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Resumo 

 A presente dissertação tem como principal objetivo compreender quais os fatores 

que se revelam como influenciadores do comportamento fiscal evasivo das empresas, em 

particular o estudo do impacto (sentido e magnitude) que as suas características têm na 

prática de evasão fiscal, utilizando para tal uma amostra de empresas portuguesas e alemãs e 

como proxy a taxa efetiva de imposto (ETR). 

 Para a recolha dos dados necessários sobre as características das diferentes firmas, 

recorreu-se à base de dados ORBIS Europe para o período temporal 2015-2019, sendo que a 

estimação se realizou via OLS (Ordinary Least Squares) corrigido da heteroscedasticidade pelo 

estimador de White, a partir de quatro modelos com dados em painel e variáveis dummy do 

ano (efeitos fixos temporais). 

 Os resultados mostram que, comparando Portugal e Alemanha, para ambos os países 

a intensidade de capital, idade e multinacionalidade das empresas não influenciam o nível de 

evasão fiscal praticado. A intensidade de inventário, a rentabilidade e o crescimento 

empresarial impulsionam o planeamento fiscal dos dois países, sendo que tanto o 

endividamento como o investimento em I&D impactem positiva e negativamente a fuga ao 

fisco por parte de Portugal, respetivamente, enquanto que na Alemanha o impacto destes é 

o oposto do verificado no caso nacional. Também a dimensão empresarial exerce uma 

influência contrária entre ambos os países, com firmas portuguesas maiores a fugirem menos 

fiscalmente, em oposição às germânicas. 

 

Palavras-chave: evasão fiscal, taxa efetiva de imposto, características empresariais. 
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Abstract 

 The present essay aims to comprehend which are the factors that reveal themselves 

as influencers of the fiscal evasive behavior of enterprises, particularly the study of the impact 

(way and magnitude) that their characteristics have on tax evasion practice, using for that a 

sample of portuguese and german firms and as proxy the effective tax rate (ETR). 

 For the necessary data gathering about the characteristics of the different firms, 

ORBIS Europe data base was resorted for the period 2015-2019, with the estimation being 

performed via OLS (Ordinary Least Squares) corrected of the heteroscedasticity by the White 

estimator, from four models with panel data and dummy variables of the year (temporal fixed 

effects). 

 The results show that, comparing Portugal and Germany, for both countries the 

capital intensity, age and multinationality of firms do not influence the tax evasion level that 

is praticed. The inventory intensity, profitability and firm growth rise the fiscal planning of 

both countries, with either leverage and I&D investment impacting positively and negatively 

the tax evasion by Portugal, respectively, although in Germany their impact is the opposite 

of the verified in the national case. Firm size does also perform a contrary influence between 

both countries, with bigger portuguese firms avoiding less taxes, opposing the german ones. 

 

Key-words: tax evasion, effective tax rate, firm characteristics. 
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1. Introdução 

Dada a enorme rede empresarial presente no mundo globalizado atual e a sua 

importância enquanto força motriz no desenvolvimento de cada país, bem como a robusta 

componente fiscal acumulada pelos Estados que provém das empresas, esta dissertação tem 

como principal objetivo o estudo da influência que as características empresariais têm na 

prática de evasão fiscal, isto é, a análise dos determinantes da fuga ao fisco na esfera 

empresarial. 

É através dos impostos que os Estados conseguem acumular riqueza para distribuir pela 

sociedade sob a forma de obras e serviços públicos, por exemplo, facto já enraizado nas 

populações há vários anos. No entanto, apesar da consciência de que os impostos são um 

elemento fundamental para o progresso de um país, há comportamentos que impedem a 

correta captação dos mesmos através da sua fuga ou omissão em localizações estratégicas, 

como forma de beneficiar de lacunas e acordos fiscais motivados sobretudo pelo excesso de 

carga tributária suportada, prática esta sumarizada como “evasão fiscal” (transferência de 

rendimentos para países de reduzida tributação, habitualmente designados por “paraísos 

fiscais”), comprometendo assim a arrecadação da receita fiscal adequada pelos governos. 

Deste modo, a deteção deste tipo de condutas é de importância capital para os Estados, 

embora envolta de uma robusta complexidade dadas as estratégias corporativas de omissão 

de comportamentos fiscais evasivos que se têm vindo a massificar com o decorrer dos anos. 

Para fazer face a tais constrangimentos, são criados vários acordos e leis internacionais 

que obrigam à partilha de informação e impedem tributação em excesso, mais conhecida por 

“dupla tributação”, facto este que não impede a permanência (cada vez maior) de práticas 

abusivas em termos fiscais. Efetivamente, no âmbito da OCDE (entre a qual se inserem 

Portugal e Alemanha, espaços geográficos de interesse neste estudo), são implementados 

acordos para a troca de informação financeira e fiscal (“AEOI Standard”, mas também “Tax 

Information Exchange Agreements” em 2002) como forma de incentivar a cooperação entre 

os vários países a nível de combate à evasão fiscal, evitando assim comportamentos ilícitos. 

Em Portugal mais concretamente, por exemplo, são realizados os “Planos Estratégicos de 

Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira”, entre os quais o mais recente se projetou 

para os anos 2018-2020, que por sua vez visa “reforçar o combate à fraude e evasão fiscal e 

aduaneira” e “intensificar a cooperação nacional e internacional”, bem como “simplificar e 
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promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e aduaneiras” via plataformas 

digitais. 

De modo a visualizar o panorama europeu das práticas abusivas em termos fiscais foi 

divulgado um estudo pela Comissão Europeia em que, numa análise em termos comparativos 

e considerando valores médios (em euros) entre 2004 e 2016, enquanto que Portugal registou 

níveis de evasão fiscal que superam 1 bilião de euros, a Alemanha atinge oito vezes mais fuga 

fiscal, cifrando-se em aproximadamente 8 biliões de euros (Comissão Europeia, “Estimating 

International Tax Evasion by Individuals”, 2019), o que revela a disparidade entre ambos os 

pólos a nível de fraude fiscal que, para além do contraste na dimensão económica, justifica o 

interesse no estudo dos dois países em particular. A mesma conclusão pode também ser 

retirada quando se analisa o desvio no IVA (incumprimento que se verifica entre o que 

teoricamente é cumprido e o que realmente ocorre quanto ao pagamento do imposto), em 

que, de acordo com a Comissão Europeia, em 2018, Portugal registou um valor de quase 2 

biliões de euros, contrastando com os mais de 22 biliões de euros atingidos pela Alemanha, 

considerados “extremos” entre os restantes países da UE (Comissão Europeia, “Study and 

Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States”, 2020). De referir também a 

investigação de Thomsen and Watrin (2018) sobre a evolução da evasão fiscal em termos 

comparativos entre a Europa e os EUA, no período amostral de 2005 a 2016, onde se 

concluiu que os níveis de evasão fiscal nas empresas europeias têm vindo a diminuir. 

Uma importante componente no combate à fraude e evasão fiscais a nível mundial 

consiste na progressiva aderência ao sistema e-fatura (também designado por fatura 

eletrónica), em particular no pólo europeu. De facto, tanto em Portugal como na Alemanha 

foi implementada a comunicação eletrónica das faturas, cuja base na Europa se centrou na 

Diretiva Europeia 2014/55/UE, que obrigou a adoção do sistema apenas nos processos de 

contratação pública. Em Portugal, a entrada em vigor deste sistema deu-se a 1 de janeiro de 

2013 no seguimento do Decreto-Lei nº 198/2012 de 24 de agosto, segundo o qual as 

empresas sediadas em Portugal “são obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas”. Na 

Alemanha, já desde 2011 que as empresas privadas podem usar a fatura eletrónica 

deliberadamente, o que revela o caráter voluntário das mesmas num país face à imposição 

praticada noutro, no âmbito empresarial. A França, por exemplo, pioneira na adoção do 

sistema e-fatura, já desde 1990 que valida a fatura eletrónica, antecipando-se às diretivas 

europeias, o que evidencia a disparidade ainda existente neste sistema, tanto em termos de 
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obrigatoriedade como de entrada em vigor, embora com um objetivo central: aumentar o 

controlo a nível fiscal. Em suma, dados os intervalos temporais e imposições díspares 

relativos à adoção da faturação eletrónica entre ambos os países em análise, o impacto da 

implementação do e-fatura na evasão fiscal vai ser direcionado para um país. 

Será, então, interessante estudar a forma como o sentido e magnitude dos determinantes 

empresariais da evasão fiscal se diferenciam (ou não) entre dois países tão opostos, tanto em 

termos de dimensão económica como de fuga ao fisco praticada, em particular a identificação 

das principais diferenças verificadas entre ambos e (possível) justificação dos respetivos 

impactos. 

Para o estudo dos determinantes da evasão fiscal, será utilizada uma proxy habitualmente 

estudada em artigos científicos anteriores, nomeadamente Thomsen and Watrin (2018): a 

taxa efetiva de imposto (ETR), cujos fatores serão retirados da base de dados ORBIS Europe 

para uma amostra constituída por empresas portuguesas e alemãs inseridas no período 

temporal 2015-2019. Vão ser utilizados quatro modelos de regressão com recurso a dados 

em painel cujo método de estimação será o OLS (Ordinary Least Squares) corrigido da 

heteroscedasticidade pelo estimador de White, onde serão incluídas variáveis dummy do ano 

(efeitos fixos temporais). 

Os resultados mostram que, para o conjunto da amostra, os determinantes 

empresariais clássicos (dimensão, endividamento, intensidade de capital, intensidade de 

inventário e rentabilidade) exercem uma influência positiva no nível de evasão fiscal 

praticado (confirmando as hipóteses de investigação propostas à exceção do penúltimo 

determinante referido) enquanto que, dos “novos” fatores influenciadores, apenas o 

investimento em I&D e crescimento das empresas têm influência no planeamento fiscal das 

mesmas (negativo e positivo, respetivamente), pelo que tanto a idade como a 

multinacionalidade das firmas não explicam a fuga ao fisco empresarial. Especificamente no 

caso português, a intensidade de capital, idade e presença de subsidiárias não são relevantes 

para a influência na evasão fiscal, enquanto que as empresas nacionais mais alavancadas, 

intensivas em inventário, rentáveis e em crescimento tenderão a incorrer num maior 

planeamento fiscal, ao contrário das firmas maiores e mais intensivas em I&D. Quanto ao 

caso alemão, os resultados permitiram concluir que certas características empresariais 

também não são relevantes para explicar o nível de fuga ao fisco, em particular a intensidade 

de capital, idade e multinacionalidade (identicamente ao caso português), embora as empresas 

germânicas maiores, intensivas em inventário e em I&D, rentáveis e em crescimento 
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tenderão a evadir-se mais fiscalmente, ao contrário das mais alavancadas. É também de 

realçar que, para certos determinantes, os resultados são sensíveis à escolha da medida da 

ETR. 

Foi ainda realizado um teste de robustez (análise isolada do conjunto de empresas de 

cada nacionalidade), que permitiu concluir que tal estudo individualizado permitiria obter 

resultados mais significativos para o caso alemão (o caso português permanece robusto), e 

uma análise adicional: a reestimação dos modelos considerando o eventual impacto da 

implementação do sistema e-fatura nas práticas de evasão fiscal das empresas portuguesas e 

nos respetivos determinantes (se houve alteração no sentido e magnitude dos mesmos após 

o sucedido). Os resultados permitiram concluir que, por um lado, a implementação da 

faturação eletrónica em Portugal conduziu a uma diminuição da carga tributária das empresas 

(o que se traduz num aumento do nível de evasão fiscal praticado pelas firmas nacionais), 

provavelmente associada à sucessiva redução da taxa de imposto suportada pelas empresas 

no seguimento da reforma do IRC em 2014 (efeito este dominante face à redução 

preconizada da evasão fiscal) e, por outro lado, alterou o impacto que certas características 

empresariais têm no planeamento fiscal, seja em termos de significância como de sentido, 

embora outras o tenham mantido. 

Esta dissertação contribui em vários aspetos para a vasta literatura internacional: em 

primeiro lugar, da investigação já existente sobre determinantes da evasão fiscal, o foco é nos 

Estados Unidos da América (nenhuma relata sobre Portugal); em segundo lugar, não é feita 

uma análise ao nível individual de um país ou de um conjunto de países, mas sim de duas 

nações opostas em termos económicos e de fuga fiscal, como forma de “comparar” o sentido 

e magnitude dos determinantes entre elas; em terceiro lugar, são analisadas enquanto 

determinantes da ETR quatro “novas” variáveis (despesas em investigação e 

desenvolvimento, I&D, mas também crescimento e idade das empresas e presença de 

subsidiárias) que, da inferior literatura existente sobre estas no contexto do tema em análise, 

ou as conclusões não são significativas ou são contraditórias, impedindo por isso um 

resultado claro sobre o impacto das quatro variáveis nas decisões de evasão fiscal; por último, 

de forma a inovar face às medidas de evasão fiscal adotadas na literatura, foi utilizado o 

resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) como proxy do 

cash-flow operacional que é muitas vezes usado no cálculo da ETR (mantém-se assim a 

consistência), dada a forte proximidade entre ambos considerada atualmente (nomeadamente 

Macedo et al., 2012), constituindo assim um contributo inovador desta dissertação. É 
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também de salientar o período amostral bastante recente em que o estudo se desenvolve, 

permitindo por isso resultados atualizados. 

Esta investigação pode tornar-se decisiva para os decisores políticos, já que permite 

analisar quais os determinantes que afetam a evasão fiscal praticada pelas empresas e, assim, 

aferir sobre a equidade do sistema fiscal, em particular para as firmas portuguesas e alemãs. 

De facto, tal conhecimento torna os governos mais capazes no “desenho” das reformas 

fiscais, orientadas seja para providenciar verdadeiros incentivos aos negócios, seja para 

preservar receitas financeiras públicas e estabelecer um sistema fiscal justo para todos (Lazar, 

2014). 

A dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 2 é realizada a revisão de 

literatura e desenvolvidas e formuladas as hipóteses de investigação; no capítulo 3 são 

descritas as variáveis bem como o tratamento da amostra utilizada; no capítulo 4 é explicitada 

a metodologia adotada e os modelos a estimar; no capítulo 5 são apresentados, interpretados 

e justificados os resultados das estimações realizadas, seja univariados, bivariados e 

multivariados, bem como o teste de robustez e análise adicional efetuados; e, para finalizar, 

no capítulo 6 são indicadas as principais conclusões, limitações e perspetivas para novas 

investigações relacionadas com o tema. 
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2. Revisão da literatura 

O capítulo da revisão da literatura destina-se a expor alguns autores que abordam o tema 

em estudo, em específico a proxy “taxa efetiva de imposto”, mas também a palavra-chave 

central desta tese, a evasão fiscal, mais concretamente os respetivos conceitos, medidas e 

determinantes, permitindo assim formular as hipóteses de investigação da dissertação. 

2.1 Evasão fiscal – conceito e medida 

Embora o tema “evasão fiscal” tenha sido debatido até hoje em inúmeros artigos 

científicos internacionais, uma definição clara e síncrona deste termo não foi possível de ser 

alcançada apesar das propostas de vários autores ao longo do tempo, em particular o 

confronto entre o caráter legal ou ilegal deste termo, surgindo assim inúmeros conceitos 

associados: tax avoidance, tax sheltering, tax planning, tax management, tax evasion e tax aggressiveness. 

