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Resumo 

A adoção de novas leis para combater a evasão tributária conduz muitas vezes ao 

aumento da complexidade fiscal. Nesta investigação estuda-se se o constante aumento do 

nível de complexidade fiscal tem impacto no comportamento de evasão a nível 

corporativo. A partir da definição do índice de complexidade desenvolvido pelo Office of 

Tax Simplification (OTS) no Reino Unido, e após adaptação e cálculo do indicador e suas 

componentes para os países e empresas da amostra, o objetivo da dissertação é o de 

estudar o impacto deste indicador nas taxas efetivas de imposto (ETR) das empresas do 

setor manufatureiro de países como Portugal, Espanha, Reino Unido e Itália, utilizando 

informação recolhida para os anos de 2016 a 2018, num total de 1173 observações.  

Da investigação efetuada, conclui-se que existe uma relação positiva entre a 

variável de complexidade fiscal e a taxa efetiva de imposto, quer ao nível geral, quer ao 

nível da empresa, o que mostra que a complexidade tributária tende a reduzir os 

comportamentos de evasão. Ao desagregar o indicador de complexidade mostra-se ainda 

que a complexidade legislativa desincentiva a prática evasiva devido à falta de 

compreensão perfeita dos contribuintes daquilo que é redigido pelo legislador.   

No estudo também se verifica que a rentabilidade corporativa provoca um 

aumento nos incentivos de planeamento fiscal agressivo, uma vez que as empresas, 

sobretudo as que apresentam maiores resultados, procuram reduzir a taxa efetiva de 

imposto para diminuir a sua carga tributária. Para além desse facto, constata-se que o 

nível educacional influencia positivamente o planeamento fiscal agressivo, uma vez que 

o contribuinte tende a utilizar o conhecimento tributário para fugir ao seu dever social. 

 

Palavras-chave: Índice OTS; Complexidade tributária; Política fiscal; Evasão fiscal; 

Taxa efetiva de imposto 
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Abstract 

The adoption of new laws to combat tax evasion often increase fiscal complexity. 

This investigation examines whether the constant increase in the level of fiscal complexity 

has an impact on corporate avoidance behavior. Based on the definition of the 

Complexity Index, developed by the Office of Tax Simplification (OTS) in the United 

Kingdom, and, after it´s adaptation and estimation for the countries and companies in 

the sample, the objective of the dissertation is to study the impact of this indicator on the 

effective tax rates (ETR) of companies in the manufacturing sector in Portugal, Spain, 

United Kingdom and Italy, using information collected for the years 2016 to 2018, in a 

total of 1173 observations. 

From the research carried out, we see that there is a positive relationship between 

the variable of tax complexity and the effective tax rate, both at the general level and at 

the company level, which shows that the tax complexity tends to reduce evasion behaviors. 

When disaggregating the complexity indicator, it is also shown that legislative complexity 

discourages evasive practice due to the taxpayers' lack of perfect understanding of what 

is written by the legislator. 

The study also shows that corporate profitability causes an increase in aggressive 

tax planning incentives, since companies, especially those with higher results, seek to 

reduce the effective tax rate in order to reduce their tax burden. In addition to this fact, 

it appears that the educational level positively influences aggressive tax planning, since 

the taxpayer tends to use tax knowledge to escape his social duty. 

 

Key words: OTS index; Tax complexity; Fiscal policy; Tax evasion; Effective Tax Rate 
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1. Introdução 

 Os impostos surgem com o aparecimento das civilizações. Os impostos e os 

sistemas tributário atuais servem como meio de arrecadação de recursos para fazer face 

às despesas do Estado. Estes constituem a principal fonte de financiamento das despesas 

públicas. Contudo muitas das receitas estatais são perdidas à custa da crescente prática de 

planeamento fiscal corporativo, denominado, muitas das vezes, por evasão fiscal. A 

evasão fiscal tem sido objeto de uma grande quantidade de pesquisas académicas, em 

grande parte nos países mais desenvolvidos (Andreoni, Erard & Feinstein (1998); Cuccia, 

(1994); Jackson & Milliron, (1986); Kinsey, (1986); Long & Swingen, (1991); 

Richardson e Sawyer, (2001)). As pesquisas feitas concentram-se sobretudo nos 

determinantes subjacentes da evasão fiscal de um país em específico. Estes estudos tem 

algumas limitações que levaram a que Andreonietal (1998) e Tan & Sawyer (2003) 

mencionassem a necessidade de se realizar comparações internacionais sobre esse tópico. 

Foi com este pensamento que Richardson (2006) desenvolveu a sua metodologia, 

chegando à conclusão de que a variável que mais impacto possui na evasão fiscal é 

precisamente a complexidade tributária1. Note-se que há mais de uma década que 

Picciotto (2007) já alertava para a necessidade de "melhorar o cumprimento tributário, 

em particular reduzindo a complexidade". Contudo, como se percebe, muitos dos 

objetivos de simplificação propostos podem ser bastante difíceis de atingir. Como James, 

Sawyer & Budak (2016) referem, a simplificação tributária é uma questão mais complexa 

do que muitos podem apreciar.  

 A simplificação é uma característica muito desejável, mas é apenas uma das 

muitas ponderações relevantes que se deve de ter em conta no desenho de sistemas 

tributários. Uma outra dificuldade encontrada no desenvolvimento de sistemas mais 

simplificados diz respeito à falta de progresso literário que existe na questão da 

mensuração da complexidade tributária. Foi esta constante dúvida empírica, que atrasava 

os estudos relacionados com o tema, que, por exemplo, levou Freedman (2013) a sugerir 

que o Office of Tax Simplification (OTS) fosse criado de modo a responder a muitas 

perguntas relacionadas com o nível de complexidade necessário para obter um “sistema 

tributário sensato, razoavelmente certo, eficiente e justo”. Este indicador revela-se ser um 

 
1 Embora nas suas conclusões estabeleça um alerta para a forma de cálculo da variável de complexidade, 

uma vez que esta é obtida através de um conjunto de ratings apurados através de questionários. 
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instrumento importante para o estudo futuro relacionado com a construção de sistemas 

tributários tendo como principal objetivo indicar as áreas da legislação tributária que 

seriam particularmente mais complexas e, por essa via, mais propensas a alterações que 

as tornassem mais simples. Note-se que, estamos numa fase em que os sistemas 

tributários, mais precisamente dos países desenvolvidos, se encontram, fruto de alterações 

que se foram fazendo ao longo dos tempos, muito complexos. Nesse sentido, tal como 

Richardson & Sawyer (2001) referem, a complexidade tornou-se num importante 

determinante da evasão fiscal. É importante salientar que pesquisas anteriores fornecem 

fortes evidências empíricas que demonstram que de facto a complexidade tem um 

impacto positivo quando associada com a evasão fiscal (Collins et al. (1992); Milliron & 

Toy, (1988) e Vogel, (1974)). 

 Assim sendo, o objetivo deste estudo é expandir o trabalho de Richardson (2006), 

não só incluindo uma variável mais objetiva que permita captar o impacto da 

complexidade tributária, como é o caso do índice OTS, mas também investigar 

sistematicamente, em vários países, muitos dos principais determinantes corporativos da 

evasão fiscal, realizando assim um mix de impactos corporativos e demográficos que 

poderão influenciar o comportamento de planeamento fiscal agressivo dos contribuintes. 

 O estudo contribui para a literatura já existente ao averiguar, através de uma 

variável mais prática, e reduzindo os efeitos das características corporativas no seu 

impacto, se a complexidade tributária estabelece incentivos à prática de elisão fiscal, 

utilizando, como amostra, um conjunto de 1173 dados, retirados para os anos de 2016 a 

2018, de empresas do setor manufatureiro de países como Portugal, Espanha, Reino 

Unido e Itália. O projeto também permite verificar se os pilares subjacentes2 ao índice de 

complexidade, neste caso a política fiscal, per si, e o nível de interpretação da legislação, 

solitariamente, expõem os mesmos incentivos à prática de comportamentos fraudulentos 

por parte dos contribuintes. 

 O projeto apresentado estará organizado da seguinte forma: na secção 2 iremos, 

primeiro, realizar uma viagem ao passado capturando tudo o que já foi estudado, e que 

esteja relacionado, com o planeamento fiscal agressivo, nomeadamente as suas 

 
2 O índice, como irá ser explicado na secção 2, é composto por duas subcategorias, denominadas por 

“complexidade política”, que pode ser entendida como a dificuldade de interpretação introduzida pelas 

normas emanadas pelo sistema político, e por “complexidade legislativa”, mais relacionada com a distorção 

introduzida no sistema, derivada da utilização de um léxico complexo por parte do redator. 
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determinantes. Será exposta a forma de cálculo do índice OTS, assim como as suas 

proposições e serão definidas as hipóteses do estudo. Na terceira secção examinaremos 

os critérios utilizados na seleção da amostra, realizaremos uma breve descrição das 

variáveis e exibiremos o modelo e método de estimação utilizados. Na secção 4, 

apresentaremos os resultados empíricos, assim como as suas interpretações. Por fim, na 

última secção, estarão exibidas as principais conclusões e perspetivas de investigação 

futura. 
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2. Revisão de Literatura e Hipóteses de Investigação 

 Esta secção irá suportar, não só os aspetos já estudados no passado, e relacionados 

com o tema, como os conceitos de evasão fiscal e os seus principais determinantes, assim 

como o conceito de complexidade fiscal e a variável OTS que foi contruída de raiz tendo 

em conta o projeto do Office of Tax Simplification (2017). Por fim são apresentadas as 

possíveis hipóteses de estudo que se desejam corroborar. 

 

2.1. A evasão fiscal 

 Por forma a conduzir o nosso estudo é importante rever o que já existe na literatura 

sobre o tema em questão. Primeiramente iremos abordar a relevância transmitida pelos 

investigadores da área da evasão fiscal3. Assim sendo, comecemos com a distinção entre 

as diferentes formas de planeamento fiscal que as empresas podem adotar, nomeadamente 

o planeamento fiscal abusivo, ou entendido como elisão fiscal, e a evasão fiscal 

propriamente dita. Segundo Sandmo (2015) a evasão fiscal é considerada, por lei, como 

uma atividade ilícita, uma vez que o seu grande objetivo consiste em ocultar o lucro 

tributável, de modo a que parte deste não seja objeto de análise por parte da autoridade 

tributária (AT). Note-se que esta definição deve diferenciar-se da questão de elisão fiscal 

defendida por Alm (2014), forma de planeamento que se pretende estudar com o projeto, 

que passa por tentar reduzir o lucro tributável, explorando as lacunas, fraquezas, 

incertezas ou deficiências na lei, transferindo rendimentos, construindo movimentos 

financeiros irreais, usando instrumentos financeiros ou entidades localizadas em países 

com uma tributação mais favorável. Já Lalak (2018) considera que não existe uma 

causalidade direta entre a agressividade fiscal e os comportamentos de evasão fiscal.  

Perante o que já foi mencionado anteriormente, para que não surjam dúvidas relacionadas 

com a interpretação do termo de evasão, o projeto vai-se focar no estudo da mesma 

relacionada com a redução explícita da despesa fiscal conseguida através do recurso a 

estratégias agressivas refletidas nas taxas efetivas de imposto, sempre numa lógica de 

planeamento fiscal, onde iremos considerar como menos corretos e indecentes os 

comportamentos de manipulação de resultados efetuados pelos gestores. Contudo, 

 
3 A palavra “evasão fiscal” irá corresponder, gramaticalmente, ao termo “elisão fiscal” ao longo do estudo.  

Embora exista esta dupla conotação, o significado será sempre o mesmo, uma vez que, estaremos sempre 

na presença de um termo no domínio extra-legem (“fora da lei”), e não de um termo contra legem (“contra 

a lei”), uma vez que o primeiro termo é o mais adequado para abordar o estudo. 
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embora tal abordagem seja muito utilizada em pesquisas relacionadas4, a sua 

interpretação pode ser perturbada por certos atos de natureza extraordinária, como 

alterações de políticas de depreciação ou existência de diferimentos, podendo surgir 

certos resultados herméticos. Note-se que, poderemos estar a lidar com situações em que 

os resultados apresentados são negativos, mas a empresa enfrenta o pagamento do 

imposto (muito devido à dedutibilidade dos juros), ou poderemos apresentar resultados 

negativos que, aliados a uma devolução tributária, conduzem a uma ETR positiva, quando 

na verdade, não existiu qualquer tipo de pagamento. Neste sentido, de modo a ultrapassar 

tal dilema, Gupta & Newberry (1997) procederam à transformação da variável ETR, de 

modo a que esta tome o valor de 1, nos casos em que se apresentam, simultaneamente, 

pagamentos positivos com um RAI negativo ou nulo, ou o valor de 0, caso apresentem 

um RAI negativo, mas que usufruam de um reembolso nesse período5. 

