da verba tt.Z da
TGIS.  , : , "  

'  , ' : " '
De notar, todavia, gue o n,a 2 do artigo L.a do cls prevê que não são sujeitas a
imposto as ope,rações sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado e dele não
isentas.r Q 4111[6,,.,9,n, tr,,e 131-, do crvA, no entanto, estabelece que estão isentas do
imnóstg a :lotaria:da,,,scMl, as apostas mútuas, o bÍngo, os sorteios e as lotarias
instahtâneás 

_dwidamente autorizados, bem como i, ..rp..tivas comissões e
todas asiâEividades sujeitas a impostos especiais sobre o jogo.,::,::,,,.r;,,

ry. Brevê Panorâmica de Direito Comparado
A regulação do jogo onlÍne é uma competência dos vários Estados Membros [EM)da união Europeia não exist indo, por isso, um quradro comum quer no plano
legislativo, quer no plano da tributaçãcl, Compete, ass;im, a cada EM delinear qual o
regime a adoptar sem esquecer os vários princípios rle Direito Europeu, tais como
o princípio da não discriminação, da proporcionalidade, da liberdade de
estabelecimento e de prestação de serviços, bern como a jurisprudência do
Tribunal de fustiça da união Europeia (TIUEj nesta maréria.

Iroz



praxvuaar;ifflïiiï8il:ni#^"""
F DOS A55UNTO5 PARI AMINìARF5

com o intuito-de obter uma anális.e comparativa foi efetuado, com base em dadosobtidos pera Auroriaaae-iiiüïïa.'u 
coi;;ì" .rìra" da DeÌoifte apresentado àcomissão InterministeriaÌ, ;;l;.u. estudo comparativo-de argumas Ìegisrações derererência da Erj que tra;ãm .Lãrr*."il;;;ïrïïouo. 

{o jogo onrine, de rorma aidentificar tendênôias dilérïesta área. arrir, ' lonsideroúse as legisrações deReino unido, França, srJ.li ÉËrgi.u, Erpu;rrì, iiàji, . Dinamarca.
aJ Direito comparado

i .  Reino Unido
TaÌ como se referenciou anteriormente o modelo reguÌatório do Reino unidoassenta num mercado online Ìibárdizad" .. i l ;; i 'o admitidos operadores Ìocais,
,ïtï'Ë:t 

licenciamen'o, n.Ã'Júo operadorós esrrangeiros [sem necessidade de

A tributação do jogo online incide excÌusivamen

''ffJ::,1"r:ïiJés de"u' i'p*ü'gu n rã ãõii rr"I;u raxa,de 1.s0/o).'#:ï'ur-o;
logo un.oni.rl; ;ïfr'irïtoLapÌican<lo-se uÃa';;; o*ã f ";";;#â;. a z*o/o). o

ii. França
A França adopta um modelo que 'foi d'eno-minado de l,iberarização controrada, isto é,
;ilïJ; 

o m erca d o';r i ;; ;p:; ïü#Ë;: ïrï:'f,p o,t", d esp o rtiva s, h íp i cas e
A tributação incide sobre o valor das apostas a taxas variáveis de acordo com otipo de aposta: aposras desf ortrva s 9o/o;áõÃ;Ípi,rías t4,40/o; póquer z%o.Adicionalmente, incide ainda imposto sobre o rendimento à taxa normal de33'33o/o apr{cáveì a'. .niiJ"ã.if'ïr:{;;; ;;,;r. Em tese, poderá exisrirtributação ao níveÌ a"t t"riuràãr;.r 

mas apenas quando os ganh-os se reveÌemregulares o que, na pratic",ïàïiuï r,ao aplicação p.ìiti.r.
i i i .  Suécia

A suécÍa àdjop'tou um modeÌo restrito que assenta no monopório do Estado sobreos jogos online' sendo quu ,ã .".ï""r"r regurados 'ma assinarável variedade deflï:ffiTi:i;i,ïïT,ïï;:n*çXír".-"",'Jiiiï""rparaa,émdopóquer),
Quer os operadores, QUOr os uti Ì izadores encontram_srque a receita dos primeiros é totaimente contabiÌizada como receita 

"" ".'r";j,ïïll
do Estado. 

primeiros e r",rrÃìï;.;;;;,ï,iiï. rsenros de impos

iv. Bélgica
A Bélgica dispõe hoje de um modeÌo reguÌatório do tipo restrito, em que seconcessionou a atividade do;og"oniine apenas para os operadores de jogo de base

l3o8
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ao pagamento de urn imposto de yogolq,ue pode
ou umÌa base GGR, variah.do â taxa e a base de

As comunidades autónomas podem ainda aumentar as taxas de jogo em Z0o/o para
os operadores sedeados no seu territór.io;, 

'l:,,,',';,., 
,, ,, ,,,,,,,, ,,,

: : ' : .  "  i ' i l i i ì  ' , : : l ; ' t r : : i t ' t : ; : r : , l l

Para além do imposto de jogo, os openadores estão sulrê1tos 
"ã f;g"-.nto de uma

taxa no valor de Io/o sobre o valor das apostas, deitlnádo a finanúr as atividades
da autoridade reguladora. ,,,,,,,;,,,:,' 

- ',,t,:'|,.,,, '"' ', ,

Todos os operadores sujeitos a imposto de jogo estão isentos de IVA.
t ,

Os ganhos de jogo estão isentos ae impoü,tog na esfera dos apostadores.

vi. Itália '::, ':: , .
Em Itál ia vigora um sistema.de,lnonopólio concessionado da oferta de jogo online
nos termos do quâl são atribuídâS licernças de exploração a operadorós privados
registados, as' i"quais,,abrangern uma variedade de jogos incluindo apostas
desportivas;,;,hípicas, póquer, jogos de cilsino e bingo.

f :.g::.oe lriu.u!3cao va'rÍám de acor:do com o tipo de apostas. Assim, as apostas
desportiVãs são tributadâs a uma taxa variável que,oscilá entre 2o/o e 50á sobre ovolume de negóciob.'|á'i'os jogos de casino, incluindo o póquer, são tributados numa
base GGft a uma taxa de 20o/o.

De acordo:'G,om informação consultada,4r a cargatributária incidente sobre a oferta
de jogo onliúé é hoje significativamente menoi do que a que vigorava ao tempo em
que a atividade foi regulamentada, tendo-se verificado um aumento exponencial
das receitas públicas.

territorial, com licenças primeiramente temporárias e limitadas a apostas
desportivas e jogos de casino, incluinclo o póquei.

O modelo tributário assenta numa base de GGR, a urna taxa variável de LIo/o a.!_So/o,
sendo que os apostadores são isentos de imposto.

v. Espanha
A Espanha adoptou um modelo regulatório liberal izante, semelhante ao modelo
francês, abrangendo apostas hípicai, ìbingo, jogos de casino (incluindo póquer) elotarias.

Os operadores estão sujeitos
incidir sobre as suas receitas
incidência com o tipo de jogo.

ot cf. "overview of the Italian Regulatory framevvork for online gaming,,- MAG, 2011, disponível em

http://www.ft .dw samling/2009 l /lovfors lag/r202 lbirag/ 4 / 825 547 .pdf

[:or
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vii. Dinamarca
A Dinamarca procedeu em 2010 a uma reforma gÌ'bar.da reguramentação da ofertade jogo, tanto de base territoria"t .oro onrine, p*;;;;"-se aquilo a que se charnouuma semi-riberarização, uma vez que continuarão a existir jogos sujeitos amonopóÌio do Estado que coexistirão com uma atividade alrïnuoruida porprivados, domiciliados ou não n" ojn*urca, através de um sistema de Ìicenças.

