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Fiscalidade verde | Contexto
Tendência para degradação do ambiente
Aumento da população

Elevado consumo de energia

Aumento do consumo

Alterações climáticas

Pressão sobre os recursos

Declínio dos ecossistemas

Responsabilização dos Governos
Desenvolvimento de políticas fiscais verdes, capazes de influenciar o comportamento dos
consumidores e das empresas.

Principais Desafios
 Criar instrumentos políticos e regulatórios adequados aos objectivos políticos;
 Implementar medidas eficazes que incentivem a redução das emissões e a utilização
eficiente dos recursos;
 Eliminar medidas contraproducentes e nefastas para o ambiente.
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Fiscalidade verde | Importância para as empresas
■ Fiscalidade é vector preferencial da política “verde”
■ A fiscalidade verde é, hoje, uma realidade global, complexa e dinâmica
■ A fiscalidade verde pode facilitar a conversão de negócios “não
sustentáveis”
■ A rentabilidade dos investimentos pode beneficiar dos “incentivos verdes”
■ As “penalizações verdes” podem traduzir-se em significativas perdas e
constrangimentos ao negócio, se não devidamente acauteladas
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Fiscalidade verde | Ferramenta de política

Green tax
mulled to
help fight
pollution

Green tax
to come
into force
in October

Obama
proposes
„green tax‟
incentives

China Daily

Japan Times

Financial
Times

March 2013

September 2012

February 2011

Green tax
boost for
wind farm
profits
Sunday
Telegraph (UK)
March 2013

China
raises
resources
tax
Bloomberg
News
February 2012

Reforma da
fiscalidade
verde
avança em
2015
Económico
Janeiro 2014
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Fiscalidade verde | The KPMG Green Tax Index
Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre

KPMG Green Tax Index





1

EUA

2

JAPÃO

3

REINO UNIDO

4

FRANÇA

5

COREIA DO SUL

6

China

Foco | Análise das políticas fiscais “verdes”, destacando o foco na
penalização ou incentivo de comportamentos

7

Irlanda

8

Holanda

9

Bélgica

Critério | Ponderação pela capacidade de influência de
comportamento dos agentes económicos

10

Índia

11

Espanha

12

Canadá

13

África do Sul

14

Singapura

15

Finlândia

16

Alemanha

17

Austrália

18

Brasil

19

Argentina

20

México

21

Rússia

Objectivo | Fomentar awareness quanto à complexidade,
fragmentação e dinâmica do panorama global da fiscalidade verde
Universo | Inclui as 21 maiores economias que possuem algum tipo
de iniciativa no âmbito da fiscalidade verde

Interpretação do KPMG Green Tax Index




RANKING GLOBAL

Um posicionamento mais elevado no ranking reflecte uma maior
proactividade do respectivo Governo na utilização do seu sistema
fiscal cumprir a sua “política verde”
Um posicionamento mais elevado no ranking não reflecte melhor
qualidade ambiental e sustentabilidade do respectivo país
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Fiscalidade verde | The KPMG Green Tax Index
Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre

Quartil

Países

Aspectos identificados
■ Maior proactividade de política fiscal “verde” (ranking geral)

1.º

EUA, Japão, Reino Unido,
França, Coreia do Sul e China

■ EUA e Coreia do Sul | Incentivos preponderam
■ França | Medidas penalizadoras dominam
■ Japão, UK e China | Equilíbrio entre penalizações e incentivos
■ Utilização moderada da política fiscal “verde” (ranking geral)
■ Diversidade no tipo de medidas adoptadas

2.º

Irlanda, Holanda, Bélgica,
Índia, Canadá e Espanha

■ Índia e Canadá | Predominância de incentivos
■ Espanha | Do 2.º Quartil, é o país com menor foco em incentivos
■ A riqueza em vento, fonte solar e água é potenciador do investimento em
“tecnologia verde”

3.º

Austrália, África do Sul,
Alemanha, Finlândia,
Singapura

■ Utilização moderada da política fiscal “verde” (ranking geral)

■ Recurso substancial a medidas de financiamento não fiscais (ex. incentivos
financeiros na Austrália, Finlândia e Singapura)

Legenda

4.º

1.º Quartil

■ Menor proactividade em termos de política fiscal “verde” (ranking geral)

2.º Quartil

3.º Quartil
Rússia

■ Apenas 1 dos países possui medidas de penalização fiscal no âmbito da
fiscalidade verde (Russia’s water tax)

4.º Quartil

■ Encontram-se disponíveis programas de incentivos financeiros

Brasil, Argentina, México,
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Reforma da Fiscalidade Verde 2014 | Enquadramento estratégico
Fonte: Projecto de Reforma da Fiscalidade Verde

Objectivos da reforma


Critérios orientadores

Contribuir para a eco inovação e eficiência
na utilização de recursos;



Eficiência alocativa;



Simplificação de procedimentos;



Reduzir a dependência energética do
exterior;



Previsibilidade, estabilidade e
equidade.