 Uma outra forma de estudar o possível comportamento de evasão fiscal das 

empresas é através de um modelo de conformidade tributária individual, criado por 

Allingham & Sandmo (1972) segundo o qual a evasão fiscal é considerada como uma 

atitude bastante arriscada, fator esse que irá influenciar o nível ideal de evasão segundo 

as preferências de risco dos contribuintes. Transpondo o modelo para o nível corporativo, 

rapidamente se percebe que a taxa de evasão fiscal escolhida em cada empresa irá divergir 

consoante as preferências de risco dos gestores segundo Christensen, Dhaliwal, Boivie & 

Graffin (2015) ou de outros stakeholders, como sindicatos (Chyz, Leung, Li & Rui 

(2013)). Para se entender o modelo de base, considere-se a existência de um aumento das 

taxas de evasão fiscal, que no sentido do nosso estudo passaria pela redução da taxa de 

imposto efetiva suportada, nesse pressuposto, de acordo com Shevlin, Urcan & Vasvari 

(2013) as empresas irão suportar um risco superior “devido a uma maior probabilidade 

de existirem auditorias, multas e até aumentos de taxas de juro associados ao risco 

inerente ao planeamento”. De facto, o objetivo dos gestores passará por maximizar a 

criação de riqueza de uma empresa, satisfazendo simultaneamente as preocupações dos 

stakeholders. Contudo existe um trade off entre o aumento dessa riqueza conquistado à 

custa da redução do imposto a pagar, e o risco que surge perante a prática de tal 

 
4 Hanlon & Heitzman (2011) e Thomsen & Watrin (2018) focam a análise da evasão fiscal nas ETR’s. 
5 Note-se que caso o contribuinte não se apresente nestas situações, o valor da ETR corresponderá ao seu 

valor real que será calculado da forma que mais adiante iremos revelar. 



6 
 

planeamento fiscal6. Este trade off está na génese da incoerência que existe na literatura 

sobre o impacto de certas características, como a dimensão das empresas, nos 

comportamentos de evasão fiscal (Lietz, 2013), como se verá mais adiante. 

2.1.1. Determinantes corporativos da evasão fiscal 

 Os trabalhos de Lietz (2013), Kim & Im (2017) e Riza Falistiani Putri et al (2017)  

permitiram retirar informações relevantes para a construção de um modelo que incorpore 

o impacto das características corporativas na evasão fiscal. Tratam-se de estudos que nos 

fornecem perceções sobre o destaque de alguns indicadores para o nosso projeto. 

 Os fatores corporativos mais relevantes encontrados nos trabalhos foram o 

tamanho que cada empresa apresenta, onde os autores verificam que não existe um 

consenso na sua relação com a evasão, retomando-se deste modo, o trade off enfrentado 

pelo gestor referido anteriormente. Chega-se à conclusão que o impacto tanto pode ser 

positivo (Zimmerman (1983); Omer, Molloy, & Ziebart (1993); Rego (2003) e Minnick 

& Noga (2010)), devido à hipótese do custo político, ou seja, as grandes empresas estão 

sujeitas a maiores atividades de regulação tributária, porque têm maior visibilidade no 

mercado, logo têm menos motivação para planear fiscalmente, como negativo (Siegfried 

(1974); Stickney & McGee (1982) e Porcano (1986)), uma vez que existem trabalhos que 

defendem que as grandes empresas têm bastantes recursos para aceder a lobbies e a 

atividades sofisticadas de tax planning. Outro fator identificado diz respeito à 

rentabilidade, onde os autores, ao transpor as conclusões de trabalhos relacionados 

(Dunbar, Higgins, Phillips, & Plesko (2010)), referem que as empresas mais rentáveis 

procuram reduzir a taxa efetiva de imposto, para reduzir a sua despesa fiscal. Também 

foi estudado o possível impacto  da utilização de capital e a escolha adequada do método 

de depreciação, na evasão (Dyreng et al. (2008) e Gallemore & Labro (2015)), chegando-

se à conclusão de que as empresas com mais capital têm reduções maiores na taxa efetiva 

de imposto, devido ao diferente tratamento fiscal e contabilístico das suas 

correspondentes depreciações, e mais do que isso, chegam à conclusão que as empresas 

optam, sempre que possam, por aplicar o método de depreciação acelerado para antecipar 

custos e assim reduzir a despesa fiscal.  É estudado também o impacto da composição da 

estrutura de capital, nomeadamente a dívida, na evasão tributária. Neste ponto, os autores, 

 
6 Também é possível que baixas taxas de impostos efetivas estejam associadas a um maior risco devido a 

custos de reputação (Hanlon e Slemrod (2009)), custos políticos ou custos de agência (Desai e Dharmapala 

(2006)).  
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à semelhança do que aconteceu com o fator dimensão, chegam a um resultado 

inconclusivo. Eles referem que, embora se tenha chegado à conclusão de que algumas 

empresas procuram reduzir a taxa efetiva de imposto (Badertscher et al. (2011)), para 

terem meios financeiros para cumprir com as suas obrigações (ter dinheiro), algumas não 

o fazem, devido ao efeito de “tax shield“ que a própria dívida já oferece. Por fim, 

reconheceu-se como interessante o facto de os autores mencionarem a possibilidade de 

as subsidiárias funcionarem como um meio de evasão, transportando os lucros para países 

onde as taxas de impostos são mais reduzidas (Markle & Shackelford (2012)). 

 

2.1.2. Determinantes demográficos e culturais da evasão fiscal 

 Como pretendemos retratar uma análise entre países, será importante recolher 

informação que nos ajude a captar o impacto das suas diferentes características na evasão. 

Para tal, com o estudo de Richardson (2006), e posteriormente de Oduro et al. (2018)7, 

conseguimos fazer emergir algumas variáveis com relações significativas, subjacentes a 

uma análise cross country que foi realizada entre um conjunto de 45 países. O estudo 

realizado pelo autor expande o trabalho pioneiro de Riahi-Belkaoui (2004)8 sobre a 

relação entre alguns determinantes selecionados de tax morale e de evasão fiscal, e 

sistematicamente alarga a investigação ao incluir muitos outros principais fatores da 

evasão fiscal.  

 Os resultados da estimação por OLS mostra que os determinantes não económicos 

têm um impacto maior sobre a evasão fiscal em comparação com os determinantes 

económicos. Ao aglomerar esses vários determinantes em modelos mistos9 de evasão 

fiscal, o autor conseguiu chegar a um trabalho mais aprimorado sobre a fuga tributária 

nos países. Verifica-se que países com maior atividade terciária têm menor propensão 

para fugir aos impostos, porque os salários que são pagos, são controlados por entidades 

que são obrigadas a reportar à SS e às finanças a existência dessa despesa10, o que vai de 

 
7 Trata-se de um estudo semelhante ao de Richardson (2006), contudo os autores retratam o caso específico 

do Gana. 
8 Riahi Belkaoiu (2004) considerou a relação entre os determinantes selecionados de tax morale e a evasão 

fiscal, agregando dados de 30 países. Ele mostra que a evasão fiscal entre países está negativamente 

relacionada com o nível de liberdade económica, com o nível de importância do mercado de ações, com a 

eficácia das leis de concorrência e com as altas normas morais. A limitação do seu estudo prende-se no 

facto de apenas ter explorado o amplo vínculo que existe entre a evasão fiscal e alguns determinantes 

selecionados da moral tributária num só país. 
9 Comportam fatores económicos e não económicos. 
10 São obrigados a fazer retenção da fonte. 
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acordo com o que Schmölders (1970) e Wallschutzky (1984) referem nos seus trabalhos. 

Consegue-se perceber, também, que o nível de compreensão fiscal é importante, não só 

para perceber o que é que a lei transmite, mas também para entender o que se tem de fazer 

para a cumprir, mostrando também no seu trabalho a relação negativa que existe entre a 

qualidade da educação de um país e o nível de evasão fiscal encontrada por Song & 

Yarbrough (1978) (claro que pode ter efeitos contrários, uma vez que os mais entendidos 

podem utilizar esse conhecimento para a contornar, algo que vai depender sobretudo dos 

princípios dos contribuintes, a sua moral fiscal, como defende Torgler (2003)) e se de 

facto o sistema é justo ou não, fazendo alusão à relação negativa com a evasão também 

encontrada no trabalho de Hite & Roberts (1992). Por fim, ao concluir a interpretação do 

artigo, verificamos que o mesmo já retrata o impacto da complexidade na evasão fiscal.  

A complexidade é considerada a determinante mais importante da evasão fiscal, contudo, 

os autores, nas suas conclusões, apesar dos resultados serem significativos, referem que 

a forma de cálculo da complexidade é um pouco questionável, uma vez que se baseia num 

rating apurado através de questionários. 

 Assim, o nosso contributo passa por dar algo mais objetivo à literatura sobre o 

tema, algo mais quantificável, incorporando o índice OTS na análise. 

 

2.2. A complexidade tributária 

 Transpondo agora a análise para a literatura existente relacionada com a 

complexidade tributária, podemos referir que segundo Partlow (2013) existem inúmeras 

razões que explicam o porquê dos sistemas tributários se tornarem cada vez mais 

complexos. A complexidade tributária relaciona-se com a dificuldade subjacente à 

aplicação da política fiscal, é uma característica que impede que o sistema tributário seja 

plenamente eficiente. Como defende Kaplow (1996) o principal objetivo da tributação 

passa, não só, por apoiar metas fiscais, mas também metas não fiscais, passando sempre 

a resposta a estas necessidades pelo aumento da receita, tal como refere Krause (2000). 

Contudo, como sabemos, os governos também usam essa receita fiscal para promover 

outros objetivos, que, em geral, não estão relacionados com o apoio ou investimento 

económico, segundo James & Edwards (2008). Burman & Gale (2001) referem no seu 

estudo que políticos, e certos grupos de interesse, frequentemente obtêm mais benefícios 

governamentais que possibilitam a redução de impostos a suportar por esses mesmos 

grupos ou atividades específicas, aumentando a complexidade como consequência de um 



9 
 

comportamento não intencional do processo político. Já Speer, Palacios, Lugo & 

Vaillancourt (2014) ditam que um outro possível fator relacionado com o aumento da 

complexidade prende-se com a natureza da própria lei tributária, que necessita de se 

adaptar às mudanças que surgem no ambiente socioeconómico11. A tributação não só 

reflete, como afeta, a vida social, económica, política e cultural, assim como as mudanças 

que surgem em cada uma delas e, tal como refere James (1999), à medida que o ambiente 

socioeconómico se torna mais complexo, a tributação também se tornará. 

 Em jeito de fecho, pelo que foi referido, é mais do que evidente de que existem 

muitas razões para o crescente aumento da complexidade tributária. Como sabemos da 

teoria económica, os custos associados à complexidade representam uma perda líquida 

para a economia, uma vez que os recursos envolvidos nas atividades de monitorização, 

de outra forma, poderiam ser utilizados para usos mais valorizados. 

 Deste modo, a nossa contribuição para a literatura existente sobre estes dois temas 

passará por verificar se de facto as pesquisas de Collins et al (1992), Milliron & Toy 

(1988) e Richardson (2006), compilando os efeitos microeconómicos com os efeitos 

macroeconómicos, se encontram atuais, averiguando se, de facto, a complexidade 

tributária naturalmente incentiva a elisão fiscal e cria algumas dificuldades para os 

contribuintes honestos. 

 

2.2.1. O índice OTS 

 Nesta fase crítica da investigação, necessitamos de entender como se processa a 

transformação do índice OTS. Segundo o relatório mais recente do Office of Tax 

Simplification (2017), para desenvolver o índice, teremos de encontrar um conjunto de 

indicadores que consigam retratar o processo de implementação legislativa. A figura 1 

esclarece, graficamente, as diferentes fases que compõem a emanação da complexidade 

do sistema tributário. O diagrama indica que a complexidade numa das parcelas do 

sistema, irá, por vezes, produzir complexidade em outros fragmentos, pois, vejamos o 

seguinte, sabemos que a complexidade política, invariavelmente, requer uma 

 
11 Os códigos tributários, segundo Clark & Farber (2011) cresceram, não apenas em tamanho, mas também 

em complexidade, e é essa complexidade, cada vez maior, que preocupa os advogados, administradores 

tributários, formuladores de políticas e juízes. 
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complexidade legislativa12, que, para ser interpretada, necessita, por sua vez, de um 

processo administrativo complexo.   

 

 Figura 1- Como a complexidade tributária surge 

 

 

 

 

 Reavivando uma pequena nota inserida na introdução, o nosso índice OTS será 

desagrupado em duas subcategorias de complexidade, a legislativa e a política, que no 

agregado irão compor a underlying complexity (a complexidade subjacente do sistema).  

 No que diz respeito à complexidade política, segundo mostra o relatório do OTS 

(2017), o que se procura é perceber “O quão difícil é compreender a tributação". Este 

pilar é formado por 2 indicadores, nomeadamente, o número de isenções e de benefícios 

na legislação, uma vez que dificulta o tratamento tributário do contribuinte13, e o número 

de alterações que existiram na lei desde 200014. As mudanças na legislação são um caso 

sério, tendo um forte impacto na complexidade tributária, uma vez que, quanto mais 

transformado for o sistema ao longo do tempo, menor é a perceção do tratamento que o 

contribuinte acha que vai ter, mediante certas condições fiscais que podem vir a ser 

modificadas, ou até mesmo desaparecer.  