:i*'iXjT."lï:;51"ffiïXïïé unirorme. Assim, a orerra de roraria é triburada

:ïiliï:ii"aàïï",:ãï,íi,õ#iï;'f il'ï:,ï;Ëi:,*3.:i,ïï*,"*ï#í
bl Tendências identif icadas

Tal como resulta do estudo'eretuaao.peÌa Deloifte, constata-se *ma tendênciavariáveÌ de aumento da ativid"ã. r.!"r a^o yogo.Àr'" ã".rsão de reguramentação, a3ffl.,iXïilrj: 
jurisdição o'* ";;;;á"';#"il'ï.o.do 

.o,- os moaero,
Não obstante' nos. modeÌos regulatórios.l iberalizantes que admitem operadoresestrangeiros verifica-se uma 

"certa 
assir-netria nã--t."turunto de operadoresÍ:iliï'filii,'*J"';. S;n:*:;3mf,ffiio 

"ai,* úÌtimos, o-'qu. tem
A opção iraÌiana o::^.1ï:1. a^cargat:_.", e os sisrernas assenres em rriburação debase GGR reveram-se mais favoiáveis ,o aur.nuoiuìi.."rq do negócio do jogo,
:,ïj;;'i:a,intervenção 

do E ú;;'ì, p..uunção do vício de jogo é reita rora do

o modero sueco, de monopório restrito e sem tributação, destaca-se peÌa suasimplicidade e pela irreÌevânci" nr*r 6que naãorçurn.ïrur) da oferta de jogo 'egaì
ltoaa 

a receita p,iuti.u ';;;.*;;i;" não huu.nãolìg". a receira de imposrosl,
Finalr'nen'te, saliente-se o modero dinamarquês,_designadamente no que se refere àopção de repensar in,tegraÌ;;;;'^'; ofeita. á. iõ, bem como o movimenroobservado em termos fiúnceiror, r"io, voÌume dï receita fiscal que contrastacom urnÌa diferente distribuição das receitas.-do operador púbrico e com umaumento dos payoufs, conduzindo * u*u perda líquida'Je receita para o Estado.

V"
os dados da receita 

ffi,ca traçada,ffiï'ËJ1ïi*:i.ïlïil'"'í::"" --:.1i:!$:içã";";* o rRS e o rs, bem como o
",n::n:::#ffi,ïj::ï.?:Ë#f ilïi::Ë:ïï".f.ï::"J?"ilt?;liif, j",ï3

f : ro
t
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Tal como referenciado supra, o Decreto-Lei, n.e LTs/2009, de 4de Agosto, revogou
a isenção relativa ao Euromilhões em sede de IS fpor conformação-com o:Direito
Europeu), sendo aditada a verba l-1.3, na quaÌ pasiou a tribután,á tu"" do Imposto
do Selo de 4,5o/o, "f ogos Sociais do Estado: Eurornilhões, Lotaria Nacional, Lotaria
Instantânea, Totobola, Totogolo, Totoloto e Joker - incluidos no p..ço ãe venda da
aposta 4,5o/s"

Esta alteração justifica o aumento substancial na .uii5it, do IS observado no ano de
2009 [nesse ano é apenas de 3 meses, porq]ue a Lei entrou em vigor em Setembro,
mas a primeira entrega verificou.se erl outübro, dad,o'que o imposto tem que ser
entregue até ao dia 20 do mês seguinte).

os prémios do bingo, rifas; do jogo do loto, bem como de quaisquer sorteios ou
concursos, estavam sujeitos a IRS a taxas liberatórias. Ora, pãtu l"i n.e 3-B/201.0,
le 28 de Abril [Lei do orçamento do Estado para 2010), e tal como referenciado,
foi eÌiminada a tri:butação em sede de IRS e ós referidos prémios passaram a ser
tributados em IS' Assim se justifica novo incremento da receita do IS a partir do
ano 20L0 (aumento de 30% em 20i-1 comparado conì 2010).

Desta forma, os da:dos agregados, por:ìnos, da receita oriunda do Jogo constam do
quadro seguinte:

200.1 2005 200{r
?Íl-r,.1?0.{Ì0 567,rì78_0ú -3.t l,,r{ì8.00

zl ]0lJ

5 5 t . 0 e t ; . 0 0

1006 2007 2OOr |
I 06.780,0 t 2.r;2 9 t,:J5 t,. l(; lJ.6J Íi7,!, | 8.r1,5,.,.2 3

5 . lO,8 f )9 .23  7 . lS . l ' J0 ,ô6  . ; - t6 ,Z i r . Ì s

J:t 1,,)rf 8.o0 2tt7,62Ít.utt 5s?.u9$.0{)

2 0 t o  2 0 r  I
(,r,:J6.t,7.1.t.00 ítt!.tt?,.11r.1.0o

Z 0 O ,  2 o l g
70,5ti l i ,7(r5..15 | r,ô?0, l?-Í..aí)

, l | 5.ltÍr.1.07 .l I 5,1t{' i .07
13,61Ít,6:17.00 bí).1Ìír:1,7,1.|.00

VI. rcio electrónico
De acordo com o coM'/97 /0157 de 15.1J4.1gg7 enviáìla ao parlamento Europeu, ao
conselho, ao comité Económico e social e ao comité dtas Regiões:
"O comércío electróníco permÍte fazer negócÍos por vía electrónica. BaseÍa-se noprocessamento e transmissão electrónÍc:os de dados, incluÍndo texto, som e Ímagem.
Abrange actÍvídades muito díversas, qwe incluem o comércio electrónico de bens e

{rr r



servíços, q enffega em linha de cgnterldo digítal, as transferêncías financeÍraselectrónÍcas, o comércío ,trrïróriro de o-rçïàí,', conhecímentos---ie emba,queelectrónícos' tt:!u:: 
. '"^iì'iíii concepção e engenharÍa em cooperação,determinação em tinha dii ^ì"ìí"rtt 

1"ríír..yoÃ aluistções (sourcing), contrrtos
ii:i:rl' i #ï ï W :,' f:;:;t#',o 

c o n s u m í d o r e s eï v i ç o a p ó i v e n d a. l nv o tv e q u e r
t u 1 1 1 l rul i o s ( p o r e x e m p t o, s e rv Í ç ; i,' #;;,W T:i ;:r) #í ;,,2: ; :! ï,,# tr !Ì: lactividades tradicíonaii çp,o,,ìí^ìyn,,úuoa^-'aá"saúde, educaçdo) e actÍvídadesnovas (por exemplo, centìos ,o^rriioi, virtuaís),,.
com a desmateri alização da moeda [a reguÌação do acesso à actividade e exercícioda mesma por parie. aãr inrtituliJ* a. uïo.au Jìr.r.o"ira tevg consagração legarna Directiva 2000/46zcE, au iãã'u suturur"t . 

"ïãïenrs 
da facruraãrecrrónica,

:t:ïn"ï::parado 
o caminho pr., u impÌemenração generarizada do comércio

iff':Jr'JihX"r';.?1":tiu.'. 200t/Lrs(r?1,!1ro=de,Dezembro, prevê a criação de

ffiï' jffi lr;:Tï1"-'.'ïï::,'ïïi"i"i':i'"'ïí"Jn.ffi r*rn:r;**p r o c ur o u .'' o " 1i ïi, ffi :'ï'Tff ' -1 i,ïH ;::i,' :yïrilf Íj di ïfjïaspectos e condicionarismos reraciónad"; ;;;'; ú.igïçao de facturação.
Das relações jurídicas estabeÌe cidas onlÍne nascem os mais diversos tÍpos decontratos' sendo o resultado a. ou.ir;;ü á. ïïïroe manifestadas através da
|"ï;ã f :.Ëï,ï,ï :,ïf:,.*.i. 