Indução de padrões de produção e de
consumo mais sustentáveis;



Fomentar o empreendedorismo e a criação
de emprego;



Fomentar a concretização eficiente de metas
e objectivos internacionais;



Fomentar a diversificação das fontes de
receita;



Neutralidade Fiscal.

Avaliação das medidas


Impacto económico-financeiro



Impacto Ambiental
Receita Fiscal

2014

2015
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Reforma da Fiscalidade Verde 2014 | Principais desafios de
sustentabilidade dos países

P

P

Alterações
climáticas

Energia e
Emissões (incl.
viaturas)

Riqueza

Urbanismo e
Planeamento do
Território

P

Escassez de
recursos

Água

Segurança
alimentar

Resíduos

P

P

Crescimento da
população

P

Florestas e
biodiversidade
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Reforma da Fiscalidade Verde 2014 | Análise comparativa das medidas
e áreas de intervenção

x
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x
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x
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x

x

x

x
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Incentivos à aquisição/utilização de veículos eficientes

x

x

x

x

x

Incentivos à produção ou aquisição de equipamentos eficientes em termos de consumo
de água

x

x

x

Incentivos à reciclagem ou tratamento de água

x

Penalização na utilização de recursos naturais

x

x

x

Incentivos à construção/utilização de edifícios energeticamente eficientes

Edifícios e veículos
Descriminação negativa na utilização de veículos poluentes
"verdes"

Água

x

x

Inovação "verde" Incentivos à inovação e I&D em tecnologia “verde”
Combustíveis e Incentivos à produção de energias renováveis
energias renováveis Penalizações nos combustíveis fósseis

EUA

Carbono e alterações Impostos sobre CO2
climáticas Incentivos à redução das emissões de CO2

Reino
Unido

Eficiência energética
Incentivos à aquisição de equipamento energeticamente eficiente
e emissões

França

Medidas

China

Áreas de
intervenção

Portugal

Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre, Projecto de Reforma da Fiscalidade Verde

x

Incentivos à utilização eficiente de recursos naturais

Recursos e resíduos

x

Penalização nos desperdícios comerciais
Incentivos à reciclagem e reutilização

x

x

x

x
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Energia e Emissões
Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre, Projecto de Reforma da Fiscalidade Verde
Holanda

•

Fixação de taxa de
depreciação de
equipamento eólico e
fotovoltaico

 Depreciações
aceleradas para
equipamentos
eficientes

•

Aceitação fiscal das
provisões para
reconstituição do meio
ambiental

 Crédito fiscal de 36%
do investimento em
equipamento eficiente

Outros

•

Tributação adicional
das emissões CO2 em
sede de ISP

•

Isenção de ISP na
produção de
electricidade

Alemanha

Singapura
•

•

Dedutibilidade na
aquisição de
combustível.

•

Dedutibilidade na
aquisição de
combustível.

•

Tributação da energia
com componente de
carbono (famílias e
PME’s).

•

Agravamento da
tributação sobre
consumo de energia na
ausência de sistema de
gestão de energia

•

Tributação no consumo
de energia indexada à
eficiência energética da
economia

IVA

IRC

Portugal

Depreciação imediata
de 100% do
investimento realizado
em equipamento e
tecnologia destinado à
redução de consumos
de energia.

China
•

Crédito fiscal de 10%
do investimento
realizado em
determinados
equipamentos
destinados à poupança
energética

•

Incentivos fiscais ao
sector dos serviços
energéticos, incluindo
isenção temporária de
IRC

•

Isenção de IVA na
importação de
determinados
equipamentos
energeticamente
eficientes
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Água
Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre, Projecto de Reforma da Fiscalidade Verde

Outros

IRC

Portugal

Coreia do Sul

China

•

Crédito de imposto de
10% das despesas com
preservação,
tratamento ou
reciclagem de RH

•

Isenção temporária de
IRC dos rendimentos
decorrentes da
conservação dos
recursos hídricos

•

Crédito de imposto
adicional (até 6%) na
aquisição de
equipamento novo
destinado ao
tratamento ou
reciclagem de água

•

Crédito de imposto de
10% do investimento
em equipamento
especializado no
âmbito da conservação
dos recursos hídricos

África do Sul
•

Depreciação acelerada
(4 anos) relativamente
aos investimentos
destinados ao
tratamento ou
reciclagem de água

Reino Unido
•

Depreciação acelerada
(100% no primeiro ano)
relativamente a
determinado
equipamento eficiente
na perspectiva do
consumo de água

Incentivos:
• Reforço coeficiente de
escassez
• Repercussão do TRH
ao consumidor final
• Diferenciação positiva
do TRH em função da
eficiência na utilização
• Redução de IMI quando
haja aproveitamento de
águas residuais ou
pluviais
Penalização:
• Agravamento TRH para
utilização de água em
meios hídricos
sensíveis

© 2014 KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal.

11

Transportes
Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre, Projecto de Reforma da Fiscalidade Verde
Portugal
Limite mais favorável
para depreciação de
viaturas eficientes

•

Tributação autónoma
menos agravada sobre
os encargos com
viaturas eficientes

•

Majoração do custo
com combustíveis
eficientes em
transportes públicos.