 Já com a complexidade legislativa procura-se compreender o "Quão difícil é 

entender a legislação". Também este pilar é formado por 2 indicadores15. Uma das 

componentes acomoda o índice de legibilidade de Gunning-Fog, que permite ver o quão 

fácil, ou exaustiva, é a leitura da legislação16. Para aplicar a fórmula, será necessário, 

selecionar uma parte da redação com cerca de 100 palavras, posteriormente teremos de 

 
12 Quanto mais sofisticada for a política aprovada, maior será a dificuldade enfrentada pelo legislador na 

tradução, aumentando a complexidade legislativa. 
13 Pense-se, por exemplo, que o processo de aprovação de uma isenção tributária pode ser representado por 

um fluxograma com diversas fases. Nesse sentido, quanto mais parcelas tiverem que ser selecionadas para 

determinar o tratamento do contribuinte, mais complexo será o fluxograma. 
14 Trata-se de uma escolha subjetiva, os responsáveis referem que tanto podia ser 2000 como por exemplo 

1979. 
15 O pilar comporta mais 2 indicadores que não serão considerados na análise pelo facto de serem obtidos 

através de critérios muito subjetivos (veremos mais adiante). 
16 O indicador foi criado pelo editor de livros didáticos Robert Gunning (1968) proporcionando um 

resultado que estima o grau escolar que é necessário para a compreensão de um texto. 

Política Legislação Implementação 

Complexidade subjacente Impacto da complexidade 
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calcular o tamanho médio das frases e por fim ter-se-á de determinar o número de palavras 

ditas “mais difíceis”, isto é, com mais de 2 sílabas no léxico inglês17, ignorando nomes 

próprios e palavras que sejam familiares.  

0,4 ∗ [(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒𝑠
) + 100 ∗ (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠
)] 18 

O outro indicador é o número de páginas da legislação. Note-se que poderia surgir 

um contrassenso, uma vez que uma legislação mais longa pode permitir que uma medida 

seja melhor explicada. Contudo, os responsáveis pelo relatório referem que esse facto 

pode ser ultrapassado ao se utilizar, simultaneamente com a dimensão da legislação, a 

medida Gunning-Fog19.  

 Seria possível incluir mais um pilar no índice, todavia esta parcela do índice seria 

mais interessante em estudos relacionados com atitudes e perceções dos impostos por 

parte dos contribuintes, não sendo muito relevante neste projeto. Poderíamos salientar 

alguns indicadores pertencentes a este pilar, como o número de contribuintes que serão 

afetados pelo imposto, qual o custo para o contribuinte e para a AT para que a lei seja 

cumprida, o conhecimento médio dos contribuintes sobre a tributação e a receita que pode 

faltar devido a algum erro.  

 Porém, devemos relembrar que procuramos estabelecer uma confrontação 

internacional no que à complexidade tributária diz respeito. Nesse sentido o índice 

necessita de ser reajustado, daí a enorme importância do trabalho de Budak & James 

(2018). No seu trabalho os autores conseguem criar uma medida de complexidade que, 

após alguns acertos face à variável original, permite estabelecer uma comparação 

internacional entre diversos sistemas fiscais. Trata-se de um trabalho meramente analítico 

onde os autores estudam, através do índice OTS, e realizando uma comparação entre dois 

países, nomeadamente a Turquia e o Reino Unido, que tipo de sistema é o mais complexo. 

A essência do artigo prende-se sobretudo na construção do índice. Assim sendo, a medida 

 
17 Na determinação do indicador houve o cuidado de traduzir os parágrafos escolhidos para a língua anglo 

saxónica, de forma a cumprir com as proposições. 
18 Existe uma página web que permite calcular o indicador de forma direta, havendo a necessidade de 

incorporar apenas o trecho que se pretende estudar. http://gunning-fog-index.com/ 
19 Para além desse facto, os responsáveis, após debaterem o assunto com alguns cidadãos, chegaram à 

conclusão de que, existe uma opinião geral de que a extensão da legislação pode ser entendida como um 

indicador de complexidade. 
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que foi utilizada pelos autores, corresponde à segunda versão da medida OTS20, sendo 

esta caracterizada pelo facto de normalizar cada indicador do índice pelo método Min-

Max, não só para tornar cada fator independente de si, mas também para produzir valores 

numa escala de 0 a 1. 

𝑌1 =
(𝑌 − 𝑌𝑚𝑖𝑛)

(𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛)
 

  Sinteticamente, a sigla "Y" corresponde ao valor que o indicador assume para um 

determinado imposto. Já "𝑌𝑚𝑖𝑛" representa o valor mais baixo que o indicador apresenta, 

tendo em atenção todos os impostos, enquanto o "𝑌𝑚𝑎𝑥" representa o valor mais alto. A 

fórmula utilizada, segundo os autores, consegue estabelecer uma comparação entre a 

complexidade tributária de vários países, uma vez que o "𝑌𝑚𝑎𝑥"/"𝑌𝑚𝑖𝑛" corresponde à 

quantia mais elevada/baixa para um determinado indicador, tendo em conta os dados de 

cada país. 

 A fórmula agregada é dada pela soma ponderada dos indicadores do imposto, 

multiplicada por 10, para que o índice assuma valores entre 0 e 1021. 

[
(𝑌1 + 𝑍1+. . . +𝑛1)

4
] ∗ 10 

 Note-se que a fórmula original foi alterada22 por não incluir 2 indicadores que se 

baseiam em informações subjetivas, uma vez que os seus resultados não são publicados23. 

 
20 A primeira medida apresentou alguns problemas relacionados com a fórmula de ponderação utilizada. 

Esta agregava os fatores de complexidade através de uma fórmula em que era necessário especificar a 

ponderação que teria de ser dada a cada indicador individualmente (e que era modificada anualmente devido 

às alterações que eram feitas no sistema), provocando, não só dificuldade no cálculo, como também na 

interpretação, uma vez que a fórmula poderia produzir valores acima de 10. Atualmente o índice é tão 

complexo (porque divide o sistema em mais de 111 áreas) que se torna praticamente impossível desenvolver 

uma análise comparativa com o mesmo, devido à dificuldade de leitura dos dados obtidos. 
21 A fórmula é utilizada para calcular o valor da complexidade subjacente para cada imposto em específico. 

A fórmula para determinar o valor da complexidade, isolada, das subcategorias, assim como a regra para 
determinar a complexidade subjacente geral, são ambas distintas. Será apresentada a fórmula utilizada nos 

cálculos intermédios aquando da exposição dos dados na análise comparativa. 
22 A fórmula original é dada por [(Y1 + Z1 +… n1) / 6] * 10. 
23 Estamos a falar de indicadores como a “Complexidade da orientação dada pela HMRC” e a 

“Complexidade da informação necessária para adquirir um reembolso de imposto”, que, segundo Budak & 

James (2018), são informações próprias do sistema tributário britânico (algo que impossibilitaria a 

comparação internacional) e sobre as quais não existem informações públicas. 
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 Aplicando o princípio, os autores chegam à conclusão de que, embora, em termos 

absolutos, o sistema turco seja o menos complexo24, em termos relativos a proposição já 

não se mantém, uma vez que ambos os sistemas são muito semelhantes em termos de 

complexidade. Isto ocorre porque estamos perante uma medida relativa e não absoluta. 

Ou seja, quando comparamos a complexidade de um imposto, por exemplo turco, nós 

estamos a fazer uma confrontação tendo por base os restantes impostos turcos, e não os 

seus homólogos britânicos. 

2.2.2. Construção do indicador e análise comparativa 

 Vamos agora estabelecer uma pequena análise entre as quatro nações, no que à 

complexidade dos seus sistemas tributários, diz respeito. Os dados exibidos, na sua 

generalidade, foram obtidos através da observação direta dos códigos tributários. O 

objetivo era encontrar informação, benefícios, alterações legislativas e estilos de redação, 

nos códigos, necessária para a construção do indicador. No entanto, os dados sobre os 

impostos britânicos foram obtidos através dos resultados captados pelo OTS na primeira 

análise (2015), utilizando-se a base de dados da legislação britânica25 de forma a atualizar 

os mesmos perante as alterações que surgiram posteriormente, e os dados sobre os 

impostos portugueses foram obtidos através da análise de um levantamento realizado pelo 

Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais (2019). Começando por 

examinar as componentes da complexidade política, podemos notar que estas apresentam 

valores maiores no sistema tributário britânico. Através do estudo da tabela 1, percebe-se 

que, quer a montante de isenções, quer o total de alterações legislativas, são muito 

superiores no Reino Unido, quando comparados com os números registados nos restantes 

3 países. Pense-se no seguinte exemplo, focando a atenção nas mudanças que ocorreram 

na legislação, perante todos os 4 impostos referidos, o Reino Unido apresenta um valor 

superior à soma das alterações, para o mesmo imposto, que ocorreram em todos os 

restantes países. Esta análise dá-nos uma perceção de uma eventual maior complexidade 

política no sistema tributário britânico, mas será que se confirma? Veremos mais adiante. 

No imediato, salientemos os resultados libertados pelas componentes da complexidade 

legislativa. Nesta parcela, a análise é mais minuciosa. Observamos que um possível valor 

 
24O número de isenções nos quatro impostos examinados na Turquia é menor do que no Reino Unido, assim 

como o número de alterações na legislação. Mais do que isso, o número de páginas de legislação é muito 

superior no caso do sistema tributário inglês. 
25 http://www.legislation.gov.uk/ 

http://www.legislation.gov.uk/
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superior, neste pilar, no Reino Unido, poderá emergir da enorme quantia de páginas que 

subsiste para cada um dos quatro impostos analisados, uma vez que o índice de Fog, à 

primeira vista, não nos permite fazer qualquer palpite. Novamente, assumindo uma 

relação direta, que não existe, poderíamos dizer que, apenas em termos absolutos, o 

sistema tributário britânico aparenta ser mais complexo do que os sistemas dos restantes 

países.  

Tabela 1- Dados sobre RU (2018) 

Taxes 

Underlying complexity index 

Policy Complexity Legislative complexity 

Number 

of 

reliefs 

Changes in legislation 

(since 2000) 

Gunning-Fog 

redability index 
Pages of legislation 

Corporation Tax 157 1661 13,86 1089 

Income Tax 268 3025 19,63 986 

VAT 59 1196 21,96 180 

Inheritance Tax 96 732 25,72 302 
 

Tabela 2- Dados sobre PT (2018) 

Taxes 

Underlying complexity index 

Policy Complexity Legislative complexity 

Number 

of 

reliefs 

Changes in legislation 

(since 2000) 

Gunning-Fog 

redability index 
Pages of legislation 

Corporation Tax 113 59 24,28571429 161 

Income Tax 137 60 29,13944954 118 

VAT 79 68 16,4 247 

Inheritance Tax 61 34 19,96716418 61 
 

Tabela 3- Dados sobre ES (2018) 

Taxes 

Underlying complexity index 

Policy Complexity Legislative complexity 

Number 

of 

reliefs 

Changes in legislation 

(since 2000) 

Gunning-Fog 

redability index 
Pages of legislation 

Corporation Tax 143 104 26,7 273 

Income Tax 147 225 24,93333333 232 

VAT 75 68 21,0877193 257 

Inheritance Tax 38 13 21,91708683 79 
 

Tabela 4- Dados sobre IT (2018) 

Taxes 

Underlying complexity index 

Policy Complexity Legislative complexity 

Number 

of 

reliefs 

Changes in legislation 

(since 2000) 

Gunning-Fog 

redability index 
Pages of legislation 

Corporation Tax 182 158 23,7 157 

Income Tax 216 764 24,5300813 73 
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VAT 114 803 33,52824427 110 

Inheritance Tax 41 108 31,4 59 

  

 No entanto, aquando da exemplificação do índice, tínhamos mostrado uma 

particularidade descoberta por Budak & James (2018). Tínhamos referido que o índice é 

uma medida relativa e não absoluta. Pois bem, um exame atento às tabelas 5 a 8, 

conseguimos verificar isso mesmo. 

Tabela 5- Índices RU 

 

 

Corporation 

Tax 

Income 

Tax 
VAT 

Inherita

nce Tax 

Total 

Underlying 

complexity
26 

1- Number of reliefs 

Policy 

Complexity 
1,457 3,333 0,337 0,295 

9,304 

2- Changes in 

legislation (since 

2000) 

3- Gunning-Fog 

redability index Legislative 

complexity 
1,667 2,289 1,138 1,890 

4- Pages of legislation 

Underlying complexity index 4,685 8,433 2,212 3,278 

 

Tabela 6 - Índices PT 

 

 

Corporation 

Tax 

Income 

Tax 
VAT 

Inheri

tance 

Tax 

Total 

Underlying 

complexity 

1- Number of reliefs 

Policy 

Complexity 
2,366 2,941 2,061 0,000 

10,205 

2- Changes in 

legislation (since 

2000) 

3- Gunning-Fog 

redability index Legislative 

complexity 
1,928 2,177 1,667 0,467 

4- Pages of legislation 

Underlying complexity index 6,440 7,678 5,592 0,700 

 

 

 
26 Tal como Budak & James (2018) realizaram no seu estudo, também se utilizou a fórmula de agregação 

[(Y1 + Z1 +… n1) / 8] * 10 para avaliar a complexidade combinada de todos os impostos examinados em 

termos de uma variedade de pontuações possíveis. Embora os autores refiram no seu trabalho que ao aplicar 

tal transformação o índice assumirá valores compreendidos entre 1 e 10, a asserção não se revela verdadeira. 

Na verdade, o índice irá assumir valores compreendidos entre 5 (menos complexo) e 15 (mais complexo). 