ã'l ï;ì,,.il; ; ;.," ""ï'ï" 
" 
tra to s d e j o go e a p o s ta

Estes contratos .t.-.^riu:l:os apresentam características-próprias, assumindo paperfundamental no que à vatiaaá-u-ãïuïenticidadg do iuú.,o concerne, a assinaturadigitaÌ' a ú'nica forma.de ur*.Jï imputação a, Ãïnrugem ao seu verdadeiroautor' Tambér''t é nol::i". t irïá.ta"cia ãssumia" 
", 

..r.bração destes contratoselectrónieos pera entidade ..;ifi;;;.ra a quem cabe verificar rigorosamente a
:::ih:n; 

a caraeidade dos 
-.u"[iu..n,es, 

dos pares de chaves e respectivos

De acordo com as^chamadas Regras de Ottawa sob,re a ffibutação do comércioelectrónico'az devem aplicar-se "à 
tributação ao-ão..uio erectrónico regras eprincípios tributários tu,nut'trnúüos apticádo, n, tiiúutuçao da oferra arravés de

ffiï":;#:Hï1tt 
tendo ur .ãirr, 'o enranto, as especiricidades da orerra de

";;;'"-o;;;-ì;"'ft ,ffi :Ëi'Ï:r'i:*.**ffi r.,ïï,i"'"'i*"ïjã0.ï.ïlï:

psawuaxt,sEcR[ÌÁRloDf [sïADo ÂDiuNïo

f; DOS ASSTJNÏOS PARI.AM!NÌI\RE5

;#:*:"ï 
(1998)' Electronic commerce; Tqxqtion Framework conditions, disponível em

f:rz
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o' JOSÉ CASALTA NABAIS (2010),Direito Fiscal, Almedina, coirmbra, 2010,6uedição, pp. g4 et seq.

prawuair

consequentemente, deverão, acauteladas as devidas especificidades, ter reflexo na
tributação da oferta de jogo por meios electrónicos:

Neutralidade - A carga fiscal deve ser distribuída de forma neutra entre as
diversas formas de comércio electrónico e entre estas e aquela que é aplicável à
oferta convencional, de forma a as;segurar que contribuintei, em ìituações
s-imilares, são sujeitos a idêntica carga fiscal. A decisião dos operadores no mercado
deve, assim, ser motivada por razões económicas e não pelos aspetos fiscais;

Eficácia do sistema - devem minimizar-se os custos de cumprimento para os
contribuintes mas também os encargos administrativos sobre as autoridades
tributárias;

Certeza iurídica e simplicidade - as regras jurídicai':ãplicãve,is deverão ser
facilmente apreendidas pelos contribuintur qu. deve,rão ser irpurãi:4" rúi..ìp". 

"t ratamentof iscaÌdeumadeterminadatransação;

fustiça tribuüíria e eficiência - a tributação aevàrà gerar um montante
apropriado face aos objetivos de poïítica fiicat definidos, ãevendo a fraude e
evasão fiscais ser minimizados atravéi de meríÍdas adequadas aos riscos
gnvolvidos 

liÌi:;i':.." 

-"tlt"l'tlttt"t"t" t'':"'

Flexibilidade - os sistemas fiscais dewerão ser f,lexíveis e dinâmicos e assegurar o
acompanhamento dos desenvolvìmentóc no mercado e da tecnologia.

' ' .
a) A decisão,,de política,fiscal

t."|tfjTit:o 
d1 r'reode]os d9 tributação para o iogo online revesre particulares

difl:Yld1ges, obrigar,tdô à definição de linhas cÌaras de decisão em matéria de
politlca ttscal, bem como à ponderação de pertinentes; e difíceis questões técnicas.: "  t :  

"

o pil'si1e','.,,.Fiscal, enquanto Direito de sobreposiç:ão que opera sobre dados
normativos pré-determinadosa3, acolhe, po. .ri" vía, algumas pré-considerações
políticas e legislativas que não deixam de ser ernquadráveii numa definição
abrangente de política fiscal. Não obstante, na definição de modelos de tributação
concretos, assiste ao legislador fiscal uma ampla margem de decisão política, ainda
que previamente balizada.

f*
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No pÌano da poÌítica legislativa, a opção entre modelos restritivos de reguração do'i^f,!,,!ï!i-,'i 
r;.ff ïïl::, *i:**í,".$;'ïï" carsa genética a que, por

Assim' a opção por um modelo l iberaÌizante terá subjacente uma ponderaçãoprevarente dos interesses da pr;;r concorrência, rco-mercado, da maximi zação do
:ï::ru;# ffï,ï'"ïj:r', 

j. ,ï,n, t.nounciaÌ neút.àriarau do regime riscaÌ race a
Nesta opção' o jogo onlíne, diferentemente do que se verifica no caso do chamadojogo de base territoriar, ru.i, visto, tenaen.iaimente, corno uma aüvidadeeconómica normar, cabenáo aoìegisraao. au.nonrì.á. ou, pero menos ser capaz deperspetivar, ganhos gerais de eficfunciu auiuirìilã;, pera sua adoção.
Ora' no prano estritamente tributário, a. concepção ri,berarizante para o jogo onrineliberra o urarÍ:,-1.^_.onriffio., de ".uiru-.rir.aÌidade,,. Não se reverandonecessário corrigir comportamunto, ou internatizãr ereitos negativo, do logo, o:ïïÏ#ïfi :1,rïïïïí"fi ï:".ïffi #ilJ"d;'"ï,iu"úil;;,";ïrïì0,",gãrais
Deverá' por conseguinte, ponderar adequadamente os demais princípios e l imitesconstitucionalmente estabeÌecidos, designadamenteigualdade (capacidadu .on,;ì;;; iu; . proporcionarid€m 

matéria de princípio da

Desde Ìogo, a esta_Ìuz, coìoca_se a questão de baseporquê de se riberarizar ' "ti"-iuàuj",l:r" "irinrf,r^;ff JïJr# ;ïJï::iffijé objeto do monop,óÌio do ËiirãJ, aurtenadament. 
"i.naundo a que esre sisremade monopório iusiÍi.u u...úïio"'de dãis ;;i;;; ï" tributução do rendimento

lÏ,ï;::ttente.der'nar.r;;;;;urìçao ae rnc àa, ,.uceitas aa scur provenienres

ora, no plano da equidade horizontaÌ, parece, à prim*ira vista, incongruente que seconsidere o jogo onrine uru urilâade econódi.;'ì;;.rar e simurtaneamente se
Li;ifffim 

enquadtutunio ittuuìa.'o 
"" arúì,ã ,iã, *.n.ionados encraves cre

fifo nor ouffas paravras: os moderos liberarizantes;tributar em IRc, a taxas normais, todas as entiaar"llT 
para que se deva

d e s e n vo r ve r u m a a ri vi d a d e . 
", 

- 
fi * Ì u cra ti vo. ru.]r.ìì1r.ï" 3J "" ï. üffi 

rrïï, 
iatendendo ao reconhecimento à. 

"1iarg. 
p,ilììãà"iuu o seu objero e atividademerecem da parte do Estado, puttunu.eria jústifi.uai-.n", as restantes entidades,salvo ponderação contrária, áàu"rú ser tributadas em sede de IRc.

A criação de regras próprias, no entanto, não seria irnpossível mas deveriaobservar específicas preocupações, não já de .o*ãpçao de base do sistemaregularório, mas ponàu.u, ;;;;;;;", probremas de matriz puramenre fiscar,designadamente em matériu au rúuiarçâo, .àíirãi",-àruate à fraude e à evasão

f:'t+



6 covERNoDE l ru.*rrÁ*oorrsrADoADruNro
7 POYTUGAL I DoMrNrsTRoADruNTo
,t 

I 
EDosAssuNTosPARtÂ"MENTAREs

ou de articulação com outros ordenamentos jurídicos.

Por outro lado, a criação de modelos de tributação distintos para o jogo de base
territorial e para o jogo onlíne apresenta um elevado potencial de suscitar questões
de natureza constitucional que devem ser devidamente ponderadas. Haveria, por
conseguinte, que descortinar uma diferença constitucionalmente atendível pàra
iustificar imposição de dois modelos de tributação distintos aos casinos de base
territorial e aos casinos online, designadamente, sempre que os primeiros fiquem
sujeitos a uma carga fiscal mais elevada.

restritivos. uma preconcepção da oferta de jogo a dinheir
atividade tendencialmente geradora ae proútemáticafuci
justificar modelos de tributação distintos dos que são n

De resto a sua assimilação à oferta de jogo
mencionada análise de constitucionalsade, u
criação de quadros jurídico-tributários
premissa de base, nos termos do qual
alternativo de oferta e não um genus

b) Alguns aspetos técnicos a

Estes problemas de base apresentam-se menos salientes

jogo onlíne
Como se referiu, a regula

dispensaria a
lnarta a

tes com a
ra apenas um meio

regime de tributação do

Íne apresenta especial complexidade,
defÍnitiva do modelo regulatório de

e diversas questões, em sede de uma

ente, estas dificuldades apresentam-se
ro de um modelo regulatório liberal. Nesta

elos
uma

S€,

sendo aconselhável, no m
base, proceder a uma adeq
comissão especializada para

Tal como
tendencial

ante
no

lógica, ap@nta ns aspetos que deverão merecer especial atenção,
sem preiuifuffoutros lfle possam surgir e que mereçam igualmente ser

ponderação de opções Iegislativas em matéria fiscal.

ição passiva, haverá que diferenciarentre a tributação da
a circunstância de se

salientou, haverá que

do utilizador (o jogador) bem como
enquad tributação do jogo onlÍne no IEf. Como se
compreendMse, e em que medida, o IEf se encontra apto a impor tributação sobre
realidades desmaterializadas.

