
Bónus para emigrantes
pode violar Constituição
Programa Regressar, que exclui de IRS metade dos rendimentos de ex-residentes, está a gerar
dúvidas e pode mesmo ser inconstitucional à luz do princípio da igualdade. ECONOMIA 10



A redução da taxa de IRS para os emigrantes que regressem a Portugal está prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2019.

IMPOSTOS

Bónus para ex-residentes
divide constitucionalistas
O tratamento diferente no IRS para quem volte ao país pode violar princípio da igualdade,
admitem alguns constitucionalistas ao Negócios. Também há quem defenda que não.
Governo quer atrair quem saiu durante a crise, mas justificação pode não chegar.
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O Programa Regres-
sar, que isenta de

IRS metade dos

rendimentos de ex-
residentes que vol-

tem a Portugal, está a levantar dú-
vidas sobre a sua constitucionalida-

de.

O novo regime, previsto na pro-
posta de Orçamento do Estado para
2019, exclui de tributação de IRS
50% dos rendimentos de todos os

sujeitos passivos que se tornem fis-

calmente residentes em Portugal
em 2019 ou 2020, desde que não te-
nham sido residentes em território

português nos três anos anteriores,
mas que tenham vivido no país an-
tes de 31 de Dezembro de 2015.

Em declarações ao Negócios,

Maria d'Oliveira Martins, professo-
ra de Direito Constitucional na Uni-
versidade Católica, defende que
este benefício fiscal possa violar o

princípio da igualdade, quase não

exista um fundamento relevante

para o justificar.
"O legislador devia ser pruden-

te na fundamentação das medidas.

Não se impede que haj a discrimina-

ções. O que se exige é que haja fun-

damentação razoável, atendível,



para eu dizer que essa [distinção]
não é arbitrária. Neste caso não en-
contro razão suficiente e por isso só

posso dizer que é arbitrária", defen-

de.

No relatório que acompanha a

proposta do OE, o Governo defen-
de a medida com a necessidade de

promover o regresso dos que tive-

ram de sair do país em consequên-
cia da crise económica. Nesse sen-

tido, defende Maria d'Oliveira Mar-
tins, o regime devia aplicar-se a

quem não viveu no país entre 2011

e 2014 e não nos três anos anterio-

res ao regresso.
O constitucionalista Rodrigo

Esteves de Oliveira também tem
dúvidas sobre a constitucionlidade
deste bónus fiscal. "A capacidade
contributiva de residentes e ex-re-
sidentes, que é o critério nuclear da

igualdade para efeitos fiscais, é igual
num caso e noutro", e por isso não

devia existir diferença, considera o

professor da Universidade de

Coimbra. Além disso, a isenção de

50% é uma diferença substancial
entre contribuintes, o que também

pode ser difícil de enquadrar a nível
constitucional.

Para o constitucionalista Luís
Pereira Couttnho, esta distinção en-
tre cidadãos - os que permaneceram
em Portugal nesse período e os que
saíram - pode ser inconstitucional
à luz do princípio da igualdade, que
estabelece que todos os cidadãos
são iguais perante a lei.

"É certo que há uma série de dis-

tinções, como benefícios fiscais para

pessoas portadoras de deficiência,
mas aquelas que conhecemos aten-
dem a necessidades especiais", afir-
mou. O problema com o Programa
Regressar, para o professor da Uni-
versidade de Lisboa, é que a diferen-

ciação fiscal não é justificada com
um "fundamento relevante".

Já o constitucionalista Jorge
Reis Novais diz não ver "grande fun-

damento para considerar a medida
inconstitucional". Para o professor
da Universidade de Lisboa, "em ter-
mos do objectivo que o Estado tem
em vista, é legítimo, compreensível
e aceitável conceder este benefício

fiscal, desde que aplicado a todas as

pessoas que estejam na mesma si-

tuação".
Embora destaque a "bondade

da medida", o deputado do PS Pau-

lo Trigo Pereira (e professor do

ISEG) também admite que possa
haver inconstitucionalidade, devi-
do à "disparidade de tratamento".
Já Fernando Rocha Andrade, tam-
bém da bancada socialista (e pro-
fessor de Coimbra), discorda. "Há
obviamente interesse nacional re-

levante, que justifica" a diferença de

tratamento. ¦

éé
O que se exige é que
haja fundamentação
razoável. Neste caso
não encontro razão
suficiente e por isso
só posso dizer que é
arbitrária.
MARIA D'OLIVEIRA MARTINS
Professora de Direito
Constitucional na Universidade
Católica

A capacidade
contributiva de
residentes e ex-
residentes, que é o
critério nuclear da
igualdade para efeitos
fiscais, é igual num
caso e noutro.
RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA

Professor de Direito Constitucional
na Universidade de Coimbra.**