A explicação de tal afirmação encontra-se no apêndice. 
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Tabela 7 - Índices ES 

 

 

Corporation 

Tax 

Income 

Tax 
VAT 

Inheri

tance 

Tax 

Total 

Underlying 

complexity 

1- Number of reliefs 

Policy 

Complexity 
2,321 3,333 0,998 0,000 

10,663 

2- Changes in 

legislation (since 

2000) 

3- Gunning-Fog 

redability index Legislative 

complexity 
3,333 2,456 1,529 0,246 

4- Pages of legislation 

Underlying complexity index 8,481 8,685 3,791 0,369 

 

Tabela 8 - Índices IT 

 

 

Corporation 

Tax 

Income 

Tax 
VAT 

Inheri

tance 

Tax 

Total 

Underlying 

complexity 

1- Number of reliefs 

Policy 

Complexity 
1,463 3,240 2,362 0,000 

9,712 

2- Changes in 

legislation (since 

2000) 

3- Gunning-Fog 

redability index Legislative 

complexity 
1,667 0,379 2,534 1,306 

4- Pages of legislation 

Underlying complexity index 4,694 5,428 7,344 1,959 

 

 Face ao exposto, a observação sugere que, a complexidade política é menor no 

Reino Unido, tanto para o imposto sobre o rendimento das sociedades, como para o 

imposto sobre o valor acrescentado, algo que contesta o que tínhamos referido 

anteriormente. O que podemos concluir com este facto? Ora bem, podemos expor que, 

quando os impostos sobre o rendimento das sociedades e sobre valor acrescentado, são 

comparados com os restantes impostos britânicos examinados neste estudo, estes serão 

menos complexos em termos de aplicação da lei, quando comparados com a proporção 

de complexidade dessa aplicação de raciocínio entre os mesmos impostos nos restantes 

países27. 

 Por fim, relativamente à complexidade legislativa, praticamente observa-se o 

mesmo. Tínhamos referido anteriormente que o sistema britânico seria, em termos 

absolutos, o mais complexo neste pilar, devido, sobretudo, à composição do seu código. 

 
27 Ou seja, quando comparados com os restantes impostos nacionais, o imposto sobre o rendimento das 

sociedades no Reino Unido, é menos complexo do que o imposto sobre o rendimento das sociedades em 

Portugal, por exemplo. 
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A partir das tabelas 5 a 8, podemos verificar que existe maior facilidade de compreensão 

dos códigos dos impostos sobre as sociedades e sobre o valor acrescentado no Reino 

Unido, do que nos restantes países. Ou seja, para estes impostos a lei é mais fácil de 

interpretar, mesmo que o volume de informação seja superior28.   

 Perante a complexidade subjacente, podemos concluir que, ao contrário do que se 

tinha antecipado, em geral, o sistema britânico será o menos difícil de entender, sendo o 

sistema fiscal espanhol o detentor da “medalha” do sistema fiscal mais complexo. 

 

2.3. Objetivos e hipóteses de investigação 

 O grande objetivo da nossa investigação será contribuir para a literatura já 

existente sobre a complexidade tributária, ao indicar uma nova forma de ler a dificuldade 

subjacente aos sistemas tributários, incorporando na análise um indicador desenvolvido 

pelo Office of Tax Simplification (OTS) no Reino Unido, que nos permita averiguar em 

qual das duas áreas, legislativa ou política se prende o problema da complexidade, dando 

assim luz para que se proceda a esforços no sentido de as tornarem mais simples, algo 

que poderá melhorar a compreensão do sistema por parte do contribuinte, e deste modo 

diminuir as oportunidades de fuga às obrigações fiscais. Propõe-se na análise combinar 

os efeitos corporativos com as características dos países, para que o impacto traduzido 

pelo OTS seja o mais próximo da realidade possível, independentemente de a empresa 

ser grande, rentável, ou do país ser mais rural, ou ligado ao setor terciário. 

 Assim sendo, procuraremos com o nosso estudo analisar qual o impacto do 

tamanho das empresas, da sua rentabilidade e da sua política de financiamento na evasão 

fiscal. Para além desse facto, vamos averiguar a possibilidade do deslocamento de 

subsidiárias para países com baixas taxas de tributação, sobretudo para beneficiar de uma 

carga fiscal mais reduzida como está evidente no estudo de Twesige & Gasheja (2019)29, 

aumentar os incentivos ao planeamento tributário. Para terminar vamos verificar se a 

intensidade de capital, aliada a fatores macroeconómicos, e claro, a complexidade do 

sistema, tendem, ou não, a aumentar as práticas evasivas. 

 
28 Esta conclusão vai de acordo com o contrassenso que surgiu no debate entre os responsáveis pelo relatório 

do índice, dando razão a aqueles que defendiam que uma legislação mais longa, pode permitir que uma 

medida seja melhor explicada. 
29 Estudam os motivos que levam as multinacionais a escolherem Ruanda para alocar as suas subsidiárias. 
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 Assumindo os objetivos resumidos, podemos referir que as quatro grandes 

hipóteses de estudo serão: 

• H1: Quando a complexidade fiscal aumenta, as oportunidades de fuga aos 

impostos aumentam, e, em consequência, diminui a taxa efetiva de imposto (sendo 

maior a evasão fiscal). 

• H2: Quando a complexidade fiscal aumenta, os comportamentos desonestos 

aumentam e a ETR diminui, como consequência. 

• H3: Quando a complexidade política aumenta, a evasão fiscal aumenta, e, como 

consequência, a ETR diminui. 

• H4: Quando a complexidade legislativa aumenta, a evasão fiscal aumenta, e, como 

consequência, a ETR diminui. 
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3. Metodologia 

 Vamos apresentar de seguida a metodologia adotada, inclusive, realizar uma 

pequena apresentação da amostra que foi selecionada, e descrever as variáveis que são 

relevantes para a análise, assim como a estrutura do modelo que será empregue. É 

utilizado numa primeira fase o método dos mínimos quadrados ponderados (WLS), 

devido à possibilidade de surgir problemas de multicolinearidade relacionados com a 

utilização de uma amostra seccional. Posteriormente, é empregue um modelo de médias 

móveis para colocar robustez à pesquisa.  

  

3.1. Definição das variáveis 

  Dividiremos esta subsecção em duas partes onde retratamos os indicadores que 

iremos utilizar na estimação. 

 

3.1.1. Variável dependente   

 Começamos então pela variável explicada. O estudo verifica-se na análise do 

impacto da complexidade tributária na evasão fiscal. Portanto necessitamos de uma 

medida que permita captar esse comportamento. Nesse sentido, conseguiríamos um efeito 

perfeito se fosse possível comparar o resultado fiscalmente relevante com aquele que é 

efetivamente reportado para a AT, através do modelo 22, ou seja, recolher o designado 

tax gap. Contudo, como se sabe, este tipo de dados é interno ao sistema da AT. Assim, 

por forma a ultrapassar tal inconveniente, e como, de forma indireta, já fora mencionado 

na revisão da literatura, decidiu-se, sobre a proteção dos estudos de Hanlon & Heitzman 

(2011) e Thomsen & Watrin (2018), optar por escolher  a taxa efetiva de imposto30 como 

proxie, para esse tax gap. 

 Na literatura fiscal, a taxa efetiva de imposto é dada pelo rácio entre a despesa 

com impostos (Imposto pago) e o resultado antes de imposto (RAI). Assim sendo, maiores 

níveis de ERT´s significarão menores níveis de evasão fiscal, 

 
30 Existiriam outras opções viáveis para a definição da variável, focadas, tanto no investimento, isto é, na 

transferência de rendimentos para países com cargas fiscais mais baixas através de offshores sendo 

realizada, posteriormente, a aplicação dessas quantias no país de origem sob a forma de IDE (Kemme et 

al., 2017), como na probabilidade de transferências de rendimentos para os designados tax shelters (Frank, 

Lynch, & Rego (2009); Wilson (2009) & Lisowsky (2010)). 
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𝐸𝑇𝑅 =  
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜

𝑅𝐴𝐼
 

 Contudo, foram apresentados, anteriormente, alguns problemas com o indicador. 

Como se fundamentou, devido a situações extraordinárias que poderão surgir, será 

necessário recorrer à transformação proposta por Gupta & Newberry (1997). Assim 

sendo, a nossa variável dependente assumirá o valor de 1, sempre que se apresentem, 

simultaneamente, pagamentos positivos com um RAI negativo ou nulo, ou o valor de 0, 

caso existam restituições. Contudo, devido à natureza do rácio, a variável poderá 

apresentar valores superiores a 1, considerando a existência de despesas que não podem 

ser dedutíveis, ou até de tributações autónomas, que fazem com que o RAI sujeito a 

imposto seja muito superior ao RAI contabilístico. Como solução, Grupta & Newberry, 

referem no seu estudo o seguinte31: 

“One final measurement issue which chronically affects ratio variables, such as 

ETRs, is the effect of denominators with relatively small values. Because these 

small values can give rise to ETRs of unreasonable magnitudes and cause 

estimation problems, we constrained the ETR of our sample firms to lie between 

0% and 100%”(1997). 

 

3.1.2. Variáveis independentes  

Passaremos agora à identificação das variáveis explicativas. No seguimento do 

que foi referenciado, decidiu-se, no que diz respeito aos dados corporativos, utilizar, para 

medir a dimensão da empresa (SIZE), o logaritmo do total dos ativos32, a dívida 

(LEVERAGE) é incluída de modo a captar de que forma as decisões de financiamento 

afetam o planeamento fiscal, sendo calculada pela dívida de longo- prazo em função do 

total de ativos. Como medida de rentabilidade utiliza-se a rentabilidade do ativo (ROA), 

que é obtida através do quociente entre resultado antes de imposto e o total de ativos. É 

também utilizada uma variável representativa da intensidade capitalística (CAPINT), que 

será obtida pelo quociente entre os ativos fixo tangíveis e o total de ativo. Por fim, para 

verificar se a existência de subsidiárias sediadas fora do país perturba os comportamentos 

 
31 Esta solução estará na base da truncação em 1 da nossa variável dependente. 
32 É uma transformação necessária e muito realizada em estudos financeiros. A aplicação da transformação 

ajuda a transpor a relação entre os dados mais clara, uma vez que, o efeito bruto de uma alteração na variável 

genérica iria ofuscar o impacto das restantes variáveis na variável explicada ( 

http://onlinestatbook.com/2/transformations/log.html ). 
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de evasão fiscal e, consequentemente, as taxas efetivas, foi incluída uma variável dummy 

(SUB). Esta irá assumir o valor de 1 se a empresa possuir uma subsidiária fora do país e 

0 caso contrário. 

 Centremos, agora, a nossa atenção para as variáveis representativas dos países. 

Como indicadores podemos incluir a qualidade da educação (EDUC), para ver se uma 

maior instrução liga a uma maior compreensão do contribuinte sobre a importância do 

sistema fiscal (e de como este funciona), algo que pode perturbar os incentivos ao 

planeamento fiscal. Surge também a perceção de justiça (JUSTICE), para verificar se o 

contribuinte percebe que o sistema fiscal é justo e se conforma com o mesmo. Por fim 

temos a porção de rendimento que é proveniente dos serviços33, que permite averiguar até 

que ponto os países mais desenvolvidos têm maiores pretensões para a fuga, e da moral 

fiscal (MORALE), que permitirá verificar se o pagamento de impostos é mais um 

princípio, um atributo valorizado pela sociedade, que conduz a uma menor propensão à 

fuga. 

 

3.2. Amostra selecionada  

 Utilizou-se como base de dados a Orbis, para captar os dados corporativos, e o 

The Global Competitiveness Report34 para extrair os dados de natureza cultural e social. 

Houve a necessidade de realizar certas adaptações à informação que se foi recolhendo. 

Desde logo, podemos referir que apenas se recolheram dados financeiros relativos a 

empresas portuguesas, espanholas, britânicas e italianas, que se enquadram no setor da 

manufatura, ou seja, empresas com NAICS 31-33. Perante a informação retirada, existiu 

a necessidade de realizar uma limpeza da mesma, eliminando-se observações que não 

apresentavam valores para os anos em análise. Com este critério de uniformização de 

dados passou-se de um volume extensivo de dados, para apenas 391 observações anuais35. 

 

 

 
33 Será considerado como uma percentagem do emprego total (INCOME). 
34 Na verdade, iremos analisar 3 relatórios anuais que corresponderão ao período da nossa amostra, tempo 

esse compreendido entre os anos de 2016 e 2018. 
35 Tratando-se de uma amostra, também ela, temporal, o número total de dados utilizados sobe para 1173 

(3 x 391 = 1173) quando consideramos o período de 3 anos. 
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Tabela 9 - Seleção da amostra 

 

Dados observados 

(anuais) 

Amostra inicial 942016 

Excluindo empresas que não apresentam dados sobre os impostos pagos. 408 

Excluindo empresas que não apresentam dados sobre a dívida de longo prazo, 

sobre o ROA e sobre os AFT 391 

 

Tabela 10 - Variáveis e as suas fontes 

Variável Descrição Base de Dados Fontes de informação 

ETR Variável truncada que 

toma o valor de 1, nos 

casos em que se 

apresentam, 

simultaneamente, 

pagamentos positivos com 

um RAI negativo ou nulo, 

ou o valor de 0, caso 

existam reembolsos. 

Os dados sobre os 

montantes, quer 

do imposto pago, 

quer do RAI, 

foram obtidos da 

base de dados 

Orbis.  

Gupta & Newberry (1997) 

chegam à conclusão que a 

transformação é 

necessária para evitar 

problemas de 

interpretação devido a 

situações extremas. 