Efetivamente, atendendo à sua concreta sistema tização e estrutura, o IEf assenta
num modelo de tributação ad rem, i.e., tem subjacente realidades tangívãis como
bancas, capital em gíro, pontos etc. Consequuni.*unte, os modelos de controlo
preconizados acompanham esta realidade.

ora, a realidade onlÍne é mais simples porque imaterial. As ,.bancas,, online, aprópria definição de capital em giró, adquirôm neste ambiente formas próprias

do
da defi

Ass

lrr 
s



p raw'uaÀi I *r.a'**,,,,m:iï,

iï:*':ï:ffi :Hï :t;?ffii r:ï.ï:iïj:1ffi"#.'q u eras categorias do rEr 0
consequenttt:11:,^laveria quep^erspetivaradaptações 

ao IEf tendo o cuidado deffiinïffHï:?:ii|.;; d' o assemerhu, ã u* imposto sobre o rendimento
A par desta ponderação. seria, 

1ïT"ll ltir 
compreender se as entidades queprocedem à oferta de 10go 

-'on"rine 
deverão ser tributaaas ., ;;. de IRC,preferindo-se' nesse caso, esta sorução * po,"*iuì_descarac terizaçãodo IEI. A

ponderação desta sorução ã"tÀri, 
I,l9_r 

rp.",r*;i;|onderaçao de, por rnotivos deequidade horizontaf áquu.ìonui a possibiÌiaãau ã: 
l"or,i^ tribuìação do jogo'gïi ïïlff": à"ï "' : 

; ; ;#i;ï 
i?, i::-,:1 ; Ë ã u! u,u o r R c (a b a n d o n a n d o. s e oiogoo'inìiil;ï:'.0;ffi .::,ff Jffi"jïï:ïlã jt,*il*;"{,*ï'lïffi ;;.";;

No plano do IS, designadamente no que se refere à tributação. da aposta, a soluçãoa adoptar rerativamente sobre quem impunaurr 
"-oürigaçao ae ,quiaar o impostodevido nas operações. 

{o ,*""}ï,r,rdevàrá Gri. JJop.çou, adoptadas hoje para o
jogo de base territo.iat. nlïe;;'ã obrigaçao?ËLïi rot.. o, p-ráiãres ao logo:i#:',;l::18"ff*" nã,;.;;#,'oJ' ,ïË:3'i" our,r" ã;Ë (* t 2a, y1o\,
Finalmente' refira-se que estas problernáticas resurtam matizadas na hipótese dese favorecer um mgdelo ttã-urt,í.tã re.strito g. uupìààção da oferra do jogo onrÍne.Neste modeÌo 

"*?:"^ri:, il;iffi::1^a^" 
"_rà.ã ãür" seria disrribuída enrre oscasrnos e a scML peÌo que ur uáupiuçÕes a empreender serão menores.

O_ domínio do IVA e sua interaçãooferece também 9i1""",1 ;ï;J;"" .1idËH,fi:":,_ï.1ï,::ïï:"ïï*:ï:ponderadas' o n'a z do artìgo'ì-;ãï.oqlr"ï;ïoi#u que não são sujeiras a rs asoperações sujeitas a IVA u a-.tonaJsen_tas. Assim, na ausência de quarquer medida
i:Ë:ÌXïï,#.ïï:j:ïoc*'i'ì' rva inibiria, ã f#;;; rributação das aposras em
o artigo 9'a' 1'1'e 31; do código do IVA estabeÌece que estão isentas deste imposto a
Iotaria da scML, as apostas mútuas, o bingo, 

";;;;u;;, e as lotarias insranrâneasdevidamente' autoriiados, nu,n-*ãã*., as respectivas comissões e todas asatividades sujeitas , irpo.io, ãr0..ú,, sobre o jogo.
Em sede de altera
via b l i zar ; ilb ;J;; aÌlf ÏlXïn :ï;ïT :nïrï 

e, p o rranro d u a s a rtern ativas p ara
a) Extensão da isenção de IVA.às apo.stas onríneobjet'de reguÌamentação (asapostas iÌegais permaneceriam ur;uitu, e não isóntas-;;
b) Limitação do efeito previsto no citado artigo 1.a, n.o 2 do crs, criando uma

frr 
o
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exceção para o jogo online, de resto à semelhança do que já se encontra
previsto no n.e B do mesmo artigo 1.e, nos termos do quai se cria uma exceção
para as situações previstas na verba 11.2, justamente no caso dos prémios do
bingo, de rifas e do jogo do loto, bem como de quaisquer sorteios ou concursos,
com exceção dos prémios dos jogos sociais previstos na verba 11.3.

Ainda no domínio do IS, colocam-se outras questões complexas em matéria de
territorialidade que deverão também ser ponderadas. Dispõe o n.q 1 do artigo 4.e
do CIS r e "sem prejuízo das disposÍções ão presente Códígo e da Tabela Geral em
sentÍdo diferente, o Ímposto do selo ÍncÍde sobie todos os facíos refew1o artigo 7.0ocorridosemterritórionacíona/,,.Adicionalmente,on.92ao.ffigtoprevê
uma série de cláusulas de extensão deste princípio, sendo quu @nrr"rnã&l efere a
atos ou contratos conexos com a oferta de jogo.

Ora, inexistindo no Código disposição especial
considera verificada a oferta de jogo, esta fica
cas4 às regras de determinação do

.e fMsnde se
cípìõígerais, Ín

aposta. Esta questão não apresenta d
con@lo de jogo ou

de base territorial (verifica-se necessaria
a oferta de jogo

decisiva na construção de modelos de tri
l) maì é absolutamente

mencionada desmate rialização.
em função da sua já

Assim, quanto a esta matéria, i
várias possibilidades para de

entem oluções civilísticas, existem
m elemento de conexão relevante com o

território nacional a) o d e o p te, proprietário do web site, exerce a
sua actividade; b) a própr local onde se encontre instalado o
servidor onde se
ou o proponente

encontra Í ; c) o local onde se encontre o utilizador
negócio.

A posição
considera

s legiq$$es que versam sobre o comércio electrónico'no local onde o proponente, no caso, o promotor
ade como a solução a eleger.

do artigo 4,q do Decreto-Lei n.s T /2004, de 7 de faneiro,
ordem jurídica nacional a Diretiva n.o 2000/ZtiCn, do

e do conselho, de 8 de funho de 2000 relativa a certos
aspect is dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio
eÌectróni mercado interno (Diretiva sobre o comércio elecìrónico) apontam-

l d e

sibili
do jogo on

se diversos critérios na - determinação da aplicabilidade da lei portúgüesa ààs
prestadores de serviços abrangidos:

a) 0 local de estabelecimento efetivo, esclarecendo-se que irreleva o facto de a
sede de encontrar fora do território português;

b) No caso de prestadores cuja atividade se encontre plurilocalizadaatravés
de vários estabelecimentos efetivos, prevalece a leído lugar onde se
encontre o centro das atividades relacionadas com o serviço da sociedade
de informação.

lz.'

q
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Adicionalmente' os comentários ao artigo 5.a do vÍodelo. de convenção Fiscar s'bre
o Rendimento e o Patrimonio uptoi"r alu..l"rs a.rternativas'no sentido deconsiderar a localizaçao ao-t..uidor como ;ü.t;,reÌevante para determinar a
existência de um estatelecimunìo urtaueÌ, discárre-ndo.sobre a possib,idade de seconsiderar que uma determinaãa empresa ou entidad. u".r.u u ,uu atividade a
partir do ÌocaÌ onde se tn.oni.u locarizãdo ;;r;;;. uürizado no seu e-commerce.

