
Prémio atrai portugueses 1 0 sorteio que o Governo está a preparar parece estar a gerar os efeitos pretendidos: os portugueses mostram-se mais propensos agora a pedir facturas com o seu NIF.

IMPOSTOS

Ganhar o carro do Fisco é quase tão
difícil como acertar no Euromilhões
A probabilidade de ganhar é pequena, mas existe, dizem os especialistas
em probabilidades. E, neste caso, jogar não implica qualquer custo
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Ganhar o carro que a Autoridade
Tributária (AT) vai sortear sema-
nalmente a partir de Março será

quase tão difícil como acertar no
Euromilhões. Neste caso, a vanta-

gem está no facto de não haver ne-
nhum custo associadojáque basta

pedir a inclusão do número de con-
tribuinte numa factura para, auto-
maticamente, ficar habilitado. E o

número de facturas é, precisamen-
te, o que torna tão diminutas as pro-
babilidades de vir a ser contempla-

do.

Quem o diz é Onofre Simões, es-

pecialista em probabilidades e pro-
fessor no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, respondendo ao
desafio lançado pelo Negócios. Subli-
nhando que as variáveis mudam de

semana para semana, explica que "a

probabilidade de ganhar não é signi-
ficativa, pelo que este sorteio é exac-
tamente como o Euromilhões:
qualquer pessoa tem probabilidade
nula de ganhar, mas há-de haver

quem ganhe". Com sorte, "por isso

se chama a isto um sorteio".
Os números explicam porquê: de

uma forma muito simplista, uma

pessoas que reúna cinco facturas
numa semana em que haja 100 fac-

turas a concurso, terá 5% de hipó-
teses de ser sorteado. Mas, se tiver
cinco facturas num sorteio de cin-
co mil, então a possibilidade já será
de uma em mil. E quanto mais fo-
rem as facturas em jogo, menores
serão as probabilidades.

Como este é o primeiro ano do

sorteio, ainda não há estatísticas

que permitam fazer cálculos con-
cretos. Sabemos, no entanto, que no
ano passado foram comunicadas à



AT cerca de quatro mil milhões de
facturas. Admitindo que este ano o

número se mantém constante e que
metade - dois mil milhões - serão

facturas de contribuintes indivi-
duais que pediram para inscrever o

seu número de identificação fiscal

Este sorteio é

como o
Euromilhões:
qualquer pessoa
tem probabilidade
nula de ganhar,
mas há-de haver

quem ganhe.
ONOFRE SIMÕES

Professor do ISEG

(NIF). Dividindo pelas 52 semanas
do ano, em média, iriam a concurso
38 milhões de facturas em cada se-
mana. "Se uma pessoa entrou com
mil facturas naquela semana, o que
já me parece manifestamente exa-

gerado, aprobabilidade de uma das

suas facturas ser sorteada seria de

0,0026315%", explica Onofre Si-
mões. Se a pessoa tiver apenas 10

facturas, o que c mais razoável, a

probabilidade desce para
0,000026315%. E isto, diz, "na prá-
tica é zero".

Maria Fernanda Diamantino,
professora da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa e

também especialista em matemá-
ticas, concorda que "aprobabilida-
de é de facto diminuta Mas existe,
de facto". E, como as Finanças têm

sublinhado, todas as semanas será

entregue um carro.
Claro que se uma pessoa entrar

com muitas facturas numa sema-

na, a probabilidade será maior.
"Mas muitas aqui terão de ser mes-

mo muitas, na casa dos milhares e

concentradas numa única sema-

na", já que as facturas só servem

para o sorteio da semana a que di-

zem respeito, explica Onofre Si-

mões. "Claro que se uma pessoa ti-
ver cinco facturas e outra tiver 50,
esta última estará mais bem posi-
cionada. Mas, ainda assim, a sua

probabilidade continuará a ser

praticamente zero".
A Secretaria de Estado dos As-

suntos Fiscais, que está a preparar
o regulamento do sorteio, garante
que haverá medidas para impedir
o fraccionamento de facturas. Em
causa estarão situações de pessoas

que, por um único serviço, quere-
rão pedir mais do que uma factura
- por exemplo, na conta de um al-

moço, pedir factura pela sopa, ou-
tra pelo prato principal, outra pela
sobremesa Porém, na prática, isso