O primeiro termo (tax avoidance) prende-se com a redução do imposto pago ao longo 

do tempo em conformidade com a legislação fiscal ou decorrente de situações em que esta 

permite tratamentos mais favoráveis (Dyreng et al., 2008). 

Um outro termo relacionado designa-se por tax sheltering, entendido como a 

diminuição da carga tributária através da transferência de rendimentos para territórios 

fiscalmente favoráveis, isto é, com taxas de imposto reduzidas (paraísos fiscais) (Desai and 

Dharmapala, 2006). 

Tax planning engloba um vasto leque de atividades, entre as quais aquelas conformes 

com a lei fiscal, as de nível intermédio em termos de práticas aceitáveis de tax avoidance e 

outras desrespeitadoras da legislação em vigor (Wahab and Holland, 2012). 

Tax management abarca as práticas de diminuição dos impostos no momento em que 

sejam identificadas oportunidades na lei vigente (Minnick and Noga, 2010). 

Note-se que enquanto que tax evasion pode ser enquadrada num planeamento ilegal 

de redução ou omissão de rendimentos para que o imposto a pagar seja menor do que o 

legalmente devido, já tax avoidance remete para um panorama legal com o propósito de 

redução da carga tributária da empresa, isto é, o seu planeamento fiscal (Payne and Raiborn, 

2018).  

De referir também que a evasão fiscal pode ser ainda inserida entre estratégias de 

redução do imposto e tax evasion, ou seja, o ato de reduzir o imposto sem atender à intenção 

da lei embora não violando diretamente a regulação (Kim et al., 2017). 
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Por fim, tax agressiveness refere-se à implementação de esquemas ou práticas cujo 

principal objetivo é o de evitar tributação (Lanis and Richardson, 2012). 

Em suma, qualquer comportamento fiscalmente agressivo direcionado para a 

redução da carga fiscal suportada pela empresa (taxa efetiva de imposto) deverá ser 

enquadrado no conceito de “evasão fiscal”, seja através do aproveitamento de exclusões, 

isenções ou benefícios fiscais, seja através da transferência de rendimentos para entidades 

localizadas em territórios fiscalmente favoráveis, conforme proposto por Alm (2014), sendo 

esta a definição adotada nesta dissertação, numa lógica de planeamento fiscal. 

Note-se que a fuga fiscal por parte das empresas decorre muitas vezes da avaliação 

do tradeoff custos-benefícios, ou seja, o planeamento fiscal pode ser visto como uma 

“ponderação” na qual as firmas pesam os benefícios marginais da evasão (maiores resultados 

pós-imposto) contra os custos marginais da mesma (compensação aos especialistas fiscais, 

penalidades impostas pelos tribunais fiscais ou dano na reputação), de acordo com Thomsen 

and Watrin (2018). 

Tal como a definição de “evasão fiscal” se envolve de uma certa complexidade, 

também a sua medição segue o mesmo panorama, dado que se trata de uma variável não 

observável. Efetivamente, Lisowsky (2010), Wilson (2009), Frank et al. (2009) e Graham and 

Tucker (2006) fazem uso dos paraísos fiscais como medida da mesma, enquanto que Dyreng 

et al. (2019), Thomsen and Watrin (2018) e Markle and Shackelford (2012) utilizam as taxas 

efetivas de imposto (ETR) como proxy da evasão fiscal, embora também a inconformidade 

fiscal seja usada por Lee (2017). 

Neste estudo, dada a maior facilidade de acesso a informação financeira das 

empresas, será adotada (e estudada) a taxa efetiva de imposto (ETR) como proxy da evasão 

fiscal, sendo de realçar a relação inversa entre ambas, isto é, dado que a taxa efetiva de 

imposto representa a carga fiscal suportada pelas empresas, se esta aumenta tal traduz um 

menor planeamento/evasão fiscal (o imposto é maior), enquanto que a sua diminuição 

implica um maior planeamento/evasão fiscal (o imposto é menor). A título de exemplo 

(Rego, 2003), se duas empresas têm o mesmo resultado antes de impostos mas pagam 

diferentes montantes de imposto, a firma que pagar menos imposto terá menor ETR e, 

consequentemente, será vista como mais eficaz no planeamento fiscal, mais concretamente 

na evasão fiscal. 

De referir ainda que Rego (2003) suporta que as atividades de evasão fiscal afetam as 

ETR de duas formas possíveis: por um lado, tais práticas geralmente criam diferenças book-
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tax, isto é, diferenças (temporárias e permanentes) entre o resultado contabilístico e fiscal de 

uma empresa, uma vez que as normas fiscais diferem das normas contabilísticas, que por sua 

vez geram variação nas ETR dado que o numerador é baseado no resultado fiscal e o 

denominador no resultado contabilístico; e, por outro lado, as empresas multinacionais usam 

as operações estrangeiras para evitar o pagamento de impostos, que por sua vez é captado 

pelas ETR (a título de exemplo, transferir resultados de um país de elevada tributação para 

outro de reduzida tributação diminui a ETR da empresa, dado que o denominador se 

manteve constante mas o numerador reduziu). Assim, as ETR revelam-se como uma medida 

adequada do planeamento fiscal empresarial. 

Contrariamente à taxa estatutária, a taxa efetiva considera aspetos ligados às 

diferenças temporárias resultantes de isenções, diferimentos, créditos e deduções fiscais 

(Fernández-Rodríguez and Martínez-Arias, 2011), constituindo assim um indicador mais 

preciso da efetiva tributação empresarial e, consequentemente, mais fiável no estudo sobre a 

tomada de decisões relativas ao planeamento fiscal e impacto tributário na empresa. 

Deste modo, as ETR são um instrumento de robusto interesse e uso seja para o 

público, seja para os decisores políticos, servindo-se como uma ferramenta que ajuda a 

identificar o nível de neutralidade do sistema fiscal e as características das empresas com 

maior ou menor carga fiscal, graças à sua capacidade de providenciar um sumário estático da 

performance fiscal das firmas, medida esta que incorpora também o uso de abrigos e 

incentivos fiscais (Harris and Feeny, 2003). 
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2.2 Evasão fiscal – determinantes empresariais 

A taxa efetiva de imposto, proxy habitual da evasão fiscal, tem sido alvo de inúmeros 

estudos até atualmente, com vista a definir, parametrizar e aprofundar a mesma em vários 

períodos temporais e entre vários países, seja integrados em blocos económicos, seja 

individualmente. De facto, um dos assuntos frequentemente abordados nesta temática foi a 

compreensão dos determinantes da ETR, matéria esta que se tem revelado como um alvo de 

discórdias entre várias investigações. Assim, esta secção visa explicitar e desenvolver as 

principais hipóteses que serão formuladas no âmbito dos determinantes da taxa efetiva de 

imposto e, portanto, da evasão fiscal. 

2.2.1 Dimensão e taxa efetiva de imposto 

A dimensão da empresa é o determinante mais estudado em artigos anteriores, não 

só pela sua importância enquanto fator influenciador da ETR como também pela 

controvérsia que tem gerado quanto ao impacto criado. 

Na literatura predominam duas teorias que visam explicar esta ligação: a Teoria do 

Custo Político (Zimmerman, 1983), segundo a qual a relação entre a dimensão da empresa e 

a ETR é positiva, dado que a maior visibilidade das grandes empresas expõe-nas a maiores 

ações regulatórias, monitorização e escrutínio político e, consequentemente, a uma maior 

carga tributária comparativamente a empresas mais pequenas, de modo a refletir uma melhor 

imagem (o que traduz uma menor evasão fiscal); e a Teoria do Poder Político (Siegfried, 

1972), que defende que a relação entre a dimensão da empresa e a ETR é, pelo contrário, 

negativa, facto este explicado pelas maiores empresas terem melhor visão de planeamento 

fiscal ou adotarem práticas contabilísticas que baixam as suas ETR, dados os maiores 

recursos ao seu dispor que possibilitam, por exemplo, o recrutamento de especialistas fiscais, 

bem como a influência que exercem nos reguladores (traduzindo assim maior evasão fiscal). 

Num estudo sobre as atividades de evasão fiscal praticadas por empresas 

multinacionais americanas, Rego (2003) advoga que as grandes firmas participam em 

atividades comerciais e transações financeiras em maior número do que as de pequena 

dimensão, o que lhes proporciona melhores oportunidades para reduzir significativamente 

os impostos corporativos. Assim, a autora chega à conclusão de que as grandes empresas 

conseguem alcançar economias de escala através do planeamento fiscal, para além dos 
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recursos e incentivos adicionais para reduzir a carga tributária, o que lhes permite evitar pagar 

maior imposto sobre o rendimento por via de uma variedade de esquemas de evasão fiscal. 

Belz et al. (2019), numa revisão quantitativa da literatura empírica relativa a esta 

relação para 32 estudos realizados com empresas americanas entre 1975 e 2012, concluem 

que a associação entre a dimensão e a ETR é positiva, prevalecendo a Teoria do Custo 

Político (e, portanto, há uma relação negativa com a evasão fiscal). Em contraste, Richardson 

and Lanis (2015) estudam a relação entre evasão fiscal e responsabilidade social empresarial 

nos EUA e encontram uma relação negativa com a dimensão, coincidente com o poder 

político das maiores empresas (maior evasão fiscal). Contudo, Liu and Cao (2007), Feeny et 

al. (2006), Wilkinson et al. (2001) e Gupta and Newberry (1997) não encontram uma relação 

estatisticamente significativa, e Fernández-Rodríguez and Martínez-Arias (2011, 2012) 

concluem ser não linear. 

O principal motivo apontado para a inconsistência/incerteza na relação entre a 

dimensão (e outros determinantes estudados na literatura internacional que serão abordados 

nesta dissertação) e a taxa efetiva de imposto consiste na utilização de diferentes regiões 

geográficas e períodos temporais entre as várias investigações (Fernández-Rodríguez and 

Martínez-Arias, 2014), embora também o uso de diferentes proxies da ETR e das variáveis 

explicativas em questão possam ter influência (Gupta and Newberry, 1997). 

Numa perspetiva pessoal, dado que a Teoria do Poder Político aparenta ter maior 

peso e significado na atualidade e pela diversidade de autores que a corroboram, a hipótese 

de investigação sugerida nesta dissertação é: 

H1: A dimensão da empresa influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

2.2.2 Alavancagem e taxa efetiva de imposto 

O financiamento externo tem tratamento fiscal diferenciado face ao financiamento 

interno, na medida em que a dedutibilidade fiscal dos gastos financeiros em dívidas (juros) 

reduz o custo do financiamento com a dívida comparativamente com outras alternativas, 

nomeadamente capital próprio (apesar de ser uma alternativa de financiamento mais barata, 

os dividendos não são dedutíveis para efeitos fiscais), pelo que a escolha da forma de 
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financiamento se revela como uma importante decisão de planeamento fiscal da empresa.1 

Nesta lógica, há uma relação negativa entre alavancagem e ETR.  

Rego (2003) conclui que empresas muito alavancadas têm uma taxa efetiva de 

imposto muito baixa, já que estas empresas usam as deduções fiscais dos juros para reduzir 

a carga fiscal suportada. Kraft (2014), num estudo sobre os determinantes da ETR em 

empresas alemãs entre 2005 e 2011, argumenta que os gestores de empresas mais alavancadas 

estão sujeitos a maiores imposições nos acordos de financiamento acordados com os 

credores, o que limita a liberdade na tomada de decisões que não maximizam o valor da 

empresa e, assim, será expectável que tais empresas reflitam taxas efetivas de imposto mais 

baixas (há um alinhamento dos interesses entre gestores e acionistas) e, portanto, um maior 

nível de evasão fiscal (teoria da agência). 

No entanto, muitas empresas podem ser motivadas a incorrer em dívida perante 

elevadas ETR como forma de as reduzir, isto é, a presença de uma relação positiva entre a 

alavancagem e a taxa efetiva de imposto, conforme Zhang et al. (2016) e Chen et al. (2010) 

encontram, também associada aos limites à dedução fiscal de juros permitida (Feeny et al., 

2006). Janssen (2005) observa que as empresas mais alavancadas têm relativamente menores 

níveis de RAI contabilístico face ao resultado fiscal, aumentando as ETR. Huang et al. (2013) 

notam que maior alavancagem e maior ETR podem ser encontradas em empresas em que o 

financiamento por dívida aumenta com os seus lucros. 

Lisowsky (2010) estuda a probabilidade de incorrência em abrigos fiscais e descreve 

uma relação negativa entre endividamento e atividades relacionadas com evasão fiscal (logo 

positiva com a ETR), em virtude do efeito substituição. Kim and Limpaphayom (1998) e 

Wilkinson et al. (2001) encontram uma relação estatisticamente não significativa e 

Fernández-Rodríguez and Martínez-Arias (2011, 2012) e Huang et al. (2013) uma relação não 

linear. 

                                                             
1 Em Portugal, “para a determinação do lucro tributável, são dedutíveis todos os gastos e perdas incorridos ou 
suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC”, nomeadamente “de 
natureza financeira, tais como juros de capitais alheios (…)” (nº1 e alínea c) do nº2 do artigo 23º do CIRC), 
enquanto que “não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável: os juros e outras formas de 
remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos sócios à sociedade (…)” (nº1 do artigo 23º-A do 
CIRC). Contudo, “os gastos de financiamento líquidos concorrem para a determinação do lucro tributável até 
ao maior dos seguintes limites: a) (euro) 1 000 000; ou b) 30 % do resultado antes de depreciações, amortizações, 
gastos de financiamento líquidos e impostos” (nº1 do artigo 67º do CIRC). 
Na Alemanha, tal como Portugal, são dedutíveis os gastos de natureza financeira (juros de capitais alheios) 
líquidos, até ao limite de 30% do EBITDA. 
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Neste estudo, dada a dedutibilidade fiscal dos juros que reduz o imposto a pagar 

(vantagem associada ao tax shield da dívida) e implícito aumento do planeamento fiscal, será 

formulada a seguinte hipótese de investigação: 

H2: A alavancagem influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

2.2.3 Intensidade de capital e taxa efetiva de imposto 

Em qualquer regime fiscal há a possibilidade de dedução fiscal das depreciações dos 

ativos fixos tangíveis2 (AFT), isto é, as empresas que apresentem elevados níveis de AFT 

deverão pagar um imposto inferior àquelas que não o tenham.3 Note-se, ainda, que a compra 

dos AFT pode comportar benefícios fiscais que favorecem o imposto a pagar pelas empresas, 

ao permitir optar pela depreciação dos ativos fixos tangíveis de forma mais rápida do que a 

respetiva vida económica,4 pelo que há vários autores que concluem pela relação negativa 

descrita de que um elevado nível de AFT implique uma menor taxa efetiva de imposto, 

traduzindo por isso maior evasão fiscal por parte das empresas face ao imposto mais baixo 

que suportam, nomeadamente Thomsen and Watrin (2018) e Richardson and Lanis (2007, 

2015). 

Pelo contrário, Vintila et al. (2018), ao estudarem os fatores influenciadores das taxas 

efetivas de imposto corporativas nos mercados europeus emergentes entre 2000 e 2016, 

encontram uma relação positiva entre as variáveis, o que pode ser explicado pelo facto de as 

empresas com baixa intensidade de capital e altas ETR poderem ser induzidas a aumentar os 

ativos não correntes para beneficiar da dedutibilidade fiscal dos gastos de depreciação 

(Delgado et al., 2018) ou pelos limites à dedução fiscal desses custos permitida (Huang et al., 

2013). Zhang et al. (2016) e Liu and Cao (2007) suportam que a relação se afigura 

estatisticamente não significativa, embora Fernández-Rodríguez and Martínez-Arias (2011, 

2012) concluam ser não linear. 