't"lX;Í=1"ï 
'ã3";ii.ilï"*:ï'"'aracterísticas 

da orerra de serviços de jogo peÌaaconserhará o,esrabere.irunï"a;".ftil;rjrïï::r esrruturadó o p.bp.io is,

:,'::ïlïil"Xïl#;"";T,:ïïf *51'."á";;:";*,,'â'ï::,*ff i:rïi:ï:,X*
iïi'"X-ïf ffïï'""ff ï.",ilf "-,ïïïff ff ii'ïï"',3'"""ffi :*"n**hïïí
ff fr :;:utn'i',**tïxïï:,tïi.:h,",í;.ï;;':.ï'J"ït;:itridÌí;ffi
De uma perspetiva diferente, no caso rìe cc nrir,íÌ;^:.a travé s do p.ã, i o, r, "uu.i, qï ; ild;#; #:Hã,il ïi::ïiÍ :, Í:,,,"fï ii {: :obrigação de IS' 

t:tit, tu.il nu.urra.io equipu.uï ãr"prerios decorruntuu do jogo
íi ïï "ïï, ##'J1::ï**i ::# j 

íü,'ilü;* | n, d o cn'.r,.i n ca n d o. s eque a entidáde ;;;;;;";::Ï:ï::alrifuiqio 
d'prémio, i.u, ío Ãomento emd u. o'... n i u ü;' ooïiï:l#. 

J :i ï|ïXi;1 " "'r'â.;', F ;;' ; ; ;-l; jil" 2. ".,.*"
No plano interna.cionar, a abert'ra_do jogo onrine a operadores que não seï".ïï:ï, i :ffi:'iiiff i n: :;:ï j"l. oç :ffi l,:,: f 

o d e, o s r i b e r a Ì i z a n te s ) ã
Efetivamente, a somar às dificuldades anteriormenteexrremamenre questionáveÌ qr. .ìr. imposro o;;l;oï"ïnXï :r:,l:l ::ïtË;ïfirmadas por Fortugal' Efetivlriuit., po.tueur ;ão 

"ã 
acolhe expressamenre emnenhum da,Queres iú:rr*.;i;;^;;;., po.r ourro Ìado, pode_ru. u"iri.ado por, hoje,:rlï:;"::: ïi,ffïl"'io 

u"'iá'lïtu a. ü;.;'ïË..ii".'"r que apenas abrange
envolvam oukas;.ïilïtirJJ€' Por conseguinte não se expõe a siruações que
De facto, a natureza jurídica do IEJ é questão que não tem sido objeto de
tratamento aprofunaaáo au-ãoï,ï.in" portuguesa, ìendo, contudo, pero menos

ïËf ËïJ:.':":'ïìï,:ï",ïXï?ï j categoria da rri butação do renáimento Noo rendimen,o au-ïü;ffi: H ï:::..^i1j?1flçr.?ção possa, de cerra io.*u arraire n co n tra p re s ente ï':ï1ff i"'1"r','i.l;,ffiïHl"Íï,{*, n o e ntan ro, ram b é m s e
10 em que a apreensão do

1318



6 covrRNoDE I srcrnÁnroorrsrADoADruNÌo

zr 
poRrucÃi. 

I 33#ïfJ,ïí*?ïj[',3MENTARE5

rendimento se faz,justamente, de forma indireta através do consumo de bens oude serviços.aa

Em qualquer dos casos, o IEf sempre careceria de uma substancial reformulação deforma a dotá-lo de mecanismos que permitissem atrair e controlar a tributação deentidades não domiciliadas, à semeúança das disposições sobre estabelecimento
estável, previstas quer nas mencionadrr tonu"nçoàs, quer no código do IRC.
A estes problemas soma-se a ausência de experiêncÍa que os operadores habituais
do IEf teriam em lidar com os aspetos mais comuns das complexas
situações tributárias internacionais, designadamente na própri
autoridades de outras jurisdições. salvo i devida ponderação,
poderá também favorecer a incorporação da tribìtação -thi;
moldes semelhantes aos já referencíados supre, áe_ fo
aparecimento indesejável de situações de du
tributação.

Por fim, sempre que estivessem em .u.S
circunstância de os mesmos poderem
tributação divergente do aplicáveÌ

com as

noutros EM a
por um sistema de

ioÌìEïs poderia favorecer o
to no Tratado sobre o

diretivas, uns e outros
de fustiça.

aparecimento de desconformidad
Funcionamento da União Eu
interpretados nos termos da j

Do prisma da tributação , qua
deverá ainda salvaguardar
IVÁu assegurando
Diretiva.

A dificulda
a conseq
daí
de a

N
paga
ao Jogo
as en
de jogo
poderem

nal

intervenção legislativa nesta área

peito pelas
comunitários em sede de

limitações impostas pela

r as $sferências efetuadas no âmbito desta atividade e

Em Espanha, por exemplo, observa-se que existe a possibilidade de
ue de alguma forma estejam envolvidal na celebraçao au contratos

electrónicos não licenciados com sujeitos/iogadores ãí domiciliados,
ser responsabilizadas pelo pagamento do imposio.

De forma idêntica, poderia ser equacionada a possibilidade de adoptar esquemas

aa No sentido de se tratar deÌm-imposto atípico, cf. GLOTILDE PALMA, A Tributação do Jogo em sedede IVA, Ciência e Técnica Fiscal, ZOO+,p. iZS.

studar-se a possibilidade de envorver terceÍras entidades no
ntroìo do cumprimento das obrigações tributárias subjacentes

| ' re

C, em
r o
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de representa
admiiir 

" 

';;t?" fiscar de enridade.s não residenres:Ei:fu3rente, 
oprando-se porre rri ró ri o " ;;ii ;:ï 

r: " " I ", J :Ë;., :', ï:*#. ".,1,";" ::,,ffi ï#il,Lm: :fi:.ïï:'ã3'.1Xff:Yl:lgï:l;"ü,. se manrém a iributaçao .,-,Ëà. o. ,Ey; naor e p r e s e n ra " * ; I :,".ï ï i *,i: * ; : :' :il r i ;*fï::#[ïff ï I :, u,,. m u m
Esta opção, todavia, poderia conttao-rriÈúnai aìJurtiç, de 0s ou ,*ltj 

t:li iuttto:ïgencia firmada pelo Acórcrãor!;f"í::z:;"it-ï?';x?;;;n.mïí"xf';1.ïff,;i:ïi:'il;ffi :"',ï'.ïi;ï;i:"ïJïï:"ïgï::iilï'iim;ffi ;:ïti,fì:#.:*ï,1ï"ïïi"'ffi:ï;*ï
Efetivamente, as já assinaÌadas esnecifi";a,.r^- ]^ .seu impacto sociaì negativo, u", llllcidades do jogq on-line, designadamente oque se lhe encont;;"rr;;; iu;; ' j ' ,como a acrescida volatit id"á";;;;ovimenros
auxiliar n"-ãui.n"am 

associados e as jnerenturãiÃ.ura"o.rìï.ãï,."," 
poderãoobrigasse ;";;u'u 

da justiricutto_ 
: 

q;;ü;;.ïànï,,nrJu a.,á'ï ' i ,uoida que;urislruae,i.,à."tu"ão 
de represenra"iér h;;;il,"ufurtuno"-r."rrr,* 

daqueta

iiïilï,'i:?uoi,;ervando 
uma 

"., *ï::jjï::ï imposros pero Direiro Europeu,porriblidrã;;;.;i,#i:ï':",*ï,f:gamentos, fãau.iu s9. persperivada affi Aïï,i:Ji:3;'."*$i:f.' Í;.f;,ï.ffiïT"i:i,: fliri::Ln:*fcri a çã o d e o b ri ga ç oì t a u.ir.rïr Jr r' jo. u r r; ;;il . rü'Ëi; t 
ffiiil#, : ïilï: 

ï ;

ilrï l::'i, i: ã {ïi,'.xj.t H iï:ï ;:'Jji:: :ïï j j,. :i r..:, r. r jr. r exp o s,a a u m a
:i:i=r,"ï:iïfu i!r.i* j1t&ïJ:.ffJ.ff ïï"ïï..:",iïï'.#,.#:ï#::#i,ffi t.#ff i:_ffi,:ï.ï$;";',";;,i:r,ïïï#qrf :.,#"':l**"fïfr ïrmposiçã'o de normas penarizado.ãl g_,' p.eili* Ju-*..,,o, au uiiuiãuãu, 'egais,:J.ïir::rïia 

da incidcncia a'lnïã, ,oo,'or;õ;;; da criação de penaridades

u'II' Anárise prospetiva do potenciar de receita fiscar
a) projeção de receita

a5 comissão Europeia v' Porfugal' ainda não publicado na corectânea mas disponíver em www.curia.eu.