SIZE Corresponde ao logaritmo 

do total dos ativos. 

Orbis. Minnick & Noga 

(2010)), declaram que 

as empresas maiores 

não realizam 

planeamento fiscal 

agressivo devido ao 

custo político. Já 

Porcano (1986), afirma 

que estas têm bastantes 

recursos para aceder a 

lobbies e a 

comportamentos 

complexos de tax 

planning. 

ROA Variável obtida através do 

quociente entre resultado 

antes de imposto e o total 

de ativos. 

Orbis. Dunbar, Higgins, Phillips, 

& Plesko (2010), 

mostraram que as 

empresas mais rentáveis 

tentam diminuir a ETR. 

LEV Variável dada pelo rácio 

entre a dívida de longo- 

prazo em função do total 

de ativos. 

Orbis. Badertscher et al. (2011), 

dizem que as empresas 

recorrem à dívida devido 

ao efeito de “tax shield“. 

CAPINT Corresponde ao quociente 

entre os ativos fixos 

tangíveis e o total de ativo. 

Orbis. Dyreng et al. (2008) e 

Gallemore & Labro 

(2015), referem que as 

empresas com mais capital 

têm reduções maiores na 

ETR (há um diferente 

tratamento fiscal e 

contabilístico das suas 

depreciações). 
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SUB Variável Dummy que toma 

o valor de 1 se a empresa 

possuir uma subsidiária 

fora do país, e 0 caso 

contrário 

Orbis. Markle & Shackelford 

(2012) mencionam que as 

subsidiárias permitem às 

empresas transferir os 

lucros para países onde as 

taxas de impostos são 

mais baixas. 

EDUC Índice que mostra a 

qualidade da educação. O 

indicador será 

transformado pelo método 

Max-Min para produzir 

valores entre 0 e 100, para 

os anos de 2016 e 2017, 

dado que o ano de 2018 já 

apresenta valores nesse 

intervalo. 

Os dados foram 

retirados do World 

Economic Forum 

(WEF), contudo o 

indicador 

apresentado 

transmite valores 

compreendidos 

entre 1 e 7, para 

2016 e 2017. 

Song & Yarbrough 

(1978) narram a 

existência de uma 

relação negativa entre a 

qualidade da educação 

de um país e o nível de 

evasão fiscal.  

SECT Variável dada pela 

percentagem do 

rendimento proveniente 

dos serviços sobre o 

emprego total. 

Pordata. Wallschutzky (1984) 

verifica que em países 

de atividade terciária, a 

evasão fiscal é menor.  

JUST Variável que mostra se o 

sistema fiscal é justo. O 

indicador será 

transformado pelo método 

Max-Min para produzir 

valores entre 0 e 100, para 

os anos de 2016 e 2017, 

dado que o ano de 2018 já 

apresenta valores nesse 

intervalo. 

Os dados foram 

retirados do World 

Economic Forum 

(WEF), contudo o 

indicador 

apresentado 

transmite valores 

compreendidos 

entre 1 e 7, para 

2016 e 2017. 

Hite & Roberts (1992) 

encontraram uma 

relação negativa entre a 

justiça e a evasão. 

MORALE Variável que permite ver 

se pagamento de impostos 

é um atributo valorizado 

pela sociedade. O 

indicador será 

transformado pelo método 

Max-Min para produzir 

valores entre 0 e 100, para 

os anos de 2016 e 2017, 

dado que o ano de 2018 já 

apresenta valores nesse 

intervalo. 

Os dados foram 

retirados do World 

Economic Forum 

(WEF), contudo o 

indicador 

apresentado 

transmite valores 

compreendidos 

entre 1 e 7, para 

2016 e 2017. 

Torgler (2003) 

demonstra que o 

princípio da 

conformidade ajuda a 

ultrapassar o problema 

da evasão fiscal. 

OTS Medida que capta a 

complexidade geral do 

sistema tributário. Será 

também transformada pelo 

método Max-Min para 

libertar valores entre 0 e 

100. 

Os dados foram 

obtidos através da 

análise dos 

códigos 

tributários. 

Segundo Richardson 

(2006), é expectável 

uma relação negativa 

com a ETR, ou seja, 

quanto mais complexo o 

sistema, maior a evasão. 

OTS 

Corporative 

Variável que traduz a 

complexidade associada 

ao imposto corporativo. 

Será também 

Os dados foram 

obtidos através da 

análise dos 

Usando os argumentos 

de Richardson (2006), 

será prevista uma 
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transformada pelo método 

Max-Min para libertar 

valores entre 0 e 100. 

códigos 

tributários. 
relação negativa com a 

ETR, ou seja, quanto 

mais complexo o 

imposto corporativo, 

maior a evasão. 

Policy 

Complexity 

Indicador que mede a 

complexidade política do 

sistema. Será também 

transformada pelo método 

Max-Min para libertar 

valores entre 0 e 100. 

Os dados foram 

obtidos através da 

análise dos 

códigos 

tributários. 

Novamente, espera-se que 

quanto maior a 

complexidade política, 

maior a evasão utilizando-

se a narrativa do Office of 

Tax Simplification (2017). 

Legislative 

Complexity 

Indicador que mede a 

complexidade legislativa 

do sistema. Será também 

transformada pelo método 

Max-Min para libertar 

valores entre 0 e 100. 

Os dados foram 

obtidos através da 

análise dos 

códigos 

tributários. 

Por fim, espera-se que 

quanto maior a 

complexidade legislativa, 

maior será a evasão (do 

Office of Tax 

Simplification (2017)) 

 

No que toca às variáveis nacionais, existiu a necessidade de as transformar pelo 

método Min-Max, para que os indicadores passassem a tomar valores compreendidos 

entre 1 e 100, de modo a que a discrepância de análise do impacto, entre as mesmas e as 

corporativas, na variável explicada seja mínima. Por fim, utilizou-se a Pordata para 

recolher dados sobre os rendimentos do setor terciário. 

 

3.3. Modelo econométrico 

Depois de concluída a apresentação das variáveis a utilizar, e da amostra 

selecionada, vamos agora definir o modelo que permite obter estimativas e testar as 

variáveis para se apresentarem as conclusões. Como se percebe à partida, a amostra em 

causa é dotada de duas dimensões, a corporativa e a nacional36. A primeira dimensão 

refere-se ao conjunto de empresas representantes dos quatro países em estudo, e que se 

enquadram no setor manufatureiro. A segunda dimensão corresponderá à observação das 

mesmas num contexto macroeconómico e cultural. Estas duas dimensões, em conjunto, 

permitirão analisar os comportamentos corporativos de evasão fiscal para os anos de 2016 

a 2018. Recuperando o que foi transcrito na revisão, podemos referir que o modelo 

econométrico é uma adaptação da literatura revista com destaque para o modelo de 

Richardson (2006), onde se incluem as variáveis mais importantes que espelham os 

determinantes não económicos como os económicos. O objetivo será sempre o mesmo, é 

 
36 Podemos, desde logo, referir que iremos estar perante uma regressão cross-section com 2 áreas. 
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sempre verificar em que medida a complexidade fiscal, medida pelo índice OTS37, irá 

influenciar a evasão tributária, no contexto das restantes variáveis explicativas. Nesse 

sentido o modelo assume a seguinte forma, 

 

𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒋,𝒕 = 𝛽0 + 𝛽1𝑶𝑻𝑺𝑖,𝑗 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽5𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑗,𝑡

+ 𝛽6𝑆𝑈𝐵𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽7𝐸𝐷𝑈𝐶𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽8𝑆𝐸𝐶𝑇𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽9𝐽𝑈𝑆𝑇𝑖,𝑗,𝑡 + 𝛽10𝑀𝑂𝑅𝐴𝐿𝐸𝑖,𝑗,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑗,𝑡                                                                                                                               (1) 

As diferenças que se verificam, face ao modelo original, surgem devido à 

incorporação das variáveis corporativas, para impedir que o impacto que possa ser 

traduzido pela complexidade na evasão, não seja perturbado pelas características de cada 

empresa. Muito rapidamente, podemos referir que a ETRi,j,t será a variável explicada, que 

segue a definição de Gupta & Newberry (1997), a OTSi,j corresponde ao indicador de 

complexidade fiscal38, a SIZEi,j,t acomoda a dimensão da empresa i que pertence ao país 

j para o período t, LEVi,j,t  representa a dívida de longo-prazo da empresa i que pertence 

ao país j no período t, CAPINTi,j,t designa-se de intensidade do capital da empresa i que 

pertence ao país j para t, ROAi,j,t e SUBi,j,t correspondem à rentabilidade dos ativos da 

empresa i e à existência de pelo menos uma subsidiária no exterior em relação ao país j a 

que pertence em t, respetivamente, EDUCi,j,t diz respeito ao indicador de qualidade de 

educação no país j a que pertence a empresa i no período t, SECTi,j,t foca-se no 

rendimento, proveniente da atividade terciária, gerado no país j a que pertence a empresa 

i em t, JUSTi,j,t exibe a  perceção de justiça que existe no sistema por parte dos 

contribuintes no país j a que pertence a empresa i para t, e MORALEi,j,t mostra os valores 

humanitários face ao cumprimento tributário no país j a que pertence a empresa i face a 

t.  

Quanto à metodologia adotada, surge, de estudos anteriores, a eventualidade de se 

aplicar a estimação por OLS (Richardson (2006)). Contudo, estando nós perante uma 

 
37 Esta variável é camaleónica, uma vez que, sofrerá alterações tendo em conta a hipótese de estudo que se 

pretende comprovar. Iremos assim estar na presença de uma OTS global, que captará o impacto da 

complexidade como um todo, de uma OTS corporativa, que se centra apenas no código das sociedades, de 

uma OTS política e de uma OTS legislativa, que procurar desagregar o impacto destas componentes da 

complexidade na evasão. Ou seja, como o leitor pode já deduzir, iremos construir 3 regressões, por forma 

a captar o impacto desagregado. 
38 Esta variável não se ajustará temporalmente devido à sua fraca variabilidade. Como grande parte das 

componentes que se iriam regular neste curto período seriam elementos subjetivos, correríamos o risco de 

enviesar os resultados libertados pelo indicador. 



26 
 

análise cross section, devido aos problemas de heterocedasticidade que poderão ser 

levantados, teremos de adequar o modelo de modo a ultrapassar tal característica. É nesse 

sentido se propõe a estimação por mínimos quadrado ponderado (WLS), uma versão do 

modelo GLS, para modelos seccionais, que nos permite corrigir os estimadores devido às 

diferentes variâncias das perturbações, incorporando, portanto, a hipótese de 

comportamento heterocedástico por parte das empresas39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Chegamos a esta conclusão realizando a estimação pelos dois modelos. Verificamos que o modelo WLS 

oferece uma capacidade explicativa maior, o que poderá estar associado à correção dos estimadores. 
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4. Resultados 

Esta secção incorpora duas análises, que inclui a exposição de medidas estatísticas 

descritivas, e uma multivariada com interpretação dos resultados produzidos pelo modelo 

econométrico já enunciado. 

 

4.1. Medidas estatísticas descritivas 

Começamos esta análise pelas medidas estatísticas presentes na tabela 11. Esta 

apresenta as estatísticas descritivas das variáveis em estudo. Podíamos aqui fazer um 

retrato completo dos diferentes indicadores, referindo, por exemplo, existe uma 

capacidade, por parte das sociedades em exame, de gerar rendimentos a partir dos seus 

ativos, ainda assim não muito elevada, numericamente podemos dizer que a rentabilidade 

dos ativos, em termos médios, se traduz em apenas 4,7%. Referenciando, também, que, 

em média, 15% do total dos seus ativos são financiados com recurso a endividamento 

com maturidade superior a um ano e que o ativo fixo tangível representa, em média, cerca 

de 21,77%. Para além destes aspetos, note-se que em média, os contribuintes chegam à 

conclusão que os seus sistemas tributários apresentam cerca de 57,11% de toda a equidade 

que seria possível de alcançar. Seguindo a razão de um provérbio alemão “são tantas as 

árvores que não se pode ver a floresta”40, foquemos a nossa atenção na variável de 

complexidade, que ocupa um espaço central na investigação. Como se pode apurar, esta 

apresenta, em média, um valor de 46,27%. O que isto nos diz neste momento? 

Precisamente nada. Não há um valor de referência estabelecido que nos permita à priori 

tirar conclusões quanto a tal resultado, não sabemos se estamos a lidar com nações que 

possuem um sistema muito complexo, ou muito simples. 

Passamos agora para a análise da tabela 12. Só para recordar, novamente era 

possível fazer uma análise mais detalhada às relações explicitas. Podíamos referir que a 

nossa variável dependente (ETR) está positivamente relacionada com a alavancagem 

financeira, o que é coerente com o efeito de “tax shield“, que Badertscher et al. (2011) 

referem no seu ensaio, estando, pelo contrário, negativamente relacionada com, por 

exemplo, a rentabilidade dos ativos corporativos, algo que vai de encontro com o que 

Dunbar, Higgins, Phillips, & Plesko (2010) referenciam no seu exame, com a qualidade 

 
40 O aforismo alemão soa mais ou menos assim: “Vor lauter Bäumen den Wald nicht”. 
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do sistema de ensino, e com a perceção de justiça tributária por parte do cidadão comum, 

levando assim a duas reflexões, por um lado, percebe-se que os fatores comportamentais 

e demográficos têm influência no planeamento fiscal agressivo, tal como Richardson 

(2006) demonstra no seu estudo, e por outro lado percebe-se que existem efeitos que, 

apesar de serem contrários aos demonstrados pelo autor, apoiam a teoria que serve de 

suporte à investigação, uma vez que o efeito sentido no planeamento fiscal da qualidade 

da educação, por exemplo, é direto, ou seja, os mais qualificados podem utilizar o 

conhecimento tributário para contornar a lei, como defende Torgler (2003). 