                                                             
2 Ativos detidos para uso na produção ou fornecimentos de bens ou serviços, para arrendamento a outros, ou 
para fins administrativos e se espera que sejam usados durante mais do que um período (NCRF 7). 
3 Em Portugal, “para a determinação do lucro tributável, são dedutíveis todos os gastos e perdas incorridos ou 
suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC”, nomeadamente 
“depreciações e amortizações” (nº1 e alínea g) do nº2 do artigo 23º do CIRC). 
Na Alemanha, tal como Portugal, são dedutíveis os gastos relativos a depreciações de AFT. 
4 Em Portugal, as depreciações aceleradas podem ser aplicáveis “quando os ativos fixos tangíveis estiverem 
sujeitos a desgaste mais rápido do que o normal” (nº1 do artigo 9º do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 
14 de setembro). 
Na Alemanha, as depreciações aceleradas foram abolidas durante a reforma fiscal de 2008, mas recentemente 
voltaram a entrar em vigor. 
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Dada a predominância de literatura que suporta a influência negativa da intensidade 

de capital na taxa efetiva de imposto, associada à dedutibilidade fiscal dos gastos de 

depreciação dos AFT que traduz um maior nível de planeamento fiscal, a hipótese de 

investigação proposta nesta dissertação é: 

H3: A intensidade de capital influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

2.2.4 Intensidade de inventário e taxa efetiva de imposto 

Uma alternativa ao investimento em AFT é o investimento em inventários5, limitando 

por isso a possibilidade de redução da ETR, dada a alocação de fundos para um ativo 

alternativo sem capacidade de dedução fiscal devido à inexistência de gastos de depreciação.  

Veja-se que uma maior intensidade de inventário conduz a um maior nível de 

imposto pago, seja porque os inventários se assemelham a substitutos do capital (Gupta and 

Newberry, 1997), seja porque os inventários não geram despesas fiscais dedutíveis 

(Fernández-Rodríguez and Martínez-Arias (2012, 2014)), pelo que empresas mais intensivas 

a nível de inventários geralmente se deparam com uma maior ETR, refletindo uma menor 

evasão fiscal. Fernández-Rodríguez et al. (2020) estudam os determinantes da ETR para os 

BRIC e MINT no período 2006-2015 e encontram uma relação positiva entre ambas as 

variáveis, conforme a generalidade da literatura. 

Pelo contrário, Stamatopoulos et al. (2019), num estudo sobre a variabilidade das 

ETR empresariais na Grécia entre 2000 e 2014, encontram uma relação negativa com a 

intensidade de inventário, o que de acordo com os autores se pode dever ao facto de, caso 

os inventários cresçam mais rapidamente do que as vendas, possa ocorrer uma redução de 

preço que diminuirá as receitas e resultados, traduzindo-se num menor nível de imposto. 

Outra justificação proposta pelos mesmos prende-se com o aumento de inventários levar 

automaticamente a maiores custos de armazenagem, reduzindo assim o resultado fiscal da 

empresa e o respetivo imposto. 

Pelo exposto, e dado que um número muito reduzido de autores encontra uma 

relação negativa ou estatisticamente não significativa (Derashid and Zhang (2003) e Adhikari 

                                                             
5 Ativos: a) detidos para venda no decurso ordinário da atividade empresarial; b) no processo de produção para 
tal venda; ou c) na forma de materiais ou consumíveis a serem aplicados no processo ou na prestação de serviços 
(NCRF 18). 
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et al. (2006)) entre as duas variáveis em análise, a hipótese de investigação sugerida nesta tese 

é: 

H4: A intensidade de inventário influencia positivamente a taxa efetiva de imposto 

e, consequentemente, tem uma relação negativa com a evasão fiscal. 

2.2.5 Rentabilidade e taxa efetiva de imposto 

Um outro fator determinante da ETR também explorado em diversos estudos 

anteriores é a rentabilidade, já que são as empresas mais rentáveis que geram os maiores 

lucros e, consequentemente, pagam maior imposto, contrariamente às empresas menos 

rentáveis que fazem menor lucro e, portanto, pagam menor imposto (ou até nenhum, caso 

revelem prejuízos). 

A generalidade dos estudos que recaem sobre esta temática suporta que a relação 

entre a rentabilidade empresarial e a taxa efetiva de imposto é, assim, positiva, entre os quais 

Vintila et al. (2018), Chen et al. (2010), Richardson and Lanis (2007) e Gupta and Newberry 

(1997), na medida em que empresas mais rentáveis estão sujeitas a maiores encargos de 

imposto do que as menos face ao maior lucro gerado. 

Não obstante o acima mencionado, há estudos focados em certos países que revelam 

resultados diferentes, nomeadamente: Thomsen and Watrin (2018), que encontram uma 

relação negativa para um conjunto de empresas europeias e americanas, tal como Zhang et 

al. (2016) na China; e Derashid and Zhang (2003) e Noor et al. (2010), que chegam à 

conclusão que na Malásia as empresas mais rentáveis têm uma menor carga de imposto dada 

a compensação fiscal concedida pelo governo para as firmas mais eficientes. 

 Rego (2003) sublinha que empresas mais rentáveis têm menores custos associados à 

gestão fiscal dados os maiores recursos para investir em atividades de planeamento fiscal que 

contribuem para uma menor taxa efetiva de imposto, pelo que tais firmas terão mais 

incentivos para incorrer em evasão fiscal de maneira a reduzir a sua carga tributária e, assim, 

diminuir as ETR. 

Tendo em conta que empresas mais rentáveis tenderão a ser mais eficientes e, 

portanto, melhor geridas, dispondo por isso de recursos e incentivos para implementar 

esquemas mais elaborados de fuga fiscal de modo a reduzir as suas ETR, ou até mesmo 

dados os possíveis benefícios fiscais concedidos pelos governos a tais empresas como 

incentivo na manutenção da eficiência através da menor carga tributária, a hipótese de 

investigação a desenvolver nesta dissertação é: 
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H5: A rentabilidade influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

2.2.6 I&D e taxa efetiva de imposto 

As despesas em investigação e desenvolvimento (I&D), embora não sejam tão 

aprofundadas em investigações anteriores como os fatores atrás mencionados, podem 

também ser consideradas como um sólido determinante da taxa efetiva de imposto e, assim, 

da evasão fiscal, pelo que a inclusão desta “nova” variável enquanto fator influenciador da 

ETR constitui um dos contributos desta dissertação. 

Dyreng et al. (2017) e Hanlon et al. (2010) argumentam que a investigação e 

desenvolvimento, tratando-se de uma despesa de investimento por parte das empresas, 

contribui para uma menor ETR, através dos inúmeros incentivos fiscais a ela associados, 

nomeadamente de crédito, o que induz maior fuga fiscal.6 

Belz et al. (2017), numa revisão quantitativa da literatura empírica sobre o impacto 

das despesas em I&D na ETR em 21 estudos, concluem que, de forma a evitar tributação 

em países com elevada carga fiscal, muitas empresas intensivas em I&D localizam a sua 

propriedade intelectual em paraísos fiscais com vista a proceder à transferência de lucros, o 

que implica uma redução significativa do seu rendimento tributável e, consequentemente, do 

montante de imposto devido, o que traduz um maior nível de planeamento fiscal.  

Cheng et al. (2020), em contraste à generalidade de autores que usam a intensidade 

em I&D como proxy dos ativos intangíveis (entre os quais se inclui a propriedade 

intelectual/patentes), distinguem o impacto positivo no planeamento fiscal decorrente das 

despesas em I&D (associado aos créditos e deduções fiscais) e das patentes (via transferência 

de lucros para países de reduzida carga fiscal), a partir do impacto negativo observado nas 

taxas efetivas de imposto de uma amostra de empresas norte-americanas entre 1987 e 2012. 

Huang et al. (2013), contudo, chegam à conclusão que a intensidade em inovação (I&D) não 

afeta a ETR na China. 

                                                             
6 Em Portugal, por exemplo, um dos incentivos fiscais predominantes é o Sistema de Incentivos Fiscais à 
Investigação e Desenvolvimento (SIFIDE II), alterado pela Lei 83-C/2013 de 31 de dezembro, que permite 
uma dedução à coleta de um montante correspondente a 32,5% da despesa total em I&D no ano corrente ou 
50% do aumento da despesa face à média dos dois anos anteriores, até ao limite máximo de 1.500.000,00€. 
Na Alemanha, por exemplo, foi recentemente aprovado um incentivo fiscal segundo o qual 25% das despesas 
em atividades de I&D, internas ou subcontratadas, são dedutíveis fiscalmente. 
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Richardson and Lanis (2007, 2015) e Gupta and Newberry (1997) são apologistas de 

que a relação entre as despesas em I&D e a taxa efetiva de imposto é negativa, pelo que a 

hipótese de investigação proposta nesta tese é: 

H6: A intensidade em I&D influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

2.2.7 Crescimento e taxa efetiva de imposto 

À semelhança das despesas em I&D, também o crescimento das empresas (em 

termos de vendas), apesar de não ser habitualmente alvo de estudo por parte de investigações 

anteriores no âmbito dos determinantes da ETR, constitui um importante fator influenciador 

da mesma e, portanto, da evasão fiscal, pelo que a inclusão desta “nova” variável representa 

um dos contributos desta dissertação. 

A escassa investigação do crescimento das empresas enquanto fator influenciador da 

ETR, para além de dificultar a previsão quanto ao sentido da influência, aparenta ser 

contraditória: Bankman (1994) suporta que empresas em alto crescimento deverão dar 

menos ênfase nos esforços de planeamento fiscal, o que levaria a concluir que tais empresas 

terão maior ETR; pelo contrário, Phillips (2003) argumenta que firmas em crescimento têm 

geralmente maiores oportunidades de planeamento fiscal, implicando um menor montante 

de imposto.  

Kim and Limpaphayom (1998), num estudo direcionado para as economias 

emergentes do Pacífico, salientam que uma empresa em crescimento deverá aumentar o seu 

investimento, o que se traduz em maiores custos operacionais e, assim, menor carga tributária 

(ETR), embora tenham chegado à conclusão que a relação não é estatisticamente 

significativa.  

De referir ainda que Badertscher et al. (2013) concluem que o crescimento não afeta 

a ETR nos EUA e Tang et al. (2017) na China, embora Monterrey-Mayoral and Sánchez-

Segura (2017) advoguem que a relação é negativa em Espanha e Powers et al. (2016) nos 

EUA. Taylor et al. (2019) argumentam que a mesma é positiva na região norte-americana. 

Em suma, o sinal da relação entre as duas variáveis não é claro, mas uma vez que um 

estudo bastante recente de Fernández-Rodríguez et al. (2020) conclui que as empresas pagam 

menos impostos quando o seu crescimento é maior, a hipótese de investigação sugerida nesta 

dissertação é: 
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H7: O crescimento influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

2.2.8 Idade e taxa efetiva de imposto 

Tal como as duas últimas variáveis consideradas, também a idade da empresa 

constitui uma característica intrínseca de cada firma que deve ser tida em conta no estudo 

sobre os fatores influenciadores da evasão fiscal no âmbito empresarial. Efetivamente, a 

maturidade das firmas é uma componente que tem sido pouco investigada na literatura 

internacional no âmbito deste tema, constituindo assim a inclusão desta “nova” variável um 

contributo deste estudo. 

Chen et al. (2010) investigam o nível de agressividade fiscal entre empresas familiares 

e não-familiares e argumentam que, geralmente, uma vez que as empresas familiares são mais 

jovens, têm menor experiência em todos os aspetos, entre os quais se inclui o planeamento 

fiscal (são menos sofisticadas a nível fiscal), pelo que será expectável que suportem um maior 

pagamento de impostos (revelam um menor nível de evasão fiscal). 

No entanto, é também de realçar que empresas recentemente criadas podem 

beneficiar de taxas de imposto mais baixas sob certas condições, suportando por isso uma 

menor carga fiscal, nomeadamente em Espanha (Fernández-Rodríguez et al., 2019).  

Deste modo, e apesar da dificuldade em prever o sinal esperado que este 

determinante possa ter na evasão fiscal, dadas as perspetivas evidenciadas e a falta de 

investigação, será tido em conta o resultado obtido por um dos poucos estudos existentes 

nesta temática, de Valentino Parisi (2016), em que empresas mais maduras (à semelhança de 

empresas maiores) tendem a estar associadas a uma maior taxa de imposto (eventualmente 

dada a maior supervisão política, em conformidade com a Teoria do Custo Político atrás 

referida) e, assim, a uma menor evasão fiscal, pelo que a hipótese de investigação proposta 

nesta dissertação é: 

H8: A idade influencia positivamente a taxa efetiva de imposto e, consequentemente, 

tem uma relação negativa com a evasão fiscal. 

2.2.9 Subsidiárias e taxa efetiva de imposto 

O último determinante a ser analisado no âmbito da evasão fiscal ao nível da empresa 

é a presença de subsidiárias. Apesar da vasta literatura internacional relativa ao estudo das 

filiadas, pouca é direcionada exclusivamente para a sua análise enquanto fator influenciador 



25 

 

da taxa efetiva de imposto e, consequentemente, da evasão fiscal, pelo que a sua inclusão 

neste estudo constitui um dos contributos do mesmo. 

De acordo com Desai, Foley and Hines (2006), as empresas multinacionais localizam 

as respetivas subsidiárias de forma estratégica em países fiscalmente vantajosos de modo a 

transferir rendimentos daqueles cuja tributação é maior, isto é, estabelecem presença em 

paraísos fiscais via filiadas reduzindo assim a respetiva carga tributária (taxa efetiva de 

imposto).7 

Rego (2003) observa que as empresas multinacionais americanas têm maior 

oportunidade para evitar o imposto corporativo do que as empresas domésticas, já que as 

primeiras têm melhores economias de escala para o planeamento fiscal via exploração das 

diferenças nas regras fiscais de diferentes países, bem como aproveitamento dos incentivos 

fiscais providenciados pelos países de destino. 

Chen et al. (2010), Kraft (2014) e Lazar (2014) incorporam a “multinacionalidade” 

na análise e concluem que a ETR decresceu mais nas empresas multinacionais do que nas 

empresas domésticas, salientando assim a relação negativa entre as duas variáveis, em 

oposição a Dyreng et al. (2017), que obteve decréscimos idênticos em empresas domésticas 

e multinacionais. 

Apesar de Dyreng et al. (2019), num estudo sobre a relação entre evasão e incerteza 

fiscal, concluírem que as subsidiárias em paraísos fiscais não conduzem por si só à incerteza 

fiscal (relação não significativa), constata-se que a generalidade da literatura advoga que as 

empresas que optam por possuir subsidiárias nesses territórios enfrentam taxas de imposto 

mais reduzidas, tratando-se por isso de firmas globalmente estabelecidas (Dyreng and 

Lindsey (2009) e Markle and Shackelford (2012)), o que traduz uma maior evasão fiscal, logo 

a hipótese de investigação a estudar nesta dissertação é: 

H9: A multinacionalidade influencia negativamente a taxa efetiva de imposto e, 

consequentemente, tem uma relação positiva com a evasão fiscal. 