•

Dedutibilidade do IVA
relativo à aquisição de
viaturas eficientes

•

Incentivo ao abate de
veículos em fim de vida
– dedução do ISV ou
subsídio

•

Agravamento das taxas
de ISV (até 3%), em
função as emissões de
CO2

•

Redução de ISV para
viaturas eficientes

Impostos automóveis

IVA

IRC

•

Japão
•

•

França

Reino Unido

Crédito fiscal de 30%
na aquisição de
equipamento de
abastecimento
alternativo

•

Depreciação acelerada
para veículos eficientes

•

•

Limite mais favorável
para depreciação de
viaturas eficientes

Descriminação positiva
na tributação da
aquisição de veículos
eficientes

•

Descriminação
negativa (i.e. imposto
agravado) na aquisição
de viaturas poluentes

•

Descriminação
negativa (i.e. imposto
agravado) na detenção
de viaturas poluentes

•

Descriminação positiva
(i.e. imposto reduzido)
na aquisição de
viaturas eficientes

•

Descriminação positiva
(i.e. imposto reduzido)
na detenção de viaturas
eficientes

Depreciação acelerada
para veículos eficientes

EUA
•

Crédito de imposto
para viaturas eficientes;

•

Crédito fiscal de 30%
na aquisição de
equipamento de
abastecimento
alternativo

•

Gaz Guzzler Tax –
descriminação negativa
para viaturas com
elevados consumos
energéticos
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Resíduos
Fonte: KPMG Green Tax Index, tradução livre, Projecto de Reforma da Fiscalidade Verde

França

China
•

Minoração até 10% das
receitas da produção
em linha com a política
industrial e envolva
sinergias na utilização
de recursos

•

Isenção ou redução em
bens derivados de
produtos reciclados

•

Isenção p/ materiais de
construção reciclados

•

Tributação crescente
sobre a extracção de
recursos minerais –
indústria mineira.

IRC

Portugal

Outros

IVA

•

Revogação da isenção
aplicável ao “serviço
público de remoção de
lixos”

•

Imposto sobre sacos de
plástico no valor de
0,08 €

•

Valor mínimo de TGR
por sujeito passivo

•

Taxa “pay as you
pollute”

•

Diversas taxas sobre
remoção de lixo de
edifícios, recuperação e
eliminação de
desperdícios de papel
ou recuperação e
eliminação de
desperdícios
electrónicos, entre
outros

Bélgica
•

•

Crédito fiscal de 3%
relativamente à
aquisição de activos
que contribuam para a
reciclagem de
embalagens

Coreia do Sul
•

Redução do IRC (até
30%) a PME’s cuja
actividade seja a de
tratamento de resíduos
ou reciclagem

•

Dedutibilidade de IVA
presumido (não pago)
na aquisição de
viaturas usadas e
resíduos a uma
entidade isenta de IVA,
desde que sejam
reutilizados no
processo produtivo

Tributação sobre
embalagens, câmaras
descartáveis, baterias e
talheres descartáveis
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Considerações finais | Aspectos a serem considerados pelas empresas

■ Manter as políticas da fiscalidade verde no “radar” e criar awareness na
organização
■ Rever as respostas dadas aos impostos “verdes”, explorando estratégias
que permitam reduzir o gasto ou risco associado aos mesmos
■ Determinar o retorno de investimentos em programas de
sustentabilidade considerando sempre o impacto fiscal (em princípio
positivo)
■ Colaborar com instituições governamentais e industriais de modo a
perceber como as ferramentas de fiscalidade verde podem ajudar a cumprir
os objectivos políticos.
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Considerações finais | Importância para as empresas
■ Fiscalidade é vector preferencial da política “verde”
■ A fiscalidade verde é, hoje, uma realidade global, complexa e dinâmica
■ A fiscalidade verde pode facilitar a conversão de negócios “não sustentáveis”
■ A rentabilidade dos investimentos pode beneficiar dos “incentivos verdes”
■ As “penalizações verdes” podem traduzir-se em significativas perdas e
constrangimentos ao negócio, se não devidamente acauteladas

© 2014 KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal.

15

Obrigado
Presentation by Luís Magalhães

© 2014 KPMG & Associados - Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S.A., a firma
portuguesa membro da rede KPMG, composta por
firmas independentes afiliadas da KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade
suíça. Todos os direitos reservados. Impresso em
Portugal.
O nome KPMG, o logótipo e “cutting through
complexity” são marcas registadas da KPMG
International Cooperative (“KPMG International”).

A informação contida neste documento é de natureza geral e
não se aplica a nenhuma entidade ou situação particular. Apesar
de fazermos todos os possíveis para fornecer informação
precisa e actual, não podemos garantir que tal informação seja
precisa na data em que for recebida/conhecida ou que
continuará a ser precisa no futuro. Ninguém deve actuar de
acordo com essa informação sem aconselhamento profissional
apropriado para cada situação específica.