Quanto à relação entre a variável de complexidade e a variável dependente (ETR), 

a ligação é positiva, ou seja, a complexidade tributária tende a diminuir os incentivos à 

prática de elisão fiscal, algo que contraria a literatura. Vamos analisar o que poderá estar 

por detrás de tal efeito.  
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Tabela 11- Estatísticas Descritivas41 

 ETR OTS SIZE ROA LEV CAPINT SUB EDUC JUST SECT MORALE 

Média 0.371722 46.27013 19.76385 4.697080 0.150021 0.217735 0.877238 55.75098 57.10861 44.73858 64.71782 

Mediana 0.200710 43.04252 19.59150 5.469000 0.119409 0.168463 1.000000 56.60000 59.30000 49.13000 75.00000 

Máximo 1.000000 56.63261 26.68984 84.99600 1.364922 0.951773 1.000000 62.00000 75.00000 49.68000 82.00000 

Mínimo 0.000000 43.04252 14.73818 -81.37900 -0.000168 0.000179 0.000000 45.00000 38.30000 35.78000 41.60000 

Std. Dev. 0.367092 4.619730 2.103532 12.74169 0.148792 0.181033 0.328304 6.338517 11.54090 5.504567 16.22115 

Soma 436.0298 54274.86 23183.00 5509.675 175.9748 255.4031 1029.000 65395.90 66988.40 52478.36 75914.00 

Observações 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 

 

Tabela 12- Matriz das Correlações42 

 ETR OTS SIZE ROA LEV CAPINT SUB EDUC JUST SECT MORALE 

ETR  1.000000             

OTS  0.147558  1.000000            

SIZE -0.146902  0.013428  1.000000             

ROA -0.585944 -0.057320  0.151771  1.000000           

LEV  0.052468  0.149862  0.322857 -0.028086  1.000000         

CAPINT -0.106391  0.097503  0.137390  0.096565  0.195653  1.000000      

SUB -0.030966 -0.002135  0.290356 -0.019986  0.010909 -0.135682  1.000000        

EDUC -0.153493 -0.608100  0.002852  0.045965 -0.089838 -0.044357  0.018632  1.000000       

 
41 A tabela 11 mostra as estatísticas representativas de cada variável. A amostra compreende as 391 empresas analisadas entre o período de 2016-2018. 
42 A tabela 12 mostra as correlações para as variáveis relevantes da amostra. 
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JUST -0.128016 -0.644375 -0.012575  0.037444 -0.079060 -0.048003  0.028721  0.423226  1.000000    

SECT -0.156241 -0.638746 -0.003487  0.034290 -0.103554 -0.059437  0.042071  0.725871  0.830992  1.000000   

MORALE -0.167761 -0.699504 -0.002276  0.037144 -0.101506 -0.051193  0.030516  0.865304  0.775096  0.934071  1.000000 

 

Tabela 13- Matriz de correlações entre variáveis demográficas43 

 EDUC JUST MORALE SECT 

EDUC  1.000000      

JUST  0.423226  1.000000    

MORALE  0.865304  0.775096  1.000000   

SECT  0.725871  0.830992  0.934071  1.000000 
 

Tabela 14- Matriz de correlações entre variáveis de complexidade44 

 OTS OTSCORP COMPLEXLEGISLA COMPLEXPOLICY 

OTS  1.000000      

OTSCORP  0.923998  1.000000     

COMPLEXLEGISLA  0.889388  0.982111  1.000000   

COMPLEXPOLICY  0.907176  0.949049  0.872731  1.000000 
 

 

 

 

 
43 A tabela 13 mostra as correlações para as variáveis de cariz nacional. 
44 A tabela 14 mostra as relações que existem entre as diferentes componentes da nossa variável em estudo. 
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4.2. Complexidade geral e corporativa 

Os resultados ilustrados nesta subsecção foram obtidos através de dados em 

painel, com recurso a séries temporais anuais entre os anos de 2016 e 2018, para as 

empresas dos setores da manufatura do Reino Unido, Portugal, Espanha e Itália. A 

estimação foi conduzida com recurso ao método WLS45, onde correm os efeitos referentes 

às 1173 observações distribuídas por 391 cross-sections, respeitante ao intervalo de 

tempo de 2016 a 2018. Antes de proceder a qualquer interpretação das consequências 

obtidas, foi executada, com antecedência, uma avaliação à capacidade de ajustamento do 

modelo aqui estudado. A tabela 15, mostra um modelo com uma capacidade explicativa 

a rondar os 60%, aquando da introdução de novas variáveis de comportamento nacional. 

E porque é que se procede a esta ação? Devido à forte correlação que existe entre as 

mesmas, como é visível na tabela 13 presente na subsecção anterior46, evitando-se 

qualquer constrangimento relacionado com multicolinearidade47.  

Vamos analisar os resultados relacionados com as variáveis explicativas, para 

verificar a sua coerência com a teoria já comprovada. Ora vejamos, face à variável 

dimensão (SIZE), notamos que quanto maior a dimensão da empresa, menor é a sua 

tributação efetiva (existe uma relação negativa). Ou seja, se as taxas efetivas são 

reduzidas, o acontecimento denota que os níveis de planeamento fiscal agressivo são 

elevados, o que confirma a visão histórica de que empresas com elevada dimensão têm 

mais incentivos para envolver-se em comportamentos de elisão fiscal, por força do seu 

elevado poder político, tal como mencionam Siegfried (1974), Stickney & McGee (1982) 

e Porcano (1986). 

Quanto à rentabilidade dos ativos corporativos, verifica-se que quanto maior for, 

maiores serão os incentivos ao planeamento fiscal agressivo, mostrando que as empresas 

mais rentáveis procuram reduzir a taxa efetiva de imposto, para reduzir a sua despesa 

fiscal, confirmando a teoria de Dunbar, Higgins, Phillips, & Plesko (2010). 

 
45 Procedeu-se, primeiramente, à estimação por OLS, mas, verificou-se que, tratando-se de uma amostra 

seccional, a probabilidade de surgirem problemas relacionados com heterocedasticidade era bastante 

grande. Para além desse facto, realizou-se uma estimação com recurso a efeitos aleatórios, mas a qualidade 

do ajustamento ficou muito aquém do que era esperado (apresentando valores inferiores a 30%). 
46 Podíamos optar por realizar uma estimação por componentes principais, estabelecendo assim uma nova 

variável composta que representaria o impacto da cultura na evasão fiscal. É uma maneira alternativa ao 

método de estimação usado e uma boa forma de enriquecer pesquisas posteriores. 
47 O mesmo fora realizado para a variável OTS devido à informação presente na tabela 14. 
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A dívida apresenta uma ligação positiva com a tributação efetiva, ratificando o 

parecer de que as empresas têm poucos incentivos em recorrer a dívida quando 

apresentam uma estratégia de planeamento fiscal agressiva, devido ao “tax shield“ que 

esta já oferece, como Badertscher et al. (2011) mostram. 

No que toca à intensidade em capital, consistentes com as conclusões de Dyreng 

et al. (2008) e Gallemore & Labro (2015), esta revela um impacto redutivo na tributação 

efetiva, o que pode ser justificado pelo método de dedução das depreciações e eventuais 

incentivos fiscais que existam nos sistemas tributários em estudo. 

Já a presença de subsidiárias, aumenta o propósito de incorrer em comportamentos 

de evasão fiscal. A relação negativa mostra-se concordante com os resultados de Markle 

& Shackelford (2012), portanto, a presença de uma subsidiária reduz as taxas efetivas de 

uma multinacional, formando um caráter evasivo.  

Quanto às variáveis demográficas, podemos concluir que a qualidade do ensino 

influencia positivamente o planeamento fiscal agressivo, algo que faz sentido segundo o 

contributo de Torgler (2003) devido à utilização do conhecimento tributário para 

circundar a lei. Face às restantes, observamos a persistência de uma ligação negativa com 

a variável dependente, ou seja, todas elas apresentam fatores que incentivam a prática de 

comportamentos evasivos. Note-se ainda algo que vai contra o mencionado na teoria, um 

país mais terceirizado, tem tendência a reportar mais casos de planeamento fiscal 

agressivo, embora as empresas estejam sobre um maior escrutínio, contradizendo o que 

Schmölders (1970) e Wallschutzky (1984) referem nos seus estudos. Mas por que razão 

isto sucede? Esta incoerência poderá surgir da amostra selecionada, uma vez que as 

nossas observações, apenas, comportam empresas sediadas em países desenvolvidos48, 

possibilitando, unicamente, antecipar que, dentro das nações mais desenvolvidas, as mais 

terceirizadas, têm maiores incentivos de exercício de comportamentos de elisão. 

  Para terminar, voltemos as nossas atenções para a variável chave da investigação: 

a complexidade. Dada a exposição dos efeitos, as equações 1-4 da tabela 15, mostram a 

relação entre a variável de complexidade e dependente é positiva. Com este facto, 

concluímos que a complexidade tributária tende a reduzir os impulsos ao exercício de 

evasão. Pode-se assim referir que tal asserção contraria os estudos de Collins et al (1992), 

 
48 O alargamento da amostra a um leque maior de países com maiores diferenças culturais, poderá libertar 

resultados semelhantes aos obtidos por Schmölders (1970) e Wallschutzky (1984).  
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Milliron & Toy (1988) e Richardson (2006). Comecemos então a ingressar numa espécie 

de modo detetive. O que nos resta para além de tentar encontrar a origem de tal 

consequência? Vejamos a origem de tal consequência para a variável de complexidade 

geral em primeiro lugar. Sendo um indicador que aglomera os efeitos da complexidade 

tida em conta nos principais códigos tributários, não esconde comportamentos 

diferenciados?  

Ora bem, incorpora-se estas constantes questões, incorporou-se na análise, uma 

versão mais singular da variável de complexidade, um indicador derivado da 

complexidade do código do imposto sobre as sociedades. Reparando nas equações 5-8 da 

tabela 15, confirmamos que a conexão entre a variável complexidade corporativa e a taxa 

de imposto é ainda positiva, ou seja, mesmo perante a pormenorização da mesma, 

acabamos, novamente, por ter a complexidade tributária a desincentivar o planeamento 

fiscal agressivo.  

Do que observamos, esta é uma variável que procura medir a complexidade 

existente no código de imposto sobre o rendimento das empresas, mas novamente, surge 

a questão sobre que parcela da complexidade, per si, estamos mesmo a retratar? Será que 

a variável, quando desdobrada, comporta efeitos que se anulam, por exemplo, e que 

quando fundidos provocam um efeito negativo no incentivo à elisão? É muito provável 

que tal aconteça, uma vez que o sentido da nossa variável é diferente do utilizado por  

Richardson (2006), por exemplo, no seu trabalho49. Levando isto em mente, iremos testar 

se tal acontecimento prevalece, não finalizando sem antes referir que, perante todos os 

argumentos apresentados, existem fortes evidências para se rejeitarem H1 e H2.

 
49 Como se referiu na literatura, o autor utiliza uma medida de complexidade baseada num rating conseguido 

através de questionários realizados aos contribuintes. 
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Tabela 15 - Estimação WLS para a variável OTS50 

Variável ETR (1) ETR (2) ETR (3) ETR (4) ETR (5) ETR (6) ETR (7) ETR (8) 

C 0.486888 

(7.709494)***51 

0.645703 

(26.02229)*** 

0.671563 

(26.60303)*** 

0.754631 

(20.04599)*** 

0.832451 

(11.35820)*** 

0.808739 

(55.91429)*** 

0.756933 

(134.3051)*** 

0.891669 

(47.33967)*** 

OTS 0.006245 

(14.27454)*** 

0.003305 

(5.313980)*** 

0.002068 

(4.547001)*** 

0.002879 

(7.274916)*** 

---------- ---------- ---------- ---------- 

OTS Corp. ---------- ---------- ---------- ---------- 0.001160 

(17.40184)*** 

0.000638 

(2.861125)*** 

0.000506 

(6.952028)*** 

0.000776 

(7.079836)*** 

SIZE -0.005183 

(-31.95215)*** 

-0.006476 

(-11.53792)*** 

-0.006839 

(-16.67854)*** 

-0.007832 

(-16.14653)*** 

-0.005107 

(-76.29150)*** 

-0.006356 

(-10.84632)*** 

-0.006779 

(-16.52871)*** 

-0.007879 

(-16.10312)*** 

ROA -0.015592 

(-30.91383)*** 

-0.015677 

(-29.66096)*** 

-0.015575 

(-32.09277)*** 

-0.015567 

(-30.14126)*** 

-0.015767 

(-33.08664)*** 

-0.015726 

(-28.98260)*** 

-0.015575 

(-32.13191)*** 

-0.015571 

(-30.14250)*** 

LEV*100 0.000549 

(8.591560)*** 

0.000861 

(5.282220)*** 

0.000934 

(6.106516)*** 

0.001111 

(6.113699)*** 

0.000555 

(10.70317)*** 

0.000833 

(5.059104)*** 

0.000919 

(5.995237)*** 

0.001115 

(6.092777)*** 

SUB -0.060386 

(-9.149417)*** 

-0.047415 

(-11.41179)*** 

-0.043437 

(-11.48613)*** 

-0.043771 

(-10.53410)*** 

-0.060571 

(-8.683106)*** 

-0.046956 

(-10.99623)*** 

-0.043268 

(-10.95709)*** 

-0.043555 

(-10.69526)*** 

CAPINT*100 -0.001150 

(-49.69955)*** 

-0.001003 

(-47.82855)*** 

-0.000965 

(-33.38604)*** 

-0.000989 

(-38.21426)*** 

-0.001209 

(-34.09099)*** 

-0.001003 

(-27.54613)*** 

-0.000962 

(-34.47633)*** 

-0.000985 

(-36.65749)*** 

EDUC*100 -3.34E-05 

(-3.655779)*** 

---------- ---------- ---------- -5.57E-05 

(-4.299993)*** 

---------- ---------- ---------- 

JUST*100 ---------- -2.96E-05 ---------- ---------- ---------- -3.68E-05 ---------- ---------- 

 
50 A tabela 15 apresenta a estimação para os anos de 2016-2018. A variável OTS corresponde ao nosso indicador de complexidade geral, sendo a OTS corporativa, a nossa 

variável de complexidade ajustada ao imposto sobre as sociedades.  
51 * Significância a 10%. 