 

                                                             
7 Em Portugal, tal como na Alemanha, vigoram legislações para evitar a dupla tributação económica dos lucros, 
em particular “os lucros e reservas distribuídos a sujeitos passivos de IRC com sede ou direção efetiva em 
território português não concorrem para a determinação do lucro tributável, desde que (…) a entidade que 
distribui os lucros ou reservas não tenha residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 
regime fiscal claramente mais favorável (…)” (alínea e) do nº1 do artigo 51º do CIRC).  
No entanto, os esquemas de planeamento fiscal (abusivo) desenvolvidos pelas empresas multinacionais, para 
além da transferência de lucros para países fiscalmente vantajosos, podem ir desde o não reconhecimento de 
lucros de participadas em paraísos fiscais ao uso abusivo de acordos sobre dupla tributação, evidenciando assim 
a maior propensão das mesmas para as práticas de evasão fiscal. 
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3. Definição das variáveis e da amostra 

Neste capítulo será dada particular importância ao esclarecimento do conceito, forma de 

cálculo e fonte das variáveis que serão abordadas neste estudo, bem como à apresentação da 

amostra recolhida e respetivo tratamento. 

3.1 Variáveis dependentes 

Tratando-se de um estudo orientado para a análise dos determinantes da evasão fiscal 

(variável esta não observável), e conforme é habitualmente considerado na literatura 

internacional, nomeadamente Kovermann et al. (2019), Thomsen and Watrin (2018) e Chen 

et al. (2010), será usada como proxy da fuga ao fisco a taxa efetiva de imposto8 (ETR), pelo 

que será também esta a variável dependente desta dissertação, representativa da carga 

tributária das empresas. 

No âmbito da definição desta variável, vários artigos científicos fazem uso de 

diferentes medidas para o cálculo da taxa efetiva de imposto: no numerador do rácio, Gupta 

and Newberry (1997), Rego (2003), Liu and Cao (2007) e Richardson and Lanis (2007) são 

um exemplo do uso do gasto de imposto corrente (o que se espera pagar atualmente), embora 

outros estudos também incluam nessa despesa os gastos de imposto diferido (resultado das 

diferenças temporárias entre as normas contabilísticas e fiscais), em concreto Chen et al. 

(2010), Minnick and Noga (2010) e Kraft (2014). Nesta dissertação, dado que a inclusão dos 

impostos diferidos iria reduzir significativamente o número de empresas com informação 

disponível na base de dados, o que poria em causa a solidez dos resultados obtidos dada a 

menor amostra, optou-se por usar os gastos de imposto corrente no numerador, tal como 

recentemente adotado por Kovermann et al. (2019). 

Note-se, contudo, que também o denominador do rácio foi alvo de várias alternativas 

na literatura, onde variáveis como o resultado fiscal (lucro tributável), o resultado financeiro 

(resultado contabilístico antes de impostos) ou o cash-flow operacional foram usadas (Kraft 

(2014), Richardson and Lanis (2007), Rego (2003) e Gupta and Newberry (1997)). Uma vez 

que, para Portugal, é a Autoridade Tributária que tem disponíveis os valores do lucro 

tributável das empresas, esta tese irá adotar as duas alternativas restantes para o denominador, 

isto é, o resultado antes de impostos e o cash-flow operacional, conforme é proposto, por 

                                                             
8 Gasto (rendimento) de imposto dividido pelo lucro contabilístico (NCRF 25). 
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exemplo, por Lazar (2014), onde a utilização de pelo menos dois rácios para o cálculo da taxa 

efetiva de imposto elevaria a robustez dos resultados.  

Nesta dissertação, de forma a inovar face às medidas já bastante utilizadas, será 

adotado o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) como 

proxy do cash-flow operacional, dada a forte proximidade entre ambos considerada 

atualmente (nomeadamente Macedo et al., 2012), permitindo assim obter uma medida 

alternativa de robustez inovadora mas relacionada com a que tem sido largamente utilizada, 

de forma a manter a consistência. De facto, apenas Lazar (2014) e Stamatopoulos et al. (2019) 

usam o EBITDA no denominador, já que permite analisar o desempenho operacional da 

empresa ao não considerar os gastos e rendimentos que dependem de políticas internas 

(opções de financiamento, gastos com juros e políticas de depreciação) e ser uma medida 

antes de impostos. 

Em suma, para a variável dependente taxa efetiva de imposto (ETR), serão utilizados 

os seguintes rácios: 

 

𝐸𝑇𝑅1 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐸𝑇𝑅2 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

 

Zhang et al. (2016) e Kraft (2014), em conformidade com outros autores e de modo 

a evitar enviesamentos nos resultados em virtude dos valores que o rácio da ETR pode tomar, 

adotam algumas restrições relativamente ao mesmo, metodologia esta que também será 

seguida neste estudo. Efetivamente, a variável dependente estará limitada a valores entre 0 e 

1, em que, por um lado, se o imposto sobre o rendimento for negativo, a ETR assume o 

valor 0 (atender à possibilidade de reembolso fiscal) e, por outro lado, se o resultado antes 

de impostos ou o EBITDA forem negativos e o imposto sobre o rendimento for positivo, a 

ETR1 ou ETR2 assumem o valor 1, respetivamente. 
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3.2 Variáveis independentes 

Para o estudo dos determinantes da evasão fiscal ao nível das características da 

empresa, foco central desta dissertação, são consideradas várias variáveis explicativas da fuga 

ao fisco, também elas tidas em conta na literatura internacional existente até à data. A 

dimensão da empresa será representada pelo logaritmo do total de ativos e designada por 

DIM. O endividamento da empresa será simbolizado pela variável END, esta calculada pelo 

quociente entre a dívida de longo prazo (passivo não corrente) e o total do ativo. Quanto à 

intensidade de capital e de inventário, conjunto habitualmente conhecido por asset mix, será 

feita a seguinte distinção: a variável INTCAP, formulada como o rácio entre os ativos fixos 

tangíveis e o total do ativo, representa a intensidade de capital; já a variável INTINV, 

correspondente ao quociente entre os inventários e o total do ativo, simboliza a intensidade 

de inventário. A rentabilidade empresarial, normalmente estudada através do rácio entre o 

resultado antes de impostos e o total do ativo, isto é, return-on-assets, será computada pelo 

mesmo quociente, cuja variável terá a designação ROA. 

Quatro “novas” variáveis incluídas nesta dissertação que foram alvo de menor estudo 

e aprofundamento na literatura internacional enquanto determinantes da taxa efetiva de 

imposto (e, implicitamente, da evasão fiscal) mas relevantes enquanto características 

inerentes à empresa, são: as despesas em investigação e desenvolvimento (I&D), computadas 

neste estudo como o rácio entre tais despesas e o total de vendas da empresa, quociente este 

correspondente à variável INVID; o crescimento das empresas, que vamos assumir nesta 

tese como em termos de vendas, sendo por isso calculado pela variação percentual das vendas 

entre o ano t e o ano t-1, e simbolizado pela variável CRESC; a idade das empresas, 

correspondente ao logaritmo do número de anos decorridos desde o ano de criação da 

empresa, representada pela variável IDADE; e, por último, a presença de subsidiárias, 

variável dummy simbolizada por SUB que é igual a 1 se a empresa tem pelo menos uma 

subsidiária, 0 caso contrário (não tem subsidiárias). Já a variável correspondente à 

nacionalidade das empresas é uma dummy representada por NAC, sendo igual a 1 para 

empresas alemãs, 0 caso contrário (empresas portuguesas). Todas as variáveis e respetivas 

características podem ser consultadas na tabela 1. 
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3.3 Amostra 

A dissertação centra-se no estudo dos determinantes a nível empresarial da evasão 

fiscal, mais concretamente no “confronto” entre dois pólos opostos, seja em termos de 

dimensão/importância económica seja em termos de fuga ao fisco: Portugal e Alemanha. 

Como tal, foram recolhidos dados de empresas portuguesas e alemãs a partir da base de 

dados ORBIS Europe, correspondentes ao período entre 2015 e 2019. 

De forma a garantir a homogeneidade da amostra neste estudo, assegurou-se que 

haviam dados disponíveis das diferentes características simultaneamente para as diferentes 

empresas portuguesas e alemãs no período amostral em análise (isto é, optou-se por um 

painel equilibrado, constituído apenas por empresas para as quais existissem observações 

para a totalidade das variáveis e para todos os períodos selecionados), e consideraram-se 

exclusivamente empresas em estado ativo (cotadas e não cotadas), resultando numa amostra 

inicial de 476 empresas (37 empresas portuguesas e 439 empresas alemãs), isto é, 2.380 

observações ano-empresa.  

Em conformidade com vários estudos anteriores, foram eliminadas as empresas 

pertencentes ao setor financeiro e de seguros por obedecerem a normas regulatórias 

específicas (36 empresas, entre as quais 1 portuguesa e 35 alemãs), tendo sido também 

eliminadas as observações com valor “zero” no denominador dos rácios, em particular das 

despesas em investigação e desenvolvimento (I&D) e do crescimento da empresa em termos 

de vendas (26 empresas, na sua totalidade de nacionalidade alemã, mas após a exclusão do 

setor financeiro, totalizam 11 firmas). As empresas cujo rácio da ETR1 ou ETR2 fosse 

superior a “1” após a restrição imposta foram recodificadas para assumir o valor “1”, dado 

que a maioria eram valores superiores mas próximos da unidade, e foi retirada uma empresa 

alemã por apresentar um valor anormalmente elevado no crescimento das vendas em 2015, 

o que resultou numa amostra final de 428 empresas (36 empresas portuguesas e 392 empresas 

alemãs), ou seja, 2.140 observações ano-empresa. 
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Tabela 1 – Conceito, cálculo, origem e sinal previsto das variáveis 

Variável Conceito Fórmula de cálculo 
Base de 

dados 

Sinal 

previsto 

ETR1 
Taxa efetiva de 

imposto 1 

Imposto sobre o 

rendimento/Resultado antes de 

impostos 

ORBIS  

ETR2 
Taxa efetiva de 

imposto 2 

Imposto sobre o 

rendimento/EBITDA 
ORBIS  

DIM Dimensão Log (Ativo total) ORBIS - 

END Endividamento Passivo não corrente/Ativo total ORBIS - 

INTCAP 
Intensidade de 

capital 

Ativos fixos tangíveis/Ativo 

total 
ORBIS - 

INTINV 
Intensidade de 

inventário 
Inventário/Ativo total ORBIS + 

ROA 
Rentabilidade do 

ativo 

Resultado antes de 

impostos/Ativo total 
ORBIS - 

INVID 
Investimento em 

I&D 

Despesas em I&D/Vendas 

totais 
ORBIS - 

CRESC 
Crescimento das 

vendas 

(Vendas t – Vendas t-1)/Vendas 

t-1 
ORBIS - 

IDADE Idade Log (t – Ano da criação) ORBIS + 

SUB Subsidiárias (Dummy) ORBIS - 

NAC Nacionalidade (Dummy) ORBIS  
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4. Metodologia 

Neste capítulo será abordada a questão metodológica do estudo, em concreto a escolha 

dos modelos utilizados e do método de estimação. 

Tratando-se de um estudo em que os dados estão estruturados em painel (segue os 

mesmos indivíduos ao longo do tempo), será utilizado um modelo de dados em painel de 

modo a obter resultados o mais precisos possível, já que para este tipo de estrutura de dados 

há efeitos presentes nas dimensões temporal e cross-section que não são captados pelos 

modelos tradicionais, permitindo reduzir a colinearidade entre as variáveis explicativas e 

assim melhorar a eficiência das estimativas econométricas. 

Tendo em conta o enquadramento descrito atrás e atendendo às especificidades dos 

dados recolhidos, a regressão será estimada pelo Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (OLS) corrigido da heteroscedasticidade pelo estimador de White (conferindo 

consistência aos estimadores das variâncias e covariâncias dos coeficientes do modelo), e 

dada a estrutura temporal dos dados, que pode afetar a variável dependente, serão incluídas 

variáveis dummy do ano, que são os efeitos fixos temporais. 

Em suma, para obter os resultados pretendidos e indagar sobre a confirmação das 

hipóteses de investigação propostas anteriormente de forma genérica para o conjunto das 

empresas consideradas, foram inicialmente adotados os seguintes modelos de regressão: 

 

𝐸𝑇𝑅1𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝐴𝑁𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

𝐸𝑇𝑅2𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝐴𝑁𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

 

Seguidamente, com o objetivo de analisar o impacto das características empresariais na 

evasão fiscal de forma comparativa entre Portugal e a Alemanha, foram estimados os 

seguintes modelos de regressão: 
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𝐸𝑇𝑅1𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡

+ 𝛽12𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽13𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽14𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡

+ 𝛽15𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽16𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛽17𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽18𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽19𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽20𝐴𝑁𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

𝐸𝑇𝑅2𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝑁𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡

+ 𝛽12𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽13𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽14𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡

+ 𝛽15𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽16𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛽17𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽18𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽19𝑁𝐴𝐶 ∗ 𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽20𝐴𝑁𝑂𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

 

Onde a variável dependente ETRit é a taxa efetiva de imposto da empresa i no ano t, 

DIMit simboliza a dimensão da empresa i no ano t, ENDit representa a dívida de longo-prazo 

da empresa i no ano t, INTCAPit corresponde à intensidade do capital da empresa i no ano 

t, INTINVit é a intensidade do inventário da empresa i no ano t, ROAit remete para a 

rentabilidade dos ativos da empresa i no ano t, INVIDit designa o investimento em 

investigação e desenvolvimento da empresa i no ano t, CRESCit refere-se ao crescimento em 

termos de vendas da empresa i no ano t, IDADEit corresponde à maturidade/longevidade 

da empresa i no ano t, SUBit é uma variável dummy da presença de subsidiárias da empresa i 

no ano t que assume o valor “1” se a empresa tem pelo menos uma subsidiária, 0 caso 

contrário (não tem subsidiárias), NACit é uma variável dummy da nacionalidade da empresa i 

que assume o valor “1” para empresas alemãs e “0” caso contrário (para empresas 

portuguesas), em que foram adicionados os termos de interação entre esta variável e as 

restantes variáveis explicativas de modo a inferir sobre o impacto das características das 

empresas de nacionalidade alternativa na evasão fiscal, ANOit representa a variável dummy do 

ano e 𝜀𝑖𝑡 designa o termo de perturbação. 

De modo a analisar o impacto que as características das empresas alemãs têm nas práticas 

de evasão fiscal, consideram-se como variáveis explicativas a variável dummy representativa 

da nacionalidade das empresas multiplicada por cada uma das variáveis relativas aos 

determinantes da taxa efetiva de imposto (e, assim, da evasão fiscal), de modo a que os 

coeficientes das variáveis específicas permitam analisar o impacto das características 

empresariais portuguesas, enquanto que a soma dos referidos coeficientes e dos coeficientes 
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de interação de cada variável com a variável dummy permitam avaliar o impacto dos 

determinantes ao nível das empresas alemãs. 