J:zo
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As -proieções apresentadas Ínfra foram elaboradas tendo por base um estudoelaborado por soricitação da scML pela Deroitte consultores, SA., e que foiapresentado e disponibilizado à comissão Interministerial.

-se as tabelas infra expostas (cf. Anexo IJ, cada uma com seis cenários possíveis decrescimento após regulação, com base em informação pública sobre dados de GGR
freceita bruta do jogo - total das apostas menos o valòr dos prémios) e com base

Assim, conjugando os dados
construíram-

previstas a páginas ZS e 2T desse estudo,

:i*ï ::,:":ii::'_", :.",:: 1?: ryI1 c on s urro ra. n o âm b iro d o,ãgiãõie[,; o e q u epretendem determinar a dimensão do mercado em termos de
Sobre os valores de GGR e apostas assim apurados,
poderia resultar da aplicação ãas regras de tributacáo
(Reino Unido, França e Bélgica). RelatÍvamente a
modelos: o vigente e o que resultaria dq aprovd
tabelas em que se refere portugal nao ê
nem de IRC.47 

- 
I

que
os

dos dois
ropostas. Nas
sede de IVA

Tendo em conta os diversos cenários diÌlGnsão do mercado combase no estudo referido, os val oscilariam entre os 10 eos 25 Milhões de Euros, excepto izado ncês em que os valores seapresentariam substancialmen

Das projeções efetuadas
baseado na incidência de IS
modelo de tributação
com base em GG ra alca
taxas elevada bre GGR
d e l S d e 4
base em
práticaselis tação em sede de IS.

em
opções
para lid as questões levantadas supra.

Deve salientar-se, contudo, que de acordo com a Ínformação prevista noutras

A este factor acresce o facto de a tributação com
uito maior grau e complexidade e de exposição a

,ffi ii'ïi.*ïiffdlli'lil.t*ï#'Í.*'.;'*,t;ïiï:
ou Deve' portanto, salientar-se que caso fossem utilizados outras fontes ou modelos de cálculo, dos quaisnão dispomos de dados, a prwisão da receita da tibutação do jogo online, poderia ser diferente daapresentad4 pelo que os documentos enviados constituem up.nu", im contributo destinado à reflexãosobre a tributação em Imposto do selo na futura regulação e1n Ë"tt"gJoo mercado de Jogo online.*' o efeito a tributação em sede de IRC é, toda;ia,.;i-úaïì,?rpeito dos cálculos que itusrram asdiferenças entre o modelo restrito e os modeíos überalizantes.

lrzr
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fontes de informação consurtadas, bem como de outros métodos de cáÌcuro, os
ff ïï1ï' ff 

' 
; :ï à': ;Í?ïffi :lgrh r',Tïr- s F o r uu., p-r o ã m e s tu d o d od e s p o rti va, o nl 1n u. ., É ;il ;;ìï, a" p.J. 

" ;ï ;;Ì,üï ",ff, J :ïïi ::,rï fâX,,ff;,tr;Leat, Luís .ru?l^yu", Lãr!rà1,_: 
i.l..i";;";;";, -2004" ;;r;o em jogorepresentava L,20/o d,o .onruro totar das rrinijiu, çaesconhece;;^ , evoruçãoposterior)' |á segunao estimaìiuu, au Eçga --;rro.i"çao Europeia de Jogos e

,t?:*lt 
online' o mercado onÌine não excede.a urïor z, r2o/oao Ãá..uao torar do

ora' considerando estas percentagens e tendo em conta o consumo privado em
percenragem do prB segunao ããao, a" irì"*"a" Ëã!;i,-i;;;r., .* 2010,prevendo-ru uy--qleda d"e s.ã.r 2012)," 

"ãì". 
a" r.eJei,ta esperada poderia serda ordem dos 6'5 rut'a"t'pìtãàïr 

"r, 
raxa de A,so/o deIS sob,re ó varor das apostas.b) AnáÌise

;ïq!ïii,ïXïi,'to" 
sublinhado n.o-.rul"ró..io do Grupo de rrabarho de 20r.0, osp.iuri.,,';fiïâH,ìïï::ff ïïïï:"iï.'"ïaír:rïil':ï*rÍ::;:,ïii,

Este mesmo efeito é agora patentead-o nas projeções efetuadas para cada um dosmodeÌos e encontra 'Àg expricaçao ptausiveiïãï.ãr..ção que o modero resrriroproporciona à receita púbrica p"iìiá au p.ur.i*ïàã'g, oferra de jogo pera scML[cr' as projeções uru,uuãár iãïi" rï;-t; ilil;ïï.o 
"..ur.erá o próprio ereitomonopólio que privìregiarà . tã.ria" au ,*.uiãr^*r,, significativi, tunto peÌoscasrnos como pela scML, ptot*i.nãL uurir u .u.uiirãã rut"ao grir.ulã não nscar).Num pÌano Ìigeiramente diferente, o know-how denconrram n o sisrerna, no âmblin ì. u* roã.r J ;. iË","#:rï:fiìr,i;:rlï.ii

;;ilï,ïi::''.1ïffiï3;g"; ãìi, ïu.uit", o q,u J,,ul.ã *, ,unã""'iïsitivo em
Adiciona'mun,u, r:ï,:ï1.1: esquecer que o modeÌo restrito apresenra-se menosiïi',1ãï;,3ï,'r'-1,ï,: f;.ïï..,:'f3;..ïïïÍHïio.uo,,o ,i,t..,-tributário,
Finalmente' refira-se é-o modelo restrito que mais vai de encontro à história dai,::ïioro" 

do jogo em porrug"r, .oÃo ae rËsto ãïã,nïoodo na própria doutrina

"[e]ntre nós, Q actividade 
lo 

jogo caracteriza-se pero facto de se tratarde uma actívídade torerada,ífiriii'o")*rfusrvisio 
à- i"ri"t, por parte

ï 3'ïff1,ï:i :fi i#,",:tï:sponsaver pr
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do Estado". (...) "Através da prátíca da concessão, o estado, senhor doexclusívismo de determinada actividacle, prefere,'em vez de a exercer
dírectamente, ceder a empresas privadas'o ãireito a esse exercícÍo emtermos pré estabelecídos, regulamentados, contratualmente
acordados, controlados, e, neturalmente, precáríos, uma vez que setrata de actívÍdades de Ínteresse públiào, quer 

'pela 
sua própría

neturezq, quer pelos motivos que levaram o Estado à chamá-la, o ii oua exercê-las em exclusividade." s0

aó iogo onlihtet'.