** Significância a 5%. 

*** Significância a 1%. 
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(-13.65685)*** (-13.75435)*** 

MORALE*100 ---------- ---------- -2.45E-05 

(-16.81690)*** 

---------- ---------- ---------- -2.73E-05 

(-16.82289)*** 

----------- 

SECT*100 ---------- ---------- ---------- -5.81E-05 

(-8.780865)*** 

---------- ---------- ---------- -6.79E-05 

(-13.01790)*** 

R2 0.618365 0.604667 0.612541 0.613385 0.618591 0.601680 0.612419 0.613444 

Adjusted R2 0.615412 0.601608 0.609543 0.610393 0.615639 0.598597 0.609420 0.610452 

F-stat 209.3798 197.6472 204.2901 205.0174 209.5801 195.1956 204.1850 205.0687 

Prob (F-stat) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Observações 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 
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4.3. Complexidade legislativa e Complexidade política 

Primeiramente há a necessidade de avaliar a possibilidade de surgirem problemas 

relacionados com a multicolinearidade, derivado ao facto de se usarem duas variáveis de 

complexidade e, eventualmente, de outras variáveis agravarem o problema da 

multicolinearidade. 

Tabela 16- Estimação WLS para os 2 pilares da OTS52 

Variável ETR (9) 

C 0.943363 

(34.22728)***53 

COMP. LEGIS. 0.001610 

(4.307451)*** 

COM. POL. -0.001634 

(-2.487045)** 

SIZE -0.007894 

(-16.48615)*** 

ROA -0.015564 

(-33.37814)*** 

LEV*100 0.001223 

(6.984200)*** 

SUB -0.039763 

(-12.33390)*** 

CAPINT*100 -0.000876 

(-19.79093)*** 

EDUC*100 8.27E-06 

(1.630561) 

JUST*100 4.32E-06 

(0.875758) 

SECT*100 -9.04E-05 

(-11.76923)** 

R2 0.617164 

Adjusted R2 0.613204 

F-stat 155.8348 

Prob (F-stat) 0.000000 

Observações 1173 

 
52 A tabela 16 apresenta a estimação para os anos de 2016-2018. A variável OTS encontra-se agora 

desdobrada pelas 2 parcelas que a compõem, nomeadamente a complexidade legislativa e a política do 

sistema fiscal. 
53 * Significância a 10%. 

** Significância a 5%. 

*** Significância a 1%. 
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Como se observa pela tabela 14, existe uma forte correlação entre as variáveis de 

complexidade legislativa e de complexidade política. Isto seria um problema sério, uma 

vez que, perante tal problema, ter-se-ia de proceder à remoção, no modelo, de uma das 

variáveis, não se conseguindo avaliar o efeito o que se pretende, que é o efeito combinado 

de ambos os pilares. Nesse sentido, optou-se por diagnosticar a sua presença através da 

VIF (Variance Inflation Factor). Realizando o referido teste, verificou-se que os fatores 

de inflação de variância para as variáveis descritas são inferiores a 1054, permitindo 

concluir que a inclusão de ambos indicadores na regressão, não trará consigo problemas 

relacionados com multicolinearidade. Perante a possibilidade de reduzir o número de 

equações, optou-se por realizar a mesma prova para as variáveis demográficas, de modo 

a perceber que tipo de variáveis poderiam ser retiradas do modelo, sem que o fator cultural 

fosse afetado. Os resultados foram nítidos, passaria a existir problemas de 

multicolinearidade se as variáveis representativas da moral fiscal e da qualidade do ensino 

estivessem ambas presentes na estimação55. Nesse sentido, optou-se por retirar a variável 

que representaria a moral fiscal devido à duplicação de efeitos.  

Depois da explicação dos passos que conduziram à germinação da nossa 

estimação, surge a falta de interpretação dos efeitos. Muito sucintamente, podemos 

reparar que as consequências dos fatores corporativos se conservam face às estimações 

anteriores, existindo alterações nos fatores demográficos relacionados com a qualidade 

da educação e com a perceção de justiça tributária. Apesar da ligação se ter invertido os 

efeitos não são significativos, não nos permitindo difundir qualquer conclusão. Quanto 

ao impacto da dimensão terciária, esta mantém-se contraproducente devido ao problema 

de seleção amostral que já fora ditado anteriormente. 

E por fim, temos os dois pilares da complexidade centrais ao nosso projeto. Como 

se constata, a perceção anterior revela-se verdadeira, ou seja, embora o efeito aglomerado 

da nossa variável de complexidade seja negativo, percebe-se que grande parte desse efeito 

se deve à complexidade legislativa. E de facto esta afirmação faz todo o sentido. Quando 

se retrata a complexidade do sistema tributário, a imagem que surge na nossa mente, na 

mente do contribuinte comum, é a da presença de um legislador acrobata que produz 

 
54 Segundo Hair (2014), existe um cut-off de 10 para a VIF, admitindo que, sempre que tal limite seja 

ultrapassado, deve-se proceder à remoção de uma das variáveis em estudo, devido à sua forte correlação. 
55 Richardson (2006) não teve este problema, uma vez que todas as variáveis apresentaram valores inferiores 

a 4. Isto ocorreu devido ao elevado número de países presentes no seu estudo, países esses com 

características culturais diferentes, reduzindo as correlações parciais. 



38 
 

diferentes formas para recolher o imposto, ou seja, é uma complexidade mais assente no 

aspeto político da fiscalidade. Contudo, na própria lei podem surgir outros fatores que 

podem comprometer o aproveitamento dessa vantagem, e é aqui que surge a importância 

da complexidade legislativa como um instrumento utilizado pelo legislador para combater 

o contorno da lei. A interpretação dúbia, do que fora redigido no código, por parte do 

contribuinte transmite-lhe uma sensação de incerteza, que faz com que o seu espírito 

criativo sofra um abalo tremendo, desencorajando-o de qualquer comportamento evasivo, 

por receio de cometer alguma gafe semântica. Qualquer agente económico que ingresse 

no estudo da fiscalidade, depara-se constantemente com esta dificuldade, com a privação 

do verdadeiro intuito que se encontra por detrás do léxico imposto pelo legislador. Este 

resultado liga-se com a teoria do trade off de risco de Shevlin, Urcan & Vasvari (2013), 

uma vez que, perante incerteza colocada pelo legislador no seu discurso, o gestor sente-

se incapacitado para executar, por não ter acesso a uma comunicação nítida. Perante a 

presença de tal perigo, o gestor retrai-se na ideia de adotar um comportamento evasivo. 

Depois da primeira versão da análise, o modelo tem a evidência empírica 

suficiente para rejeitar H4 (referente à ligação positiva entre a complexidade legislativa e 

a ETR), mas não H3 (referente à relação positiva entre a complexidade política e a ETR), 

ou seja, de facto, quanto maior for a complexidade política, maior será a evasão fiscal. 

Ao mesmo tempo a complexidade legislativa parece ser eficaz e vai dissuadir o 

comportamento de evasão fiscal. 

 

4.4. Análises de sensibilidade 

A estimação realizada até ao momento fez uso de indicadores evasivos que 

apresentavam uma variação temporal, à exceção, como expusemos anteriormente, das 

variáveis de complexidade, devido à carência de variabilidade. Essa análise levanta a 

seguinte questão, será que os resultados refletem apenas as características dos dados 

subjacentes, ou estão enviesados pela falta de mutação do indicador de sofisticação? Por 

esse motivo, a robustez dos efeitos é testada realizando um conjunto de funções de médias 

móveis. Dito de outra forma, expusemos todas as variáveis na mesma dimensão, o que 

permite aumentar a qualidade das consequências.  

Assim sendo, os dados corporativos e demográficos serão ingressados no modelo 

como a média dos três anos, para reduzir a possibilidade de erro de medição. Segundo a 
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tabela 17, podemos observar que os efeitos dos fatores corporativos, assim como os 

resultados subjacentes aos fatores demográficos, se preservam face às estimações 

antecedentes. Para além desse facto, a relação, entre a OTS, assim como a OTS 

corporativa, e a variável explicada, é positiva, sustentando a afirmação que foi realizada 

anteriormente, ou seja, a complexidade tributária tende a minorar os estímulos de evasão.  

Tendo em conta as duas dimensões da complexidade, por observação da tabela 

1856, suportar-se as asserções feitas, isto é, o efeito conjunto da nossa variável de 

complexidade é negativo, porque grande parte desse resultado se deve à complexidade 

legislativa. Por outro lado, a complexidade política do sistema tributário suporta o que é 

referenciado na literatura, sendo a sua definição aquela que mais se aproxima do 

significado defendido pelos autores. 

No geral, os resultados da análise de sensibilidade indicam que as associações 

identificadas nas regressões anteriores são robustas para uma medida alternativa de 

evasão fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Foi apenas introduzida na estimação a variável demográfica SECT, dado que, pela experiência retratada 

na tabela 16, os 2 restantes fatores não se revelaram significativos. 
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Tabela 17 - Estimação WLS com a média dos 3 anos para as variáveis em questão57 

Variável 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅  (10) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (11) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (12) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (13) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (14) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅  (15) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (16) 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (17) 

C 1.184231 

(2.25E+11)***58 

0.969527 

(1.52E+10)*** 

0.860595 

(1.49E+09)*** 

0.832390 

(3.43E+10)*** 

1.263184 

(6.15E+11)*** 

0.980619 

(2.76E+11)*** 

0.887536 

(6.78E+09)*** 

0.999553 

(3.85E+10)*** 

OTS 0.000931 

(2.47E+10)*** 

0.000247 

(3.13E+08)*** 

0.000605 

(70778028)*** 

0.003512 

(1.34E+10)*** 

---------- ---------- ---------- ---------- 

OTS Corp. ---------- ---------- ---------- ---------- 6.45E-05 

(6.99E+09)*** 

6.49E-05 

(5.53E+09)*** 

0.000133 

(1.43E+08)*** 

0.000959 

(8.35E+09)*** 

SIZE̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -0.009169 

(-2.64E+11)*** 

-0.009018 

(-7.01E+10)*** 

-0.009087 

(-5.54E+10)*** 

-0.008969 

(-6.59E+10)*** 

-0.009047 

(-6.75E+11)*** 

-0.009015 

(-8.82E+10)*** 

-0.009176 

(-2.65E+10)*** 

-0.008910 

(-4.55E+10)*** 

ROA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -0.017631 

(-6.82E+12)*** 

-0.017631 

(-1.06E+12)*** 

-0.017612 

(-1.04E+11)*** 

-0.017628 

(-1.85E+14)*** 

-0.017605 

(-4.17E+13)*** 

-0.017630 

(-5.24E+12)*** 

-0.017622 

(-4.09E+11)*** 

-0.017633 

(-1.52E+12)*** 

LEV*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  0.001396 

(4.59E+12)*** 

0.001580 

(2.06E+10)*** 

0.001453 

(2.76E+09)*** 

0.001629 

(4.08E+10)*** 

0.001326 

(1.26E+12)*** 

0.001570 

(1.31E+11)*** 

0.001506 

(6.74E+09)*** 

0.001629 

(4.74E+10)*** 

SUB̅̅ ̅̅ ̅̅  -0.034571 

(-9.26E+11)*** 

-0.033234 

(-2.06E+10)*** 

-0.033967 

(-1.72E+09)*** 

-0.035111 

(-7.13E+10)*** 

-0.036284 

(-7.22E+11)*** 

-0.033325 

(-8.93E+10)*** 

-0.033217 

(-1.16E+10)*** 

-0.035024 

(-3.55E+11)*** 

CAPINT*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  -0.001407 

(-1.15E+12)*** 

-0.001433 

(-6.97E+10)*** 

-0.001410 

(-3.43E+09)*** 

-0.001510 

(-3.14E+11)*** 

-0.001435 

(-1.39E+12)*** 

-0.001431 

(-1.12E+12)*** 

-0.001411 

(-1.64E+11)*** 

-0.001503 

(-5.39E+10)*** 

EDUC*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -9.88E-05 

(-2.01E+11)*** 

---------- ---------- ---------- -0.000106 

(-3.42E+11)*** 

---------- ---------- ---------- 

 
57 A tabela 17 apresenta a estimação, com base na média dos 3 anos, das variáveis corporativas e demográficas. A variável OTS corresponde ao nosso indicador de complexidade 

geral, sendo a OTS corporativa, a nossa variável de complexidade ajustada ao imposto sobre as sociedades. Como não apresentam qualquer variação durante o período amostral, 

o seu valor médio será representado pelo seu valor efetivo. 
58 * Significância a 10%. 