não lhes servirá de grande coisa,
avisa Onofre Simões.
Custo zero
No Euromilhões, um dos jogos so-

ciais mais acarinhados pelos por-
tugueses, a probabilidade de acer-
tar o primeiro prémio é de 1 em 116

milhões, que é o número de com-

binações possíveis. Nem o núme-
ro de concorrentes nem os valores

em causa são comparáveis aos do

Fisco, mas as probabilidades de ga-
nhar são, num e noutro, igualmen-
te reduzidas e, na prática, "iguais a

zero", simplifica Onofre Simões.
Dentro daaleatoriedade dos re-

sultados, o sorteio do Fisco, ainda

que envolva um prémio de valor
muito mais reduzido face aos mi-
lhões de euros semanais do Euro-
milhões, tem a vantagem de não
envolver custos de participação.
Ora, sublinha Onofre Simões, "o

que é certo é que as pessoas apos-
tam no Euromilhões, e pagam por
isso, mesmo sabendo que a proba-
bilidade que têm de ganhar é pra-
ticamente zero". E por isso, con-
clui, "continua a ser meritório que
as Finanças tomem este tipo de ini-
ciativas benéficas para o País, para
que as pessoas percebam a impor-
tância de pedir factura".

Fisco prepara mais
dois sorteios extra
por ano

/T\ Além dos sorteios semanais,
í )> J52 por ano, o Fisco

V»x preparara mais dois

sorteios especiais, um deles

previsivelmente no Natal, também

de carros, mas com um valor mais

elevado do que os restantes a

concurso, segundo avançou o jornal
"Correio da Manhã". Desconhece-se

como será feito neste caso o

sorteio, havendo aí a possibilidade
de contarem todas as facturas

recolhidas durante o ano.

A secretaria de Estado dos Assuntos

Fiscais está a preparar o

regulamento do concurso, que
deverá ser aprovado esta semana

em Conselho de Ministros. Já em

preparação está toda a plataforma
informática, que teve de ser

adaptada ao novo tratamento a dar

as facturas. Logo que o

regulamento seja aprovado em

Conselho de Ministros, seguir-se-ão
os contactos com as marcas de

automóvel, por forma a avançar
com a contratação pública da

aquisição dos carros a ser

sorteados.

O SORTEIO
REGULAMENTO ESTÁ AINDA
A SER ULTIMADO
SORTEIO SEMANAL

Todas as semanas o Fisco

procederá ao sorteio de um

automóvel de entre as facturas

que tenham sido pedidas e que
contenham o número de

identificação (NIF) do adquirente
do bem ou serviço.

TODAS AS FACTURAS CONTAM

Qualquer factura com NIF está

automaticamente habilitada para

o concurso, independentemente
do bem ou serviço adquiridos. De

fora ficarão as facturas passadas

a pessoas colectivas.

FISCO CONCENTRA

TODA A INFORMAÇÃO
Contam as facturas que tenham

chegado às Finanças com o NIF

do consumidor indicado.

Recorde-se que, depois da

reforma da facturação, no ano

passado, todas as empresas



passaram a ter de enviar

mensalmente às Finanças as

facturas que emitem. Fazem-no

por via informática, pelo que o

Fisco apenas terá de tratar a

informação. O consumidor não

tem de fazer nada.

CADA FACTURA

SERÁ NUMERADA

Quando chegarem às Finanças,

as facturas que levem o NIF do

adquirente serão numeradas

através de um sistema

informático que as Finanças

estão a preparar. E será esse

número, um algoritmo atribuído

a cada uma das facturas, que
será depois sorteado, no

concurso semanal.

CONSUMIDORES SERÃO

NOTIFICADOS PREVIAMENTE

Semanalmente, o Fisco informa

cada contribuinte sobre as

facturas que tem a concurso e o

número que foi atribuído a cada

uma delas. A informação seguirá

por mail, telemóvel e pode ser

consultada no Portal das

Finanças. A Administração
Tributária fará chegar a

informação ao vencedor, que não

tem de ser ele a ir reclamar

o prémio.

PRÉMIO GARANTIDO,
DIZ O FISCO

No momento de efectuar o

sorteio, os números a concurso

corresponderão às facturas que
tenham sido emitidas com NIF, o

que significa que sairá sempre
prémio.