I RC IBT=50%x(GGR-tJ )] *28%

Receita Estado (exc. Licencas

GGR 40,95 50,78 sôoc 66,99 70,m 90 0c
Apostas 255.3C 377.4C 350,0c 418.6C 437.sC 562,5C
Licenca 0.009-0.018
lmp Jogo (15%*GGR) 6.13 7,62 8,40 L0,05 1q1501 l_3,5C
IVA

I RC I BT=50% x(cGR-tJ ]l *25% 4.34 5,4C 5,95 7,L2 7,44 9,56
Receita Estado (exc. Licencas) 1,.0.47 13.01 L4,35 L7,rc, 77,94 23.06

GGR 4Cf8s 50,79 56,0C 66,99 70,ü 90,0c
AP,qstas 255,30 3L7.4C 350,0c 4t8,60 437,50 562,5C
Licenca o.o2
lmp Jogo (50%poque rll}%out L4,U L7,4e L9,2! 23,02 24,0e 30,94lvA19,6% 5,25 6.53 7,2C &61 9,0c l-L,59I RC IBT=50%*(GGR-tJ )] *33% 4.,42 5,50 6,06 7.25 7.58 9.75
Receita Estado (exc. Licencas) 23,72 29,49 32,52 3g,gg 40,65 52,26

$rzr

to cf. CLOTILDE PALMA, op. cit. pp. 134_5.



ftr'ü!,ff,ff,y^lïïi]il:,

rvA79,6%
lRc Isr=soz,*(eõR@
Rece ita Estado (ãxilice neas

lmp Jogo (452-npoÇ

Receita Estado (excl icencas

Licenca

lmp Jogo (7,5%*A

Receita Estado (exc Lic"Àã,

R"."it. ert.do (""Gìãì
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GGR
Apostas
Licenca

40,95 5A,79 56,0C 66,98 70,ü 9OOC
255,303L7.40350,00478,ffi 437,5Q562,50

lmpJogo (45%*GGR)
IVA

18,38 22,85 25,2C 30,1.4 31,5C 40.5C

tRc
Receita Estado (exc. Licencas) L8.38 22,95 25,2C 30,14 3L,5C 40,5C

lrzs
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l7.Z ANEXO Vil _ Retatórios dds audições

A. Retatório das audições de 22 de Feverei ro de Z01Z
B. Retatório das audições de 9 de Março de 2012
C. Retatório das audições de 22 de Março de 2012
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DO MINISTRO ADJUNTO
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t . lNrnoouçÃo

A Comissão Interministerial (Cl) reuniu, presidida pel,o Sr. Secretário de Estado
Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Partamentares (SEAMAAp), por detegação
do senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos parlamentares, estando todos os
seus demais membros, com o objetivo de promover a audição
identificadas na reunião anterior.

No início da cada audição, e g;. gflfifffi{p deu a
natureza do Cl, quais os objetivos que para a
conctusão do trabatho. De igual modo, dessem um
contributo escrito e, a finalizar as a colaboração e a
importância dos contributos e
disponibitidade para novas conve

de necessidade, houvesse

psamait.
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MrMsRos oa ComtssÃo lnrenr,uusreRtAL

Presidência do Consetho de MÍnistros
FelÍciano Barreiras Duarte - secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto

;r"1ï,rl'.'-ïïï 
Parramentares (s'ArÁoop) - eoordenador da eomissão

l,{uno.,tosé Correia _ ehefe de Gabinets g[AlúAAp
l-fugo NogueÍra _ Adjunto SEA^4AAP
João EÍbe - Adjunto do Seeretário de Estado cro Desporto e da JuventudeTornás Moreno - Adjunto do Secretário de Estado Adjunto do primeiro ÀlinistroFrancisco Azevedo e Silva - Adjunto SECPCM

MÍnisténÍo da Economia a r{^ E___-
rÍago Moutinho ;,i:ïï: 

Empnego (/f'tEE)
R

a"

c' 
i::ffi: 

da Asricurrura, do &rar, do Ambiente e do ordenamenro ds

ï:Hïampelo 

' sec.etário de Estado das Ftoresras e Desenvotvimenro Rural
Fernando pir:es Nogueira _ Adjunto SEFDR

Ministério das FÍnanças (MF)
Canlos Vaz De Almeida _ Adjunto MF
FitÍpe Abreu - Adjunto secretário de Estado dos Assuntos Fiseais

MÍnistério da SolÍdariedade e Segunança SoeialFernando Faes Afonso

Tunismo de portugal

Teresa À,tonteiro - Secretária Geral

tr

F
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lll. AcEHol DAs AuDtçÕEs DE DtA 2g oe FevrRErno

9:30h - Turismo de portugal - Inspeção Geral Jogos

Dr. António Ategria

11:30h - Federação portuguesa de Futebol

Presidente Dr. Fernando Gome

Presidente Dr. Jorge Armindo Teixeira ou

Presidente Executiva Dra. Adítia Lisboa

f':r
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'18;30h - Líga portuguesa de Futebo[

Presidente Dr. Márío Figueiredo
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lV' Aras oas REUNIÕES ol ComlssÃo lNreniwNtsrERlAl oe AcorrlpaNHAMENTo Dos
Jocos ONUHe

1. Serviço de Inspeção de Jogos
a. Dr. António Alegria, Diretor do Serviço de In

começou por fazer uma análise do jogo na úttima década eE
tinha feito sentir neste setor.

Das dectarações produzidas resultou que de uma política

a existência dos
de jogo remonta a 1927, data em que foi
jogos de fortuna e azar e a A permissão para a
exptoração daquetes jogos visou

Segundo afirmou, o quadro mantém-se inatterado até aos dias
de hoje, tendo as
colagens e pequenas

ocorridas traduzido meras

Prosseguiu, uma tipologia assente em três modalidades de
Jogos:

integrada, compreendendo toda a tipotogia referida anteriormente e tem de reftetir
preocupações de cariz sociat e de proteção dos consumidores, nomeadamente as
situações de comportamentos aditivos e de jogo excessivo e que muitas vezes não
têm ocorrido. Referiu como ex. a inexistência de uma potítica de saúde do jogo. A

l":

prawait,
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ry Ëói#ïiãÃi, I fs#H,,lnârm;,il:*

este propósito alertou ainda para as dificutdades colocadas peta eNpD a sistemasmais eficazes de eontroto de acesso a easinos.

De seguida e eonsiderando a sua quatidade de coordenador de um grupo de trabarhoconstituído peto XVlll Governo eonstitueionat para a regulamentação do jogo onrinerereriu que o rrabalho do mesmo esreve muito;;;;;or dois verores:
i' 

a,;:po 
(3 meses para apresentação ero retarório e de um projero de

ii. Necessidade de obtenção de receita; foi neste contexto, que enquadrou aprevisão de obtenção de uma receita estinqada em 250 M€, vator que foiapresentado como o desejado, sendo os cátcutos efetuados a posteriorÍ sidofeitos para sustentar aquete montante.

As conctusões do trabatho então desenvotvido peto grupo de trabatho, foramsintetÍzadas da seguinte forma:

i' Deve proceder-se a uma regutamentação integrada de todo o jogo;ii' os jogos a disponibitizar por meios electrónieos, (considerando que osdesignados jogos sociais já estão atribuídos à SCML), deveriam repartir-se daseguinte forma:
' póquer onrine repartido entre a scML e os atuais titulares dasconcessões dos jogos cle fortuna e azar, (posição que não erainiciatmente detendida peta se't, qLre pretendia a atribuição emexc{usivo), resultou de um consenso obtido, já na fase finat daapresentação do relatório;

r' As apostas em corridas de cavatos seriam atribuídas à scML;
Quanto a este úttimo aspeto o sr. Direl'or do Serviço de rnspeção deJogos pronunciou-se no sentido de eonsiderar que as apostas hípicasdeveriam ser tratadas em diptoma separado, uma vez que é umamatéria que necessita de maior ponderação e de mais tempo dematuração;

euanto a um modeto possível para estas apostas, dectarou que omodeto que preconizaria seria a existêncía de apostas mútuas urbanas

f::+
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e apostas online nos casinos, envolvendo, assim, uma parceria entre as
empresas concessionárias dos casinos e a SCML.

Retativamente à questão cotocada diretamente, sobre qual o modelo jurídico que
considerava preferível na concessão dos jogos de fortuna e azar disponibitizados por
meios eletrónicos, o 5r. Diretor do Serviço de Inspeção de Jogos pronunciou-se pelo
preferência do modelo de extensão da concessão às atuais empresas concessionárias
dos casinos.