** Significância a 5%. 

*** Significância a 1%. 
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JUST*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ---------- -5.43E-05 

(-1.18E+10)*** 

---------- ---------- ---------- -5.48E-05 

(-2.59E+11)*** 

---------- ---------- 

MORALE*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ---------- ---------- -0.003314 

(-1.05E+09)*** 

---------- ---------- ---------- -0.003402 

(-3.08E+09)*** 

----------- 

SECT*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ---------- ---------- ---------- -0.007277 

(-3.18E+10)*** 

---------- ---------- ---------- -0.008536 

(-2.51E+10)*** 

R2 0.995013 0.995907 0.999258 0.998001 0.995236 0.996043 0.999797 0.998241 

Adjusted R2 0.994922 0.995832 0.999245 0.997964 0.995149 0.995971 0.999794 0.998209 

F-stat 10916.67 13311.71 73730.45 27310.67 11431.30 13773.39 269878.8 31046.31 

Prob (F-stat) 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Observações 391 391 391 391 391 391 391 391 
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Tabela 18 - Estimação WLS para a média dos indicadores59 

Variável 𝐄𝐓𝐑̅̅ ̅̅ ̅̅   (18) 

C 1.102926 

(4.92E+10)***60 

COMP. LEGIS. 0.001386 

(4.48E+10)*** 

COM. POL. -0.001487 

(-8.37E+09)*** 

SIZE̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -0.009054 

(-9.85E+10)*** 

ROA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -0.017626 

(-2.21E+12)*** 

LEV*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  0.001546 

(7.42E+10)*** 

SUB̅̅ ̅̅ ̅̅  -0.033369 

(-3.38E+10)*** 

CAPINT*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  -0.001424 

(-9.74E+10)*** 

SECT*100̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  -9.78E-05 

(-3.06E+10)*** 

R2 0.997488 

Adjusted R2 0.997435 

F-stat 18959.06 

Prob (F-stat) 0.000000 

Observações 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 A tabela 18 apresenta a estimação, com base na média dos 3 anos, para as variáveis corporativas e 

demográficas. Tal como se procedeu anteriormente, dada a falta de variabilidade dos 2 pilares da variável 

OTS, recorreu-se ao seu valor observado uma vez que este iguala o seu valor médio. 
60 * Significância a 10%. 

** Significância a 5%. 

*** Significância a 1%. 
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5. Conclusão 

Recapitulando o propósito do estudo, procurou-se, com afinco, observar os 

comportamentos de evasão fiscal de empresas sediadas nos quatro países em estudo, na 

tentativa de explicar o impacto, nessa conduta, de uma medida de complexidade tributária 

alternativa, sustentada no trabalho desenvolvido pelo Office of Tax Simplification (OTS). 

Apesar das atitudes evasivas serem um tema muito comum na pesquisa académica, na 

maioria dos países desenvolvidos, até ao momento não existia um estudo que empregasse, 

como determinante de sofisticação tributária, uma medida objetiva, suportada por factos 

analíticos. A investigação efetuada procura aprofundar o trabalho pioneiro de Richardson 

(2006), incorporando, não só uma variável de complexidade clara e objetiva, como 

também fatores corporativos responsáveis pela mutação dos impulsos evasivos. 

Refira-se que a análise da regressão WLS evidencia resultados inesperados, à 

partida. Verifica-se uma relação positiva, o que significa que a complexidade tributária 

tende a reduzir os comportamentos de evasão. Pensou-se, então, que o problema poderia 

estar relacionado com a generalidade do indicador, portanto, tentou-se introduzir uma 

medida mais específica, focada na análise do código tributário das sociedades. Contudo 

os resultados foram os mesmos, isto é, à medida que a complexidade do imposto sobre o 

rendimento das empresas aumentava, a fuga tenderia a diminuir. Colocou-se a 

possibilidade de que poderiam existir efeitos discordantes dentro do próprio indicador. 

Tendo esse aspeto em mente, optou-se por desdobrar o índice. Perante tal ação percebeu-

se que, grande parte desse efeito motivacional com impacto negativo, se deve à 

complexidade legislativa. Chega-se à conclusão de que a incapacidade de compreender 

totalmente o que foi notado no código pelo legislador, conduz o contribuinte para um 

estado de incerteza, que aliado ao seu perfil de risco, o dissuade na prática de um eventual 

planeamento fiscal agressivo. 

É de notar que as interpretações referidas, anteriormente, permanecem inalteradas 

aquando da realização de um modelo transformado à imagem das principais variáveis em 

estudo.  

O que se pode expor, então, sobre a relevância do estudo? Podemos enunciar que 

as conclusões emitem pressupostos relevantes para os governos que procuram combater 

estas práticas pouco éticas. Sabemos da literatura relacionada que, um sistema tributário 

simples pode, de facto, reduzir a fuga fiscal, contudo, percebe-se que, se tal pensamento 
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for também tido na redação do código, o impacto pode não ser o esperado. Portanto, estes 

pareceres devem permitir que os legisladores compreendam melhor as principais 

variáveis que estão associadas significativamente à evasão fiscal, ficando sempre na sua 

mente que uma possível simplificação do código associada à implementação política, 

pode perder o efeito desejado, se a redação do documento não apavorar o espírito criativo 

do contribuinte. 

Por fim, indicam-se as limitações da investigação. Desde logo, a ETR, poderia ser 

substituída pela ETR de longo-prazo, embora se tenha usado neste estudo a ETR a 3 anos, 

expondo, assim uma maior capacidade explicativa. Para além desse facto, como foi 

enunciado no estudo, o modelo utilizado poderia ser diferente, uma vez que, dadas as 

fortes correlações que existem entre as variáveis culturais, poderá usar-se o método de 

componentes principais ou de análise fatorial, para reduzir a multicolinearidade. Por fim, 

necessitamos de expor o fraco suporte estatístico encontrado nas variáveis demográficas, 

que poderá estar relacionado com a pouca diversidade no que toca ao número de nações, 

e à fraca cobertura temporal do estudo. 

Posto isto, as dificuldades encontradas poderão ser apreciadas como 

oportunidades de melhoria em futuras investigações sobre o tema, sugerindo-se, também, 

a adoção de diferentes medidas de avaliação de comportamentos fraudulentos, para além 

da referida no projeto. 
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Apêndice 

A.1. Tabela 19 - Briefing da literatura relevante 

Artigo Perspetiva de 

análise 

Variável 

dependente 

Principal 

variável 

explicativa 

Tipo de 

Amostra 

Descrição 

dos dados 

Método de estimação 

“Determinants and 

Consequences of Corporate 

Tax Avoidance”. (Lietz 

(2013)) 

É um trabalho 

meramente literário. 

Importante porque 

fornece perceções 

sobre o 

destacamento de 

alguns indicadores 

que são importantes 

para o nosso estudo.  

 

São duas as 

variáveis que 

são utilizadas 

pelos autores 

citados (GAAP 

ETR, dada 

pelo quociente 

entre o imposto 

pago e o RAI, e 

a long-run 

ETR). 

Aqui são várias 

as variáveis 

estudadas, entre 

as quais, o 

tamanho das 

empresas (Size), 

as suas 

rentabilidades 

(ROA), 

intensidade 

capitalística, a 

utilização de 

dívida 

(Leverage) e o 

número de 

subsidiárias.  

Compilação 

de vários 

estudos, 

transpondo os 

seus 

principais 

resultados. 

Sendo várias 

pesquisas, 

estas 

apresentam 

variadíssimas 

estruturas 

amostrais. 

Não possui. Trabalho 

teórico. 

 “O impacto da carga fiscal 

no comportamento de 

evasão fiscal: Evidência das 

empresas portuguesas.” 

(Couto, I. C. (2019)) 

Dissertação que 

procura identificar 

as principais 

determinantes 

corporativas na 

evasão fiscal das 

empresas do setor 

industrial e 

ETR, dada 

pelo rácio do 

imposto pago e 

o RAI. 

São várias, 

também. Explica 

o impacto das 

BTD´s 

permanentes, do 

tamanho, da 

intensidade 

capitalística e 

aglomeração de 

Utiliza uma 

amostra time 

series com as 

diversas 

empresas do 

setor 

industrial e 

transformador 

português. 

Possui 

informação 

sobre as 

empresas 

portuguesas do 

setor industrial 

e 

transformador, 

empresas com 

A autora utiliza uma 

estimação por OLS com 

efeitos fixos, corrigido de 

heterocesdasticidade 

através do estimador de 

White. 



46 
 

transformador 

português. 

inventários, do 

Leverage e das 

subsidiárias. 

CAE 10-29, 

para o período 

de 2010-2017. 

“Determinants of Tax 

Evasion: A Cross-Country 

Investigation” (Richardson 

(2006)) 

Estuda o impacto de 

fatores 

macroeconómicos, 

culturais e morais na 

evasão fiscal. 

Corresponde a 

um indicador 

de evasão 

fiscal obtido 

através de um 

conjunto de 

questionários. 

O índice 

assume valores 

compreendidos 

entre 1 (fraca 

evasão) e 7 

(grande 

evasão). 

Variável 

complexity, que é 

obtida através de 

um questionário, 

produzindo-se 

novamente um 

indicador que 

varia entre 1 

(pouco 

complexo) e 7 

(muito 

complexo). 

Trata-se de 

uma amostra 

cross country, 

que aglomera 

cerca de 45 

países. 

A amostra 

suporta dados 

compreendidos 

entre 2002 e 

2004 de 45 

países61. 

O autor utiliza o método 

OLS. 

“The level of tax 

complexity: A comparative 

analysis between the UK 

and Turkey based on the 

OTS Index.” (Budak, T., & 

James, S. (2018)) 

Estamos na presença 

de um trabalho de 

análise comparativa 

entre a 

complexidade dos 

sistemas tributários 

britânico e turco, 

com o objetivo de 

verificar qual o mais 

complexo. 

Não possui. Índice OTS, 

ajustado para 

que a 

comparação 

internacional 

seja possível. 

A amostra 

apenas 

comporta 

dados 

tributários 

retirados dos 

códigos.  

Dados 

tributários 

britânicos e 

turcos, 

retirados para o 

ano de 2014. 

Não possui método de 

estimação. É realizada 

apenas uma análise 

comparativa. 

 
61 Argentina, Grécia, Portugal, Austrália, Hungria, Rússia, Áustria, Islândia, Singapura, Bélgica, Índia, Eslováquia, Brasil, Indonésia, Eslovénia, Canadá, Irlanda, África do 

Sul, Chile, Itália, Espanha, China, Japão, Suécia, Colômbia, Coreia do Sul, Suíça, República Checa, México, Taiwan, Dinamarca, Holanda, Tailândia, Estónia, Nova Zelândia, 

Turquia, Finlândia, Noruega, Reino Unido, França, Filipinas, Estados Unidos, Alemanha, Polónia e Venezuela. 
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“The OTS Complexity 

Index.” (Office of Tax 

Simplification (OTS). 

(2017)). 

Um relatório do 

Office of Tax 

Simplification 

utilizado para 

explicar a 

construção do índice 

de complexidade 

OTS.  

Não possui. Índice OTS. Não possui. 

Apenas refere 

o esqueleto do 

índice. 

Não possui. Não possui método de 

estimação. Indica apenas 

como podemos obter as 

componentes do índice. 

 

A.2. Explicação dos limites da OTS 

Vamos agora explicar o porquê da variável OTS geral incidir num intervalo compreendido entre 5 e 15. Para tal vamos assumir 2 casos 

extremos. 

1º Caso – Existem 3 impostos que simultaneamente apresentam valores máximos62 para todas as componentes da variável. 

Taxes 

Underlying complexity index 

Policy Complexity Legislative complexity 

Number of reliefs Changes in legislation (since 2000) Gunning-Fog redability index Pages of legislation 

Corporation Tax 1 1 0 1 

Income Tax 1 0 1 1 

VAT 1 1 1 1 

Inheritance Tax 0 1 1 1 

 

Nesse sentido, podemos observar que cada componente associada a cada um destes 3 impostos assumirá o valor de 1. 

 
62 A disposição dos valores foi aleatória e em nada altera o resultado final, é apenas um exemplo. 
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2ª Caso - Existem 3 impostos que simultaneamente apresentam valores mínimos para todas as componentes da variável. 

Taxes 

Underlying complexity index 

Policy Complexity Legislative complexity 

Number of reliefs Changes in legislation (since 2000) Gunning-Fog redability index Pages of legislation 

Corporation Tax 1 0 0 0 

Income Tax 0 0 0 0 

VAT 0 0 1 1 

Inheritance Tax 0 1 0 0 

 

Assumindo estes dois casos, o intervalo de valores que o indicador pode tomar será, 

 

[(
1 × 4

8
) × 10; (

3 × 4

8
) × 10] <=> [5; 15] 
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