Os coeficientes 𝛽1 e 𝛽11 associados à variável DIM permitem responder a H1; os 

coeficientes 𝛽2 e 𝛽12 associados à variável END permitem responder a H2; os coeficientes 

𝛽3 e 𝛽13 associados à variável INTCAP permitem responder a H3; os coeficientes 𝛽4 e 𝛽14 

associados à variável INTINV permitem responder a H4; os coeficientes 𝛽5 e 𝛽15 associados 

à variável ROA permitem responder a H5; os coeficientes 𝛽6 e 𝛽16 associados à variável 

INVID permitem responder a H6; os coeficientes 𝛽7 e 𝛽17 associados à variável CRESC 

permitem responder a H7; os coeficientes 𝛽8 e 𝛽18 associados à variável IDADE permitem 

responder a H8; e os coeficientes 𝛽9 e 𝛽19 associados à variável SUB permitem responder a 

H9. 

De referir ainda que, conforme descrito anteriormente, ETR1 é calculada como o rácio 

entre o imposto corrente sobre o rendimento e o resultado antes de impostos, e ETR2 é 

descrita como o quociente entre o imposto corrente sobre o rendimento e o EBITDA, proxy 

adotada do cash-flow operacional, como forma de salientar a robustez dos resultados obtidos 

com a variável dependente inicial (ETR1). 
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5. Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos após a estimação dos diferentes 

modelos anteriormente referidos, seja univariados, bivariados, multivariados, de robustez e 

adicionais, que possibilitam a análise do impacto das características empresariais na taxa 

efetiva de imposto e, assim, na evasão fiscal, isto é, os seus determinantes (clássicos e 

“novos”). 

5.1 Análise univariada e bivariada 

Após definidas as variáveis e os respetivos modelos, serão apresentados os resultados 

univariados e bivariados, mais concretamente as estatísticas descritivas, a distribuição da 

amostra por setor de atividade e as correlações entre as variáveis para o conjunto da amostra 

considerada. 

A tabela 2 evidencia as estatísticas descritivas seja das variáveis dependentes seja das 

variáveis independentes para o período temporal entre 2015 e 2019. No que concerne à 

média, constata-se que ambas as variáveis explicadas apresentam valores de 33,5% e 20,3% 

(para a ETR1 e ETR2, respetivamente). Tais valores eram expectáveis, dado que a única 

diferença no cálculo de ambas se prende com o denominador, em que o EBITDA, sendo 

superior ao resultado contabilístico antes de impostos, induz um valor mais baixo para a 

ETR2. Como esperado, o valor mínimo e máximo das taxas efetivas de imposto é 0 e 1, 

respetivamente, dada a condição e posterior recodificação imposta para evitar enviesamentos 

nos resultados. Verifica-se que a variável correspondente à dimensão (DIM) tem média e 

mediana semelhantes em logaritmo (8,5 e 8,4, respetivamente), havendo por isso 

homogeneidade nas empresas selecionadas. A dívida de longo prazo (END) simboliza 

27,72% do total do ativo, o que mostra o elevado financiamento do ativo com maturidade 

superior a um ano por parte das empresas consideradas, com mediana de 25%, também 

relativamente elevada. No que concerne ao asset mix, denotam-se valores díspares entre 

ambos: uma média e mediana de 52,6% e 52,5%, respetivamente, para a intensidade de capital 

(INTCAP), o que contrasta com 13,2% e 10,8% para a intensidade de inventário (INTINV). 

Já a rentabilidade dos ativos (ROA) mostra valores baixos, já que as empresas apresentam 

uma reduzida capacidade de produzir rendimentos a partir dos ativos de apenas 3,5%. 

Quanto aos “novos” determinantes considerados, constata-se que o investimento em 

investigação e desenvolvimento (INVID) representa uma percentagem muito baixa das 
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vendas (5,7%), a taxa de crescimento média das empresas em termos de vendas (CRESC) é 

superior a 13%, a idade média das empresas em logaritmo (IDADE) é de cerca de 1,6 anos, 

97% da amostra possui subsidiárias (SUB) e cerca de 90% da mesma é alemã (NAC). 

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas 

Variáveis Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão 

ETR1 0.335179 0.280684 1.000000 0.000000 0.297366 

ETR2 0.203266 0.145634 1.000000 0.000000 0.252655 

DIM 8.513868 8.399354 11.68848 5.840733 1.043467 

END 0.277236 0.250025 1.705512 0.000000 0.193753 

INTCAP 0.525721 0.524797 0.992872 0.005569 0.226140 

INTINV 0.132329 0.107967 0.886385 0.000000 0.136500 

ROA 0.035355 0.048902 0.863291 -1.326338 0.132706 

INVID 0.057423 0.000000 6.287111 -0.000121 0.346671 

CRESC 0.137637 0.042629 57.56452 -0.999758 1.796910 

IDADE 1.629544 1.544068 2.815578 0.477121 0.382421 

SUB 0.969626 1.000000 1.000000 0.000000 0.171654 

NAC 0.915888 1.000000 1.000000 0.000000 0.277621 

A tabela 2 sumariza as estatísticas descritivas referentes às variáveis dependentes e independentes. A ETR1 corresponde ao 

rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o resultado antes de impostos. A ETR2 designa o rácio entre o imposto 

corrente sobre o rendimento e o EBITDA. A DIM é definida pelo logaritmo do total de ativos. O END é computado pelo 

quociente entre o passivo não corrente e o ativo. O INTCAP corresponde ao rácio entre os ativos fixos tangíveis e o ativo. 

O INTINV refere-se ao quociente entre o inventário e o ativo. O ROA corresponde ao rácio financeiro return-on-assets, 

computado pelo quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo. O INVID calcula-se pelo rácio entre as despesas 

em investigação e desenvolvimento e as vendas. O CRESC reflete a taxa de crescimento das vendas em termos anuais. A 

IDADE refere-se ao logaritmo do nº de anos que a empresa tem desde que foi criada. O SUB é uma variável dummy igual a 

1 para empresas que possuam pelo menos uma subsidiária, 0 caso contrário. A NAC é uma variável dummy igual a 1 para 

empresas de nacionalidade alemã, 0 caso contrário (empresas de nacionalidade portuguesa). A amostra engloba 428 

empresas (392 alemãs e 36 portuguesas) para o período temporal 2015-2019, o que totaliza 2.140 observações ano-empresa. 

 

A tabela 3 evidencia a distribuição das empresas que fazem parte da amostra por setor 

após o respetivo tratamento, classificadas de acordo com a Nomenclatura Estatística das 

Atividades Económicas na Comunidade Europeia (NACE) com 2 dígitos. Pela análise da 

tabela referida, é possível constatar também a média das duas medidas da ETR por indústria 

para o período 2015-2019. Metade das empresas da amostra considerada (aproximadamente 

50%) pertencem à categoria “Indústrias transformadoras” (213). Os setores “Informação e 
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comunicação” e “Comércio por grosso e a retalho; Reparação de veículos automóveis e 

motociclos” são os seguintes com a maior distribuição de empresas (65 e 34, respetivamente). 

Apenas um setor (“Outras atividades dos serviços”) apresenta uma média da ETR1 inferior 

a 20% e quatro setores revelam uma média para essa medida superior a 35%. O valor da 

ETR1 mais elevado que foi possível encontrar foi em “Construção” (37,9%). A ETR2 

apresenta no geral valores médios mais baixos do que a medida alternativa, como seria 

expectável, sendo o seu valor mais alto no mesmo setor do constatado para a ETR1, embora 

ligeiramente superior (38,2%). Os valores médios relativamente elevados para as duas 

medidas da ETR em certos setores podem ser explicados pela recodificação imposta às 

mesmas, em que valores da ETR acima da unidade passariam a adotar o valor “1”, não 

retirados. 

 

Tabela 3 - Distribuição da amostra principal por setor de atividade 

NACE 

REV. 2 (2 

dígitos) 

Designação Nº 

empresas 

% 

empresas 

Média 

da ETR1 

Média 

da ETR2 

01 a 03 Agricultura, floresta e pesca 3 0,70% 0,343 0,130 

05 a 09 Indústrias extrativas 5 1,17% 0,266 0,159 

10 a 33 Indústrias transformadoras 213 49,65% 0,354 0,213 

35 Produção e distribuição de 

eletricidade, gás, vapor e ar 

15 3,50% 0,370 0,118 

36 a 39 Captação, tratamento e 

distribuição de água 

2 0,47% 0,224 0,085 

41 a 43 Construção 7 1,63% 0,379 0,382 

45 a 47 Comércio por grosso e a retalho; 

Reparação de veículos 

automóveis e motociclos 

34 7,93% 0,358 0,190 

49 a 53 Transporte e armazenagem 14 3,26% 0,262 0,150 

55 e 56 Atividades de alojamento e 

restauração 

3 0,70% 0,378 0,084 

58 a 63 Informação e comunicação 65 15,15% 0,338 0,178 

68 Atividades imobiliárias 20 4,66% 0,238 0,378 

69 a 75 Atividades de consultoria, 

científicas, técnicas e similares 

11 2,56% 0,322 0,242 
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77 a 82 Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio 

9 2,10% 0,318 0,222 

86 a 88 Saúde humana e ação social 7 1,63% 0,287 0,107 

90 a 93 Atividades artísticas, de 

espetáculos e recreativas 

12 2,80% 0,284 0,147 

94 a 96 Outras atividades dos serviços 8 1,86% 0,194 0,105 

TOTAL  428    

 

A tabela 4 apresenta as correlações entre as variáveis dependentes ETR1 e ETR2 e 

as restantes variáveis independentes consideradas nos modelos para o conjunto das empresas 

da amostra. Era expectável que ambas as taxas efetivas de imposto estivessem positivamente 

correlacionadas, dado que a única diferença entre ambas consiste no denominador. 

Relativamente à variável da dimensão, constata-se que apresenta uma relação negativa seja 

com a ETR1 seja com a ETR2, o que corrobora a Teoria do Poder Político de Siegfried 

(1972), consistente com um impacto positivo na evasão fiscal quanto maior o tamanho da 

empresa. O rácio de endividamento reflete a relação esperada com a taxa efetiva de imposto 

(dada a dedutibilidade fiscal dos juros da dívida), como se observa pelos valores de correlação 

negativos que tem com a segunda medida da ETR, embora o mesmo não aconteça com a 

primeira medida. A intensidade de capital e a rentabilidade também se revelam inversamente 

relacionadas com as taxas efetivas de imposto, o que mostra, por um lado, a importância da 

dedutibilidade fiscal dos gastos de depreciação e, por outro lado, os maiores recursos e 

incentivos das empresas mais rentáveis para incorrer em evasão fiscal. A intensidade de 

inventário, no entanto, apresenta valores de correlação opostos para as medidas da ETR: 

positivamente relacionada com a ETR1 (efeito substituição de Gupta and Newberry, 1997), 

mas negativamente relacionada com ETR2. Quanto aos “novos” determinantes, constata-se 

que o investimento em investigação e desenvolvimento está positivamente relacionado com 

ETR1 e ETR2 (empresas mais intensivas em inovação tendem a fugir menos fiscalmente, 

contrariando a hipótese formulada), o que contrasta com a idade e o crescimento, que 

apresentam valores de correlação negativos com ambas as medidas da ETR (empresas mais 

velhas e em ascensão são mais propícias a evadirem fiscalmente, confirmando uma hipótese 

e refutando outra), embora a multinacionalidade das empresas apresente coeficientes de 

correlação opostos para a ETR1 e ETR2. A nacionalidade das empresas mostra estar 

positivamente relacionada com as medidas da ETR. 
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Refira-se também que, pela leitura da tabela 4, a baixa correlação existente entre as 

variáveis independentes sugere que o problema da multicolinearidade não está presente nos 

dados (Derashid and Zhang (2003) e Adhikari et al. (2006)), o que reforça a consistência dos 

mesmos. Efetivamente, a maior correlação entre as variáveis explicativas ocorre entre a 

intensidade de capital e a intensidade de inventário, com um valor de -0.497384. 

 

 

Tabela 4 - Matriz da Correlação de Pearson 

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

ETR1(1) 1.000000            

ETR2(2) 0.535755 1.000000           

DIM(3) -0.080536 -0.103131 1.000000          

END(4) 0.002391 -0.086413 0.196510 1.000000         

INTCAP(5) -0.091915 -0.075658 0.286220 0.380515 1.000000        

INTINV(6) 0.049334 -0.047315 -0.094234 -0.093924 -0.497384 1.000000       

ROA(7) -0.228270 -0.158831 0.211884 -0.136932 -0.000351 -0.005062 1.000000      

INVID(8) 0.083555 0.149859 -0.089201 -0.127916 -0.102026 -0.084931 -0.352544 1.000000     

CRESC(9) -0.051712 -0.024640 -0.027247 -0.017979 -0.000350 0.023917 -0.016928 -0.006003 1.000000    

IDADE(10) -0.048576 -0.041424 0.201133 0.022365 0.040881 0.106905 0.175259 -0.087461 -0.046462 1.000000   

SUB(11) 0.012147 -0.004737 0.203977 0.025564 -0.091524 0.047073 0.029600 0.029323 0.009582 0.000978 1.000000  

NAC(12) 0.050125 0.075828 -0.089371 -0.088326 -0.185399 0.134141 -0.013885 0.049905 0.019263 0.051050 0.093519 1.000000 

A tabela 4 evidencia as correlações de Pearson referentes às variáveis dependentes e independentes. A ETR1 corresponde ao rácio entre o imposto corrente 

sobre o rendimento e o resultado antes de impostos. A ETR2 designa o rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o EBITDA. A DIM é definida 

pelo logaritmo do total de ativos. O END é computado pelo quociente entre o passivo não corrente e o ativo. O INTCAP corresponde ao rácio entre os 

ativos fixos tangíveis e o ativo. O INTINV refere-se ao quociente entre o inventário e o ativo. O ROA corresponde ao rácio financeiro return-on-assets, 

computado pelo quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo. O INVID calcula-se pelo rácio entre as despesas em investigação e desenvolvimento 

e as vendas. O CRESC reflete a taxa de crescimento das vendas em termos anuais. A IDADE refere-se ao logaritmo do nº de anos que a empresa tem desde 

que foi criada. O SUB é uma variável dummy igual a 1 para empresas que possuam pelo menos uma subsidiária, 0 caso contrário. A NAC é uma variável dummy 

igual a 1 para empresas de nacionalidade alemã, 0 caso contrário (empresas de nacionalidade portuguesa). A amostra engloba 428 empresas (392 alemãs e 36 

portuguesas) para o período temporal 2015-2019, o que totaliza 2.140 observações ano-empresa. 
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5.2 Análise multivariada 

Após analisadas as estatísticas descritivas, distribuição por setor e correlações entre 

as várias variáveis, serão estimados os diferentes modelos de regressão usando o Método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) corrigido da heteroscedasticidade pelo estimador de 

White, fazendo-se uso de dummies do ano (efeitos fixos temporais). 

Em primeiro lugar, relativamente à análise genérica dos resultados, isto é, 

considerando o conjunto das empresas portuguesas e alemãs, é apresentada a tabela 5, cujas 

colunas 1 e 2 evidenciam os respetivos resultados dos dois primeiros modelos apresentados, 

para a ETR1 e para a ETR2, respetivamente. 