A finatizar, referiu-se, ainda, à dificutdade em
online e à necessidade de criar uma entidade
mista com competências técnicas especiatizadas.

regutador

Alertou, também, para a importânciu &w
ANACOM e as entidades regutadores banG a sua colaboração
intervenção será indispensável para lização eficazes.

2. Federação Portuguesa

o D d ro iniciou a sua intervenção evidenciando a relevância da
matéria - apostas online - e a necessidade imperiosa de regulamentação
neste domí que tem sido sucessivamente adiadada de há longos anos a esta parte.

Como pressupostos da atual realidade considerou a inegávet importância da internet
e as mudanças que tinha introduzido nos comportamentos e nas mentatidades. É uma
realidade dos nossos dias, a que se recorre de uma forma generalizada e cuja
tendência é para aumentar.

lo Bro
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Prosseguiu, afirmando que quem ganha eom a
regutamentação, são as casas de apostas com
consequente perca de receitas para o nosso país.

situação atua[, de ausência de
sedes noutros países, com a

E' de seguida' referiu o enquadramento financeiro desta matéria, que não pode seresquecido: a necessidade de receÌtas que se verifica no país e de equitíbrio dascontas públicas, obriga-nos a procurar novas fontes de rendimento e daí aoportunidade que a regutamentação desta atividade eonstitui, permitindo ao Estadoarrecadar reeeitas que hoje lhe escapam e evitando sobreearregar ainda mais osportugueses que já não suportariam tais eneargos.

Alertou para o perigo da criação de monopótios na atribuição da exptoração dasapostas desportivas online e referiu o exempto europeu em que esta atividadeconstituiu um contributo decisivo para o satto quatitativo ,"r*..0" nodesenvotvimento do sistema desportivo por força das verbas q"e tt e our;;;., a esrarafetas.

Fez' ainda' uma chamada de atenção para a situação de asfixia em que se encontra o' sistema desportivo português e referiu atguns fatorr-"s que contribuem para essareatidade:

- Aumento do IVA para os etubes desport,ivos;

- Quebra de receitas provenientes de patroeínios

Exemptifíeou a si'tuação desfavorável em que portugat e o desporto português seencorìtram, pof comparação com outros países em que a BW'N aparece compubticidade na camisota do Ronaldo.

Referiu' ainda' a este propósito a recente sentença de Tribunat que proibiu ta.pubticidade em Portugat, peto que os ctubes desportivos perderam os patrocínios deque beneficiavam.

Acrescentou que' ao defender a afetação das receitas das apostas desportivas onÍineao financiamento do sístema desportivo, não pretende ,,abrir,, uma guerra contraninguém, nem com os casinos, nem com a SCML" Entencje que estamos perante umanova forma de jogar e que todos podem ganhar com as apostas desportivas.

l:ro
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A finalizar referiu que a regulamentação não pode ser vista numa posição dicotómica
de uns contra os outros e de ganhadores de um lado e perdedores do outro.

Em seguida, tomou a palavra o Engo Ângelo Brou que enfatizou a importância da
regutamentação que ora se pretende fazer, mas reatçando que não pretendem que
seja feita contra ninguém, nem querem ver a SCML prejudicada, considerando os fins
s o c i a i s q u e p r o s s e g u e .  

i ,  
' ' , . ,

Evidenciou as boas retações que sempre mantiveram com a scML 
" 

or" ;"ror"
tiveram a preocupação de atuar no quadro de absoluta,,,le.gatidade, nâo:,,te'ào nun.u
aceitado patrocínios da BWIN ou da Betaclick, pese ernbora tenham recebido
propostas bastante tentadoras . t',ì',',t,,, ' ,.,, 

,,,,,,,,

Prosseguiu dizendo que, embora a"runcáha" .';nr,amentação do sistema das
apostas desportivas online, estão contia iii'.rnanuteniào o" monopótio da SCML. A
Federação é que organiza as competiçÕes, consequentemente entende que detêm o
direito de propriedade sobre as mesmas e, portanto, cteverá esta entidade a exptorar
esta atividade e ser beneficiár:ia oas receitas numa percentagem a definir.

Referiu, ainda, que a Federação tern'preocupações a nívet de controlo de eventuais
itegatidades, por ex: quando ," u"iifi.um picos de aprostas em determinados jogos e
que control4:através de um sistema de alerta disponibitizado pela UEFA. Atiás, é
através deste,,sistema que têm um referencial do valor estÍmado das apostas mútuas
em linhâ - 800 ÀA€,,,:, fornecido peta empresa que gere o sistema.

A finalizar, referiu que considera o modelo francês de financiamento dos ctubes
desportivos :coÍÌìo adequado.

3. Confederação do Turismo português

a. Eng.o Carlos Pinto Coelho - Presidente da Confederação do Turismo
Português

lrz
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A hora marcada o sr' Presidente da cïP não estava presente, tendo a comissãoaguardado meia hora pela sua chegada"

contactado telefonicamente peto chefe de Gabinete do 5r. sEAMMp, informou quese tinha esquecido da reunião e que iria ver se era possível a presidente da comissãoExecutiva, Dr." Adítia Lisboa, destoear_se para ser ouvida"

Entretanto' chegou efetivamente a Dr.u Adítia tisboa que comunicou desconhecer oenquadramento da reunião e o tema que estava a ser tratado peta eomissão, tendoainda declarado que não se sentia habititada para dan quatquer testemunho sobre omesmo, tendo pedido para ser marcada nova data para a audição"

A comissão tomou devida nota da informação prestada e soticitou o envio da posìçãoda crP por escrito' sem prejuízo de, se tal fosse entendido como necessário, agendarnova reunião.

4. Sta Casa da Misericórdia de Lisboa
a. Dr" paes Afonso - viee-provedor da stu casa da MisericórdÍa de

!_isboa

Aproveitando o intervato até á próxïma audição, foi suvido o Dr" paes Afonso, emrepresentação da SCML.

começou por referir que o Estado, através da scML, exptora diretamente a lotaria denúmeros e as apostas desportivas e afirmou que, em seu entender, o EstadoPortuguês tem toda a vantagem em manter esta situação"

Foi, igualmente, referido que é uma área em que importa ter especiat atenção aobranqueamento de capitais, tendo a SCML atuado sempre no cumprimento da tei eparticipado ao Mp todas as sítuaçÕes que entendre deverem ser objeto de

ï::a
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averiguação, o que levou, inctusive, a que nalguns casos tenha sido determinada
judiciatmente a suspensão dos prémios.

Em termos de resultados, referiu que, em 2011, a scML distribuiu 700 M€ em prémios
e 520 M€ aos beneficiários das receitas legalmente definidos, tendo sido entregue ao
Estado o vator correspondente ao lmposto de seto sobra as apostas.

Em termos de análise do "fenómeno" jogo, referiu que esta é uma atividade
proibida, mas que a reatidade é que as pessoas jogam, pelo que o Estado,
reconhecendo a situação, veio a autonizar a prática do jogo e concessiona a sua
exptoração

. i l i r r . r .

os jogos explorados peta scML são os designados .,jogos sociaisi, porque estão
enraizados na comunidade e nos hábitos sociais da poputação.

No entanto, foram sempre tidos em tinha dé conta e êonstituíram uma preocupação
do Estado, aspetos como:

- prevenção de gastos excessivos;

- prevenção da aditividade ao jogo;

- aspetos que se prendem com a regulamentação e a fiscatização do jogo e que
garantem a fiabitidade e certeza do sistema.

o Estado sernpre definiú uma i[inha de fronteira coerente em termos de potítica
nacional do jogo, distinguindo entre Jogos sociais / Jogos de Fortuna e Azar.

Neste momento, quando se fala em jogo e apostas online não estamos a falar de
nada de Rovo ou de uma nova forma de jogar, trata-se apenas de um outro meio de
disponibitização do jogo a dinheiro, mas cuja oferta iá existe e que está regutado,
mas numa base territorial.

o que importa agora fazer é regutar este novo meio de disponibitização do jogo a
dinheiro.

Prosseguiu, dizendo que hoje em dia a panóptia da oíerta online veio cotocar novas
questões e trazer novas preocupações ao Estado.

l33e
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