A dimensão da empresa (DIM) revela um coeficiente negativo e estatisticamente 

significativo para a ETR2, o que confirma a Teoria do Poder Político desenvolvida por 

Siegfried (1972) e o resultado de Richardson and Lanis (2015). Pode-se assim concluir que 

quanto maior o tamanho da empresa, menor tenderá a ser a taxa efetiva de imposto (o que 

traduz um maior nível de evasão fiscal praticado por empresas maiores), reforçando o fator 

influência no governo e recursos/visão de planeamento fiscal. Confirma-se a hipótese H1, 

apesar da relação estatisticamente não significativa com a ETR1. 

Relativamente ao endividamento (END), constata-se que tem um impacto negativo 

e estatisticamente significativo na ETR2 e, consequentemente, positivo na evasão fiscal (o 

que é consistente com a hipótese H2), reforçando a importância da dedutibilidade fiscal dos 

juros da dívida na redução da carga tributária (ao contrário do capital próprio) e subsequente 

incremento na fuga ao fisco praticada por estas empresas mais alavancadas, embora seja não 

significativo quando se considera a ETR1. Corrobora-se, deste modo, o resultado de Kraft 

(2014). 

No que concerne às variáveis do asset mix, o sinal dos resultados é idêntico entre 

ambas, contrariamente ao que se esperava. Constata-se uma relação negativa e 

estatisticamente significativa entre a intensidade do capital (INTCAP) e a ETR1 e ETR2, o 

que implica que as empresas que apostam mais no investimento em ativos fixos tangíveis 

suportam cargas fiscais menores (implicando por isso um maior nível de evasão fiscal), 

associado à dedutibilidade fiscal dos gastos de depreciação. Confirma-se, assim, a hipótese 

H3, à semelhança da maioria dos estudos anteriormente realizados, nomeadamente Thomsen 

and Watrin (2018) e Richardson and Lanis (2007, 2015). No entanto, quanto à intensidade 

de inventário (INTINV), o impacto é também negativo e estatisticamente significativo para 
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a ETR2, mas não significativo para a ETR1, o que não é consistente com a hipótese H4, isto 

é, as empresas com maiores níveis de inventários terão taxas efetivas de imposto mais baixas, 

e assim um maior nível de evasão fiscal, contrariando o efeito-substituição proposto por 

Gupta and Newberry (1997). Tal inconsistência é possivelmente causada por um maior 

crescimento dos inventários comparativamente às vendas, o que reduz as receitas (e 

resultados) dado o preço eventualmente inferior e, assim, o imposto a pagar será menor. 

Quanto à rentabilidade do ativo (ROA), constata-se uma relação negativa e 

estatisticamente significativa seja com a ETR1, seja com a ETR2, o que é consistente com a 

hipótese H5 e com os resultados alcançados por Derashid and Zhang (2003) e Noor et al. 

(2010), isto é, a maior rentabilidade das empresas permite alcançar taxas efetivas de imposto 

mais baixas e, consequentemente, apresentar maiores níveis de evasão fiscal, seja por 

eventuais incentivos fiscais governamentais, seja pelos maiores recursos disponíveis para o 

planeamento fiscal. 

Quanto aos novos determinantes considerados verifica-se que, na relação com a 

ETR1, apenas o crescimento das empresas (CRESC) apresenta um impacto estatisticamente 

significativo, cujo sinal negativo traduz um maior nível de evasão fiscal por empresas em 

ascensão (confirmando a hipótese H8), o que pode ser devido ao facto destas empresas terem 

maiores oportunidades de planeamento fiscal ou suportarem maiores custos operacionais 

que reduzem a sua carga tributária. Contudo, considerando a variável dependente ETR2, 

apesar de a maioria dos novos determinantes referidos ter o mesmo impacto que o verificado 

na ETR1, o investimento em I&D passa a revelar um sinal positivo e estatisticamente 

significativo, isto é, as empresas mais intensivas em inovação geralmente pagam mais 

impostos e, assim, estão associadas a um menor nível de evasão fiscal, contrariando a 

hipótese H7. Estes impactos refletem a inconsistência patente na menor literatura sobre os 

“novos” determinantes, quando relacionados com a evasão fiscal. 

Por fim, quanto à variável dummy relativa à nacionalidade (NAC), embora nesta 

dissertação não se refira a um determinante da evasão fiscal, verifica-se que é estatisticamente 

significativa para a ETR1 e para a ETR2, mantendo o coeficiente um sinal positivo em 

ambas. 

De forma geral, pode-se concluir que os resultados relativos aos determinantes 

clássicos da taxa efetiva de imposto (e, assim, da evasão fiscal), à exceção da intensidade de 

inventário, vão de encontro ao esperado e confirmam as hipóteses formuladas, embora os 

novos determinantes se revelem, à semelhança de estudos anteriores, não significativos ou 
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contraditórios (neste último caso, o investimento em I&D). É também de realçar que, para 

certos determinantes, os resultados são sensíveis à escolha da medida da ETR. 

 

Tabela 5 - Resultados genéricos da estimação do impacto das características empresariais 
na ETR 

Características empresariais ETR1 ETR2 

C 0.403709*** 

(15.78185) 

0.325503*** 

(5.459528) 

DIM -0.002622 

(-0.602467) 

-0.010018* 

(-1.860716) 

END 0.007550 

(0.313205) 

-0.088146*** 

(-2.726406) 

INTCAP -0.111075*** 

(-6.969930) 

-0.074983** 

(-1.979739) 

INTINV 0.006646 

(0.149437) 

-0.172459*** 

(-4.118241) 

ROA -0.505236*** 

(-6.388102) 

-0.254270*** 

(-3.095949) 

INVID -0.006617 

(-0.248848) 

0.053068*** 

(2.652628) 

CRESC -0.009275*** 

(-5.166131) 

-0.003699*** 

(-3.249670) 

IDADE -0.007205 

(-0.595700) 

0.004311 

(0.539822) 

SUB 0.018231 

(0.485596) 

6.19E-05 

(0.001502) 

NAC 0.033729* 

(1.643814) 

0.055420*** 

(7.104110) 

Dummies do ano Sim Sim 

R-squared 0.065960 0.058061 

Adjusted R-squared 0.059806 0.051856 

F-statistic 10.71872 9.356093 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 

Total panel observations 2140 2140 

A tabela 5 demonstra a estimação dos dois primeiros modelos quando se considera a amostra no seu conjunto, isto é, 

juntando as empresas portuguesas e alemãs. A ETR1 corresponde ao rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e 
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o resultado antes de impostos. A ETR2 designa o rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o EBITDA. A DIM 

é definida pelo logaritmo do total de ativos. O END é computado pelo quociente entre o passivo não corrente e o ativo. 

O INTCAP corresponde ao rácio entre os ativos fixos tangíveis e o ativo. O INTINV refere-se ao quociente entre o 

inventário e o ativo. O ROA corresponde ao rácio financeiro return-on-assets, computado pelo quociente entre o resultado 

antes de impostos e o ativo. O INVID calcula-se pelo rácio entre as despesas em investigação e desenvolvimento e as 

vendas. O CRESC reflete a taxa de crescimento das vendas em termos anuais. A IDADE refere-se ao logaritmo do nº de 

anos que a empresa tem desde que foi criada. O SUB é uma variável dummy igual a 1 para empresas que possuam pelo 

menos uma subsidiária, 0 caso contrário. A NAC é uma variável dummy igual a 1 para empresas de nacionalidade alemã, 0 

caso contrário (empresas de nacionalidade portuguesa). Para a estimação da regressão foi usado o método dos mínimos 

quadrados ordinários (OLS) corrigido da heteroscedasticidade pelo estimador de White com recurso a dummies do ano. ***, 

**, e * designam 1%, 5%, e 10%, níveis de significância, respetivamente. Os valores apresentados entre parênteses 

simbolizam os valores t-statistic observados. 

 

Em segundo lugar, relativamente à análise comparativa dos resultados, isto é, 

considerando nos modelos a distinção entre as empresas portuguesas e alemãs da amostra a 

partir da inclusão dos termos de interação da dummy NAC com os vários determinantes, é 

apresentada a tabela 6, cujas colunas 1 e 2 evidenciam os respetivos resultados dos dois 

últimos modelos apresentados, para a ETR1 e para a ETR2, respetivamente. 

Relativamente à dimensão empresarial constata-se que, em Portugal, embora tal 

característica (DIM) evidencie uma relação estatisticamente não significativa com a ETR1, 

esta mostra estar positivamente relacionada com a ETR2, isto é, empresas nacionais de maior 

dimensão tenderão a incorrer em menos evasão fiscal, eventualmente associada à maior 

supervisão e escrutínio político do governo português sobre estas firmas (Teoria do Custo 

Político, o que contraria a hipótese H1). Na Alemanha (soma dos coeficientes de NAC e 

NAC*DIM), apesar de idêntica a Portugal quando se considera a ETR1, a dimensão está 

inversamente relacionada com a segunda medida da ETR, o que corrobora a Teoria do Poder 

Político e, consequentemente, a hipótese H1, onde as empresas germânicas maiores, através 

dos recursos e influência superiores que comportam, tenderão a incorrer num maior nível de 

evasão fiscal, contrariamente à situação portuguesa. 

O nível de endividamento em Portugal (END) impacta negativamente a carga fiscal 

empresarial e, consequentemente, influencia positivamente o patamar de evasão fiscal das 

empresas nacionais (apenas para a ETR2, confirmando H2), o que pode ser explicado pela 

possibilidade de deduzir fiscalmente os juros do financiamento alheio permitida pela 

legislação fiscal portuguesa. Contrariamente ao caso português, o recurso ao financiamento 

alheio por parte das empresas alemãs (soma dos coeficientes de NAC e NAC*END) 

apresenta um impacto positivo e estatisticamente significativo para a ETR1 (não significativo 
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para a ETR2), o que pode ser associado ao facto de estas firmas, ao apresentarem maiores 

taxas efetivas de imposto, recorrerem a mais alavancagem de forma a conseguirem reduzir a 

sua carga fiscal a partir da dedutibilidade fiscal dos juros, ou ao efeito substituição de 

Lisowsky (2010), desincentivando a evasão fiscal das empresas germânicas (o que não 

confirma a hipótese H2). Saliente-se ainda a magnitude muito próxima de zero deste 

determinante quando comparada com o caso português (evidenciando que a alavancagem 

exerce uma influência menos acentuada no caso alemão). 

Em termos do asset mix, tanto em Portugal como na Alemanha, a intensidade de 

capital (INTCAP e soma dos coeficientes de NAC e NAC*INTCAP) e a intensidade de 

inventário (INTINV e soma dos coeficientes de NAC e NAC*INTINV) não se revelam 

estatisticamente significativas para a ETR1, embora quando se considera a ETR2 a 

intensidade de inventário evidencie uma relação negativa e estatisticamente significativa com 

a taxa efetiva de imposto (o que não é consistente com a hipótese H4, eventualmente dado 

o maior crescimento dos inventários comparativamente às vendas, o que reduz as receitas e 

resultados face ao preço possivelmente inferior e, assim, o imposto a pagar será menor), isto 

é, o nível de inventário impacta positivamente a evasão fiscal praticada pelas empresas 

portuguesas e alemãs (impacto este de magnitude menos acentuada por parte da nação 

germânica face à lusitana), contrariando o efeito substituição de Gupta and Newberry (1997), 

o que permite concluir que apenas o nível de ativos fixos tangíveis empresarial não explica a 

fuga fiscal praticada por estas firmas. 

A rentabilidade empresarial em termos do ativo apresenta um impacto negativo na 

taxa efetiva de imposto, embora estatisticamente significativo apenas para a ETR1 no caso 

português (ROA) e apenas para a ETR2 no caso alemão (soma dos coeficientes de NAC e 

NAC*ROA). Assim, as empresas portuguesas e alemãs mais rentáveis tendem a pagar um 

menor imposto e, assim, a evadirem mais fiscalmente, o que pode estar associado aos maiores 

incentivos fiscais dos respetivos governos para manutenção da eficiência de tais empresas ou 

até mesmo da melhor visão e recursos/instrumentos de planeamento fiscal que as mesmas 

detêm. Confirma-se, deste modo, a hipótese H5 para ambos os países. 

Quanto aos novos determinantes verifica-se que, tanto em Portugal (intensidade em 

investigação e desenvolvimento, INVID, crescimento em termos de vendas, CRESC, 

maturidade empresarial, IDADE, e presença de subsidiárias, SUB) como na Alemanha (soma 

dos coeficientes de NAC e sua interação com os novos fatores), não é visível uma relação 

estatisticamente significativa com a segunda medida da ETR. Perante a ETR1, dado que 
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apenas a maturidade e multinacionalidade das empresas também não são estatisticamente 

significativas, conclui-se que ambas as características empresariais não explicam o nível de 

evasão fiscal português e alemão.  

No entanto, o investimento em I&D, apesar de apresentar um impacto positivo na 

carga tributária e, consequentemente, desincentivar o nível de evasão fiscal para as empresas 

nacionais, mostra estar inversamente relacionado com a carga fiscal alemã, isto é, revela-se 

como um fator que influencia positivamente a evasão fiscal praticada pelas firmas germânicas 

intensivas neste departamento (eventualmente associado aos incentivos fiscais de crédito ou 

à possibilidade de transferência de lucros com a propriedade intelectual localizada nos 

paraísos fiscais). Quanto ao crescimento empresarial em termos de vendas, seja em Portugal 

ou na Alemanha, constata-se uma relação negativa com a taxa efetiva de imposto e, portanto, 

impulsionadora do nível de fuga fiscal praticado pelas empresas de ambas as nacionalidades, 

possivelmente dadas as maiores oportunidades de planeamento fiscal e os custos 

operacionais superiores associados ao maior investimento destas empresas (note-se contudo 

que, à semelhança do endividamento, a magnitude do impacto deste determinante é muito 

próxima de zero no caso germânico, o que mostra que a influência positiva na evasão fiscal 

do crescimento empresarial é bastante mais acentuada no caso nacional). Assim, a hipótese 

H6 confirma-se apenas no caso alemão e a hipótese H7 em ambas as nações. 

Em suma, pode-se concluir que, à exceção da dimensão, endividamento e 

investimento em I&D, o impacto dos determinantes empresariais em Portugal e na 

Alemanha são semelhantes, seja em termos de impacto, seja em termos de significância 

estatística, embora a magnitude seja relativamente diferente quando se compara a intensidade 

de inventário e o crescimento. É também de realçar que, para certos determinantes, os 

resultados são sensíveis à escolha da medida da ETR. 
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Tabela 6 - Resultados comparativos da estimação do impacto das características 
empresariais na ETR 

Características empresariais ETR1 ETR2 

C 0.633786*** 

(3.110828) 

0.218254*** 

(8.117159) 

DIM -0.003374 

(-0.144892) 

0.016986* 

(1.678736) 

END -0.154835 

(-1.516541) 

-0.149325** 

(-2.465761) 

INTCAP -0.061413 

(-0.400509) 

-0.085682 

(-0.412546) 

INTINV 0.132981 

(0.606637) 

-0.386135*** 

(-3.740110) 

ROA -0.819275*** 

(-2.886504) 

0.018743 

(0.104705) 

INVID 4.268352*** 

(13.10678) 

0.183691 

(0.772779) 

CRESC -0.141850** 

(-2.220514) 

-0.072726 

(-0.650769) 

IDADE -0.111287 

(-1.310721) 

-0.031046 

(-1.155196) 

SUB -0.019106 

(-0.242871) 

-0.046095 

(-0.584159) 

NAC -0.207334 

(-0.910936) 

0.161595*** 

(3.076192) 

NAC*DIM -0.001332 

(-0.057614) 

-0.029143*** 

(-4.705703) 

NAC*END 0.181838* 

(1.947122) 

0.073144 

(1.505991) 

NAC*INTCAP -0.053646 

(-0.344350) 

0.008607 

(0.044998) 

NAC*INTINV -0.128159 

(-0.514873) 

0.217776** 

(2.392665) 

NAC*ROA 0.326583 

(1.207607) 

-0.278809* 

(-1.721076) 
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NAC*INVID -4.272320*** 

(-13.10972) 

-0.130664 

(-0.562593) 

NAC*CRESC 0.132746** 

(2.095657) 

0.069094 

(0.620529) 

NAC*IDADE 0.110877 

(1.189579) 

0.040880 

(1.235222) 

NAC*SUB 0.051173 

(0.832841) 

0.054167 

(1.167022) 

Dummies do ano Sim Sim 

R-squared 0.069371 0.060725 

Adjusted R-squared 0.059255 0.050516 

F-statistic 6.857861 5.947907 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.000000 

Total panel observations 2140 2140 

A tabela 6 demonstra a estimação dos dois últimos modelos quando se considera a amostra no seu todo mas considerando 

os termos de interação da dummy NAC com os vários determinantes, comparando as empresas portuguesas e alemãs. A 

ETR1 corresponde ao rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o resultado antes de impostos. A ETR2 designa 

o rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o EBITDA. A DIM é definida pelo logaritmo do total de ativos. O 

END é computado pelo quociente entre o passivo não corrente e o ativo. O INTCAP corresponde ao rácio entre os ativos 

fixos tangíveis e o ativo. O INTINV refere-se ao quociente entre o inventário e o ativo. O ROA corresponde ao rácio 

financeiro return-on-assets, computado pelo quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo. O INVID calcula-se 

pelo rácio entre as despesas em investigação e desenvolvimento e as vendas. O CRESC reflete a taxa de crescimento das 

vendas em termos anuais. A IDADE refere-se ao logaritmo do nº de anos que a empresa tem desde que foi criada. O SUB 

é uma variável dummy igual a 1 para empresas que possuam pelo menos uma subsidiária, 0 caso contrário. A NAC é uma 

variável dummy igual a 1 para empresas de nacionalidade alemã, 0 caso contrário (empresas de nacionalidade portuguesa). 

Para a estimação da regressão foi usado o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) corrigido da 

heteroscedasticidade pelo estimador de White com recurso a dummies do ano. ***, **, e * designam 1%, 5%, e 10%, níveis 

de significância, respetivamente. Os valores apresentados entre parênteses simbolizam os valores t-statistic observados. 

 

Na tabela 7 está patente um resumo do impacto que as características empresariais 

da amostra considerada têm nas taxas efetivas de imposto, em termos genéricos e 

comparativos, resultado das estimações realizadas. O impacto na evasão fiscal é o sinal 

oposto do evidenciado na tabela referida. 
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Tabela 7 - Resumo do impacto das características das empresas portuguesas e alemãs nas 
taxas efetivas de imposto 

Características  Portugal + Alemanha Portugal Alemanha 

DIM ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ETR1: n/significativo 

ETR2: + 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

END ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ETR1: + 

ETR2: n/significativo 

INTCAP ETR1: - 

ETR2: - 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

INTINV ETR1: n/significativo 

ETR2: -  

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ROA ETR1: - 

ETR2: - 

ETR1: - 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

INVID ETR1: n/significativo 

ETR2: + 

ETR1: + 

ETR2: n/significativo 

ETR1: - 

ETR2: n/significativo 

CRESC ETR1: - 

ETR2: - 

ETR1: - 

ETR2: n/significativo 

ETR1: - 

ETR2: n/significativo 

IDADE ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

SUB 

 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5.3 Teste de robustez 

Com o objetivo de averiguar se os resultados obtidos a partir dos modelos de 

regressão se mantêm para o conjunto das empresas portuguesas e alemãs separadamente, foi 

realizado um teste de robustez baseado na reestimação dos modelos originais através da 

divisão da amostra do estudo principal em duas sub-amostras: empresas de nacionalidade 

portuguesa e empresas de nacionalidade alemã. Foram assim retiradas dos modelos a variável 

dummy da nacionalidade das firmas e as variáveis de interação com a mesma, sendo que a 

metodologia se manteve idêntica (dados em painel com estimação por OLS corrigido da 

heteroscedasticidade pelo estimador de White) para o mesmo período temporal (2015-2019). 

A tabela 8 evidencia os resultados obtidos após a reestimação dos modelos originais, e 

embora o modelo ETR2 para Portugal não seja globalmente estatisticamente significativo a 

5% nem a 10%, irá proceder-se à análise atendendo à importância das estimativas e seus 

sinais, bem como das variáveis individualmente. 

Para Portugal constata-se que, de forma geral, o impacto de cada determinante 

permanece o mesmo, exceto a dimensão que deixa de ser significativa e o investimento em 

I&D que se torna estatisticamente significativo (e com impacto positivo) na ETR2: a 

dimensão (DIM) permanece não estatisticamente significativa para a ETR1 e passa a sê-lo 

para a ETR2; o endividamento mantém a não significância para a ETR1 e o sinal negativo 

para a ETR2; ambas as variáveis do asset mix (intensidade de capital, INTCAP, e intensidade 

de inventário, INTINV) não alteram o impacto não significativo para a ETR1, embora 

negativo para a ETR2 quando se analisa a intensidade de inventário; a rentabilidade (ROA) 

continua negativa para a ETR1 e estatisticamente não significativa para a ETR2; metade dos 

novos determinantes (maturidade, IDADE, e multinacionalidade, SUB) revelam-se 

novamente não significativos para ambas as medidas da ETR, embora o investimento em 

I&D, INVID, e o crescimento empresarial, CRESC, mantenham o impacto positivo e 

negativo para a ETR1, respetivamente (apesar de o primeiro se tornar significativo e com 

sinal positivo para a ETR2). 

Relativamente à Alemanha, muitas variáveis tornam-se significativas quando o país é 

considerado individualmente, sobretudo na relação com a ETR2: a dimensão (DIM) mantém 

o impacto estatisticamente não significativo para a ETR1 e negativo e significativo para a 

ETR2; o endividamento (END), contrariamente ao analisado, passa a apresentar uma relação 

estatisticamente não significativa com a ETR1 mas negativa e significativa com a ETR2, 
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confirmando a importância da dedutibilidade fiscal dos juros da dívida na redução da carga 

tributária alemã (e no incentivo para o planeamento fiscal); a intensidade de capital 

(INTCAP) passa a ter um impacto negativo e estatisticamente significativo para as duas 

medidas da ETR, o que reflete a dedutibilidade fiscal dos gastos de depreciação enquanto 

minimizador da carga tributária germânica, traduzindo um maior nível de planeamento fiscal; 

a intensidade de inventário (INTINV), à semelhança do estudo principal para a Alemanha, 

permanece não estatisticamente significativa para a ETR1 e negativa e significativa para a 

ETR2, impacto este de magnitude menos acentuada face ao caso português; a rentabilidade 

(ROA), ao contrário da estimação original, torna-se estatisticamente significativa e com um 

impacto negativo para a primeira medida da ETR (à semelhança de Portugal, mas com uma 

magnitude negativa menos acentuada), mantendo o sinal negativo para a ETR2 (empresas 

alemãs mais eficientes poderão dispôr de recursos/instrumentos de planeamento fiscal que 

lhes permite reduzir a carga tributária e incrementar as práticas de evasão fiscal); metade dos 

novos determinantes revelam também certas diferenças no caso alemão face à estimação 

original, nomeadamente o investimento em investigação e desenvolvimento (INVID, que 

passa a ser não significativo para a ETR1  e com impacto positivo para a ETR2) e o 

crescimento em termos de vendas (CRESC, passando a ter um impacto negativo e 

estatisticamente significativo para a ETR2 embora mantendo a relação inversa com a ETR1, 

significando por isso que as empresas alemãs pagam menos impostos quando crescem, isto 

é, incorrem mais em evasão fiscal). A maturidade empresarial (IDADE) e a presença de 

subsidiárias (SUB) mantêm o impacto estatisticamente não significativo para as duas medidas 

da ETR, isto é, não explicam o nível de evasão fiscal das empresas alemãs (à semelhança de 

Portugal). 

Em suma, pode-se concluir que, apesar de para Portugal os resultados se manterem 

geralmente idênticos, realçando a robustez dos mesmos, para a Alemanha o mesmo não 

acontece, já que vários determinantes alteram a sua significância estatística, apesar de muitas 

vezes o sinal ser o mesmo da estimação original, pelo que se pode inferir que a inclusão dos 

termos de interação da variável dummy NAC com os vários determinantes nos modelos pode 

distorcer a significância dessas variáveis, sendo por isso preferível a análise individual de cada 

país (utilização de duas amostras distintas, uma para cada nacionalidade), de forma a obter 

resultados mais consistentes e significativos. 

 

 



50 

 

Tabela 8 - Resultados da reestimação dos modelos após divisão da amostra original por 
nacionalidade 

Características 

empresariais 

Portugal (ETR1) Portugal (ETR2) Alemanha 

(ETR1) 

Alemanha 

(ETR2) 

C 0.682990*** 

(3.519235) 

0.205837*** 

(7.225736) 

0.421110*** 

(10.25192) 

0.381733*** 

(6.538691) 

DIM -0.001326 

(-0.054781) 

0.015789 

(1.440962) 

-0.004709 

(-0.954424) 

-0.012094** 

(-2.330950) 

END -0.154529 

(-1.421987) 

-0.151295** 

(-2.378756) 

0.026793 

(1.480806) 

-0.076467*** 

(-2.756433) 

INTCAP -0.063252 

(-0.408507) 

-0.087868 

(-0.406592) 

-0.115120*** 

(-8.506270) 

-0.076890*** 

(-2.688529) 

INTINV 0.136023 

(0.635380) 

-0.373367*** 

(-3.413499) 

0.004999 

(0.096592) 

-0.168365*** 

(-4.494959) 

ROA -0.859943*** 

(-3.008680) 

0.012092 

(0.065473) 

-0.493359*** 

(-6.215735) 

-0.260948*** 

(-3.180561) 

INVID 2.940941*** 

(4.905523) 

0.741704*** 

(2.966990) 

-0.004112 

(-0.162878) 

0.052955*** 

(2.594052) 

CRESC -0.178571** 

(-2.164209) 

-0.073509 

(-0.587492) 

-0.009097*** 

(-5.223524) 

-0.003626*** 

(-3.337179) 

IDADE -0.108036 

(-1.184047) 

-0.036157 

(-1.337728) 

-0.000529 

(-0.034215) 

0.010071 

(1.043681) 

SUB -0.023279 

(-0.282774) 

-0.044682 

(-0.541664) 

0.032086 

(0.959416) 

0.008058 

(0.235857) 

Dummies do ano Sim Sim Sim Sim 

R-squared 0.112716 0.073690 0.065499 0.054737 

Adjusted R-squared 0.043230 0.001148 0.059256 0.048422 

F-statistic 1.622140 1.015827 10.49189 8.668170 

Prob (F-statistic) 0.083461 0.438432 0.000000 0.000000 

Total panel 

observations 

180 180 1960 1960 

A tabela 8 evidencia a reestimação dos modelos originais após a separação da amostra por nacionalidade, excluindo os 

termos de interação da dummy NAC com os vários determinantes, obtendo-se duas sub-amostras distintas. A ETR1 

corresponde ao rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o resultado antes de impostos. A ETR2 designa o 

rácio entre o imposto corrente sobre o rendimento e o EBITDA. A DIM é definida pelo logaritmo do total de ativos. O 

END é computado pelo quociente entre o passivo não corrente e o ativo. O INTCAP corresponde ao rácio entre os ativos 

fixos tangíveis e o ativo. O INTINV refere-se ao quociente entre o inventário e o ativo. O ROA corresponde ao rácio 
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financeiro return-on-assets, computado pelo quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo. O INVID calcula-se 

pelo rácio entre as despesas em investigação e desenvolvimento e as vendas. O CRESC reflete a taxa de crescimento das 

vendas em termos anuais. A IDADE refere-se ao logaritmo do nº de anos que a empresa tem desde que foi criada. O SUB 

é uma variável dummy igual a 1 para empresas que possuam pelo menos uma subsidiária, 0 caso contrário. Para a estimação 

da regressão foi usado o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) corrigido da heteroscedasticidade pelo estimador 

de White com recurso a dummies do ano. ***, **, e * designam 1%, 5%, e 10%, níveis de significância, respetivamente. Os 

valores apresentados entre parênteses simbolizam os valores t-statistic observados. 

 

Na tabela 9 está representado um resumo do impacto que as características 

empresariais têm nas taxas efetivas de imposto quando se consideram duas sub-amostras 

distintas para as empresas de cada nacionalidade (uma portuguesa e outra alemã), resultado 

do teste de robustez realizado. O impacto na evasão fiscal é o sinal oposto do referido na 

tabela. 

Tal como constatado, dado que muitos determinantes da evasão fiscal no caso alemão 

se tornam significativos quando se faz a separação da amostra original em duas sub-amostras 

distintas (por nacionalidade), excluindo os termos de interação, será aconselhável a análise 

individualizada realizada neste teste de robustez. 
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Tabela 9 - Resumo do impacto das características das empresas portuguesas e alemãs nas 
taxas efetivas de imposto após teste de robustez 

Características  Portugal Alemanha 

DIM ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

END ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

INTCAP ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: - 

ETR2: - 

INTINV ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ETR1: n/significativo 

ETR2: - 

ROA ETR1: - 

ETR2: n/significativo 

ETR1: - 

ETR2: - 

INVID ETR1: + 

ETR2: + 

ETR1: n/significativo 

ETR2: + 

CRESC ETR1: - 

ETR2: n/significativo 

ETR1: - 

ETR2: - 

IDADE ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

SUB ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 

ETR1: n/significativo 

ETR2: n/significativo 
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5.4 Análise adicional – sistema e-fatura português 

De forma a complementar a análise principal, vai ser acrescentada uma nova variável 

de potencial relevo para a investigação da evasão fiscal: a implementação do sistema e-fatura, 

em particular o (possível) impacto no planeamento fiscal (via taxa efetiva de imposto) e nos 

respetivos determinantes atrás estudados (se houve alteração no sentido e magnitude) após 

a entrada em vigor da faturação eletrónica. 

Note-se que uma componente de peso no combate à fraude e evasão fiscais mundiais 

consiste na progressiva aderência ao sistema e-fatura (também designado por fatura 

eletrónica), sendo de destacar o pólo europeu. De facto, no âmbito da União Europeia, a 

Diretiva 2014/55/UE impõe a obrigação de faturação eletrónica nos processos de 

contratação pública em todo o bloco económico, estando em vigor desde 2014, mas com 

prazo-limite para a aplicação efetiva até abril de 2019. 

Em Portugal, a entrada em vigor deste sistema deu-se a 1 de janeiro de 2013 no 

seguimento do Decreto-Lei nº 198/2012 de 24 de agosto, segundo o qual as empresas 

sediadas em Portugal “são obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira, por 

transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas”9. Na Alemanha, já desde 

2011 que as empresas privadas podem usar a fatura eletrónica deliberadamente, o que revela 

o caráter voluntário das mesmas num país face à imposição praticada noutro, no âmbito 

empresarial. A França, por exemplo, pioneira na adoção do sistema e-fatura, já desde 1990 

que valida a fatura eletrónica, antecipando-se às diretivas europeias, o que revela a disparidade 

existente neste sistema, tanto em termos de obrigatoriedade como de entrada em vigor. 

Este estudo adicional será, assim, direcionado para o território português, dada a 

impossibilidade de fazer a comparação temporal entre os países num ano de entrada em vigor 

comum (não é único entre os mesmos), de forma a estudar o impacto que a implementação 

do sistema e-fatura teve na evasão fiscal portuguesa (e seus determinantes). 

Richardson and Lanis (2007), num estudo sobre os determinantes da variabilidade da 

taxa efetiva de imposto corporativa na Austrália na sequência da reforma fiscal “Ralph 

Review Business Taxation” entre 1997 e 2003, concluíram que tal facto teve impacto em 

vários determinantes, mas que apesar disso as ETR permaneceram associadas com os 

mesmos após a reforma. 

                                                             
9 A transmissão eletrónica de dados poderá ser realizada mediante remessa de ficheiro normalizado estruturado 
com base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, alterada pela Portaria 
n.º 1192/2009, de 8 de outubro, e pela Portaria n.º 160/2013, de 23 de abril. 



54 

 

Assim, foram reestimados os modelos da investigação principal, mas considerando o 

período temporal entre 2011 e 2015, de forma a ter em conta dois anos antes e após a entrada 

em vigor da faturação eletrónica em Portugal (2013) e poder comparar o (potencial) efeito 

na taxa efetiva de imposto. Para ser consistente com o estudo central realizado até agora, o 

tratamento da amostra será mantido, o que resultou na exclusão de uma empresa portuguesa 

para o novo período temporal, dado tratar-se de uma firma pertencente ao setor financeiro. 

De referir ainda que a maioria das empresas será a mesma e poucas substituídas pela base de 

dados por aquelas com dados disponíveis no período em análise, pelo que a amostra final 

são 35 empresas portuguesas. 

De referir ainda que, dado que as empresas normalmente respondem a mudanças 

fiscais um ano após as mesmas se tornarem efetivas (Guenther, 1994), o ano 2013 foi 

excluído por se tratar de um ano de transição em termos da faturação eletrónica em Portugal, 

conforme Richardson and Lanis (2007), e dado que a base de dados não tem valores 

disponíveis para o período anterior a 2010, foi adotado um pressuposto em que a taxa de 

crescimento das vendas das empresas portuguesas em 2011 é idêntica à de 2012. 

Em suma, seguindo a mesma metodologia anterior e substituindo apenas a variável 

NAC𝑖𝑡 por EFATUR𝑖𝑡, variável dummy igual a 1 para anos posteriores a 2013, 0 caso contrário 

(anos anteriores a 2013), bem como tendo em conta os termos de interação da dummy do 

sistema e-fatura com cada determinante de modo a avaliar o possível impacto causado após 

a implementação do mesmo, os novos modelos estimados por OLS corrigido da 

heteroscedasticidade pelo estimador de White são os seguintes: 

 

𝐸𝑇𝑅1𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽12𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽13𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡

+ 𝛽14𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽15𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽16𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽17𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽18𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽19𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡

+ 𝜀𝑖𝑡  
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𝐸𝑇𝑅2𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐷𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽12𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐸𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽13𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡

+ 𝛽14𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽15𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽16𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽17𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝑆𝐶𝑖𝑡 + 𝛽18𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽19𝐸𝐹𝐴𝑇𝑈𝑅 ∗ 𝑆𝑈𝐵𝑖𝑡

+ 𝜀𝑖𝑡  

 

Na tabela 10 são apresentados os resultados obtidos, e embora o modelo ETR2 não 

seja globalmente estatisticamente significativo a 5% nem a 10%, irá proceder-se à análise 

atendendo à importância das estimativas e seus sinais, bem como das variáveis 

individualmente. 

Constata-se que o coeficiente da variável dummy de interesse, EFATUR, é negativo e 

estatisticamente significativo quando se consideram as duas medidas da ETR, isto é, a entrada 

em vigor do sistema e-fatura em Portugal teve, efetivamente, um impacto significativo na 

taxa efetiva de imposto das empresas portuguesas, em particular a diminuição da carga 

tributária por elas suportada, o que se traduz num incremento do nível de evasão fiscal 

praticado pelas firmas nacionais. Apesar do resultado ir contra o esperado, na medida em 

que a faturação eletrónica foi implementada como um meio de combate à fraude e evasão 

fiscal, tal pode porventura ser explicado pelo facto de o impacto da implementação deste 

sistema não se fazer sentir no curto-prazo, ou pelo facto de certas empresas adotarem 

integralmente o mesmo num período temporal posterior ao considerado neste estudo, num 

contexto de progressiva adaptação. Tal resultado pode também ser possivelmente associado 

ao maior esforço das firmas nacionais em desenvolver novos esquemas de planeamento fiscal 

para fazer face à nova regulação da faturação eletrónica imposta às empresas.  

No entanto, o cerne da justificação está provavelmente no impacto causado na carga 

tributária das empresas: em 2014, foi inaugurada em Portugal a reforma fiscal do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) pela Lei nº2/2014 de 16 de janeiro, a qual 

instaurou uma redução da taxa de imposto suportada pelas empresas de 25% para 23% e, em 

2015, para 21%, conforme indicado no nº1 do artigo 87º do Código do IRC.10 Deste modo, 

o sinal negativo estimado deve ser interpretado na ótica da carga fiscal empresarial, que 

reduziu significativamente a partir de 2014 no seguimento da sucessiva diminuição da taxa 

                                                             
10 No caso das pequenas e médias empresas, a taxa de imposto passa a ser de 17% nos primeiros 15.000 euros 
de matéria coletável, aplicando-se ao excedente a taxa prevista no nº1, de acordo com o nº2 do artigo 87º do 
Código do IRC. 
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de imposto estatutária prevista na reforma referida, efeito este dominante face à redução 

preconizada da evasão fiscal. De referir ainda que os coeficientes de interação entre 

EFATUR e certos determinantes são também significativos, o que indica que a associação 

entre estes e a ETR (e, implicitamente, a evasão fiscal) alteraram após a entrada em vigor da 

faturação eletrónica. 

O coeficiente relativo à variável da dimensão (DIM), de negativo e estatisticamente 

significativo previamente à implementação do e-fatura, torna-se não significativo após o 

mesmo (EFATUR*DIM) quando se considera a ETR1. Contudo, para a ETR2, manteve o 

impacto negativo e significativo (embora menos acentuado), o que incentiva a evasão fiscal 

pelas firmas nacionais maiores após 2013. 

 O rácio de endividamento (END) torna-se estatisticamente significativo e com impacto 

positivo na carga fiscal das empresas portuguesas com a introdução da faturação eletrónica 

(EFATUR*DIM) perante a ETR1, influenciando assim negativamente a evasão fiscal por 

partes dessas empresas. A não significância permanece quando referente à ETR2. 

As variáveis do asset mix (INTCAP e INTINV) apresentam comportamentos diferentes: 

a intensidade de capital passa a exercer uma influência negativa em ambas as medidas da 

ETR com a entrada em vigor do e-fatura (EFATUR*INTCAP), impulsionando o nível de 

evasão fiscal praticado; já a intensidade de inventário mantém a sua não significância face à 

primeira medida da ETR e a sua influência positiva (bastante menos acentuada) na segunda 

medida após a mudança legislativa (EFATUR*INTINV), permanecendo assim como 

desincentivadora da evasão fiscal das firmas nacionais. 

A rentabilidade do ativo (ROA) mantém o impacto estatisticamente não significativo na 

ETR2 e deixa de exercer uma influência significativa na ETR1 com a entrada em vigor do e-

fatura, deixando assim de impulsionar o planeamento fiscal por parte das empresas que são 

mais rentáveis. 

O coeficiente do investimento em investigação e desenvolvimento (INVID), de 

estatisticamente não significativo previamente à faturação eletrónica, passa a exercer um 

impacto positivo e estatisticamente significativo quando considerando a mesma 

(EFATUR*INVID) para as duas medidas da ETR, desincentivando a evasão fiscal. 

O crescimento empresarial em termos de vendas (CRESC) permanece com um impacto 

estatisticamente não significativo nas duas medidas da ETR após a entrada em vigor do e-

fatura (EFATUR*CRESC), continuando assim a não influenciar o nível de evasão fiscal 

praticado. 
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A maturidade das firmas (IDADE), além de manter a não significância na ETR1 após a 

entrada em vigor do e-fatura (EFATUR*IDADE), também mantém a influência negativa 

que comportava na ETR2 (apesar de menos acentuada), incentivando a evasão fiscal. 

Quanto à multinacionalidade das empresas (SUB), com a introdução do sistema de 

faturação eletrónica (EFATUR*SUB), manteve o impacto positivo que incutia na ETR1 

(bastante mais acentuado) e não significativo na ETR2, não estimulando o nível de fuga fiscal. 

Em suma, a entrada em vigor da faturação eletrónica em Portugal em 2013, para além de 

conduzir a uma redução das taxas efetivas de imposto das empresas portuguesas (o que 

traduz um maior nível de evasão fiscal), também alterou o impacto que certas características 

empresariais têm no planeamento fiscal, seja em termos de significância como de sentido, 

embora outras o tenham mantido. 

 

Tabela 10 - Resultados da estimação do impacto do sistema e-fatura na evasão fiscal e nos 
respetivos determinantes 

Características empresariais ETR1 ETR2 

C 0.715132 

(1.589166) 

0.840676*** 

(4.176641) 

DIM -0.072585*** 

(-9.693961) 

-0.061715*** 

(-3.321748) 

END -0.304534 

(-0.798763) 

-0.098134 

(-0.299482) 

INTCAP 0.177499* 

(1.928280) 

0.025861 

(0.737369) 

INTINV 0.035299 

(0.148403) 

0.714093*** 

(10.60431) 

ROA -2.391694** 

(-2.230150) 

0.140456 

(0.113165) 

INVID -3.311344 

(-1.067820) 

-1.943199 

(-1.387608) 

CRESC -0.147221 

(-0.166254) 

0.105374 

(0.246640) 

IDADE 0.056190 

(0.516434) 

-0.112007*** 

(-4.862493) 

SUB 0.334348*** 

(3.320894) 

-0.004447 

(-0.017080) 
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EFATUR -1.347208** 

(-2.526226) 

-0.658802*** 

(-2.869810) 

EFATUR*DIM -0.029074 

(-1.063389) 

0.050267** 

(2.211333) 

EFATUR*END 0.952217** 

(2.453796) 

0.154890 

(0.421454) 

EFATUR*INTCAP -0.227083** 

(-2.440430) 

-0.152985*** 

(-4.349944) 

EFATUR*INTINV 0.390073 

(1.343076) 

-0.658478*** 

(-3.145890) 

EFATUR*ROA -1.616739 

(-1.507207) 

-0.333657 

(-0.267648) 

EFATUR*INVID 9.411996*** 

(3.012110) 

2.424587* 

(1.727212) 

EFATUR*CRESC 0.171209 

(0.191950) 

-0.079126 

(-0.185073) 

EFATUR*IDADE 0.089681 

(0.723420) 

0.054268** 

(2.049921) 

EFATUR*SUB 1.306130*** 

(8.590189) 

0.204578 

(0.681755) 

R-squared 0.422872 0.163073 

Adjusted R-squared 0.331493 0.030559 

F-statistic 4.627692 1.230614 

Prob (F-statistic) 0.000000 0.244810 

Total panel observations 140 140 

A tabela 10 realça a estimação dos modelos da análise adicional referente ao impacto da entrada em vigor do sistema e-

fatura em Portugal na evasão fiscal e respetivos determinantes empresariais. A ETR1 corresponde ao rácio entre o imposto 

corrente sobre o rendimento e o resultado antes de impostos. A ETR2 designa o rácio entre o imposto corrente sobre o 

rendimento e o EBITDA. A DIM é definida pelo logaritmo do total de ativos. O END é computado pelo quociente entre 

o passivo não corrente e o ativo. O INTCAP corresponde ao rácio entre os ativos fixos tangíveis e o ativo. O INTINV 

refere-se ao quociente entre o inventário e o ativo. O ROA corresponde ao rácio financeiro return-on-assets, computado pelo 

quociente entre o resultado antes de impostos e o ativo. O INVID calcula-se pelo rácio entre as despesas em investigação 

e desenvolvimento e as vendas. O CRESC reflete a taxa de crescimento das vendas em termos anuais. A IDADE refere-se 

ao logaritmo do nº de anos que a empresa tem desde que foi criada. O SUB é uma variável dummy igual a 1 para empresas 

que possuam pelo menos uma subsidiária, 0 caso contrário. O EFATUR é uma variável dummy igual a 1 para anos posteriores 

a 2013, 0 caso contrário. Para a estimação da regressão foi usado o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) 

corrigido da heteroscedasticidade pelo estimador de White com recurso a dummies do ano. ***, **, e * designam 1%, 5%, e 
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10%, níveis de significância, respetivamente. Os valores apresentados entre parênteses simbolizam os valores t-statistic 

observados. 

 

Na tabela 11 está representado um resumo relativo à comparação do impacto das 

características das firmas portuguesas nas duas medidas da taxa efetiva de imposto e nos 

respetivos determinantes empresariais, no antes e após a entrada em vigor do sistema e-

fatura. O impacto na evasão fiscal é o sinal oposto do referido na tabela. 

 

Tabela 11 - Resumo relativo à comparação do impacto das características das empresas 
portuguesas no antes e após e-fatura 

Características Antes do e-fatura Após o e-fatura 

DIM ETR1: - 

ETR2: - 

ETR1: Não significativo 

ETR2: - 

END ETR1: Não significativo 

ETR2: Não significativo 

ETR1: + 

ETR2: Não significativo 

INTCAP ETR1: + 

ETR2: Não significativo 

ETR1: - 

ETR2: - 

INTINV ETR1: Não significativo 

ETR2: + 

ETR1: Não significativo 

ETR2: + 

ROA ETR1: - 

ETR2: Não significativo 

ETR1: Não significativo 

ETR2: Não significativo 

INVID ETR1: Não significativo 

ETR2: Não significativo 

ETR1: + 

ETR2: + 

CRESC ETR1: Não significativo 

ETR2: Não significativo 

ETR1: Não significativo 

ETR2: Não significativo 

IDADE ETR1: Não significativo 

ETR2: - 

ETR1: Não significativo 

ETR2: - 

SUB ETR1: + 

ETR2: Não significativo 

ETR1: + 

ETR2: Não significativo 
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6. Conclusão 

Esta dissertação tem como principal objetivo o estudo dos fatores influenciadores da 

evasão fiscal ao nível da empresa, isto é, as características empresariais que permitem explicar 

o planeamento fiscal das firmas, este representado pelas respetivas taxas efetivas de imposto. 

A literatura existente neste tema, embora vasta, é muitas vezes contraditória no que respeita 

à influência dos determinantes empresariais, pelo que este estudo visa contribuir para um 

melhor entendimento nesta matéria. 

Para a concretização da investigação, foi constituída uma amostra composta por dois 

conjuntos de empresas de nacionalidade diferente como forma de poder comparar ambas, 

portuguesa e alemã, cuja informação foi recolhida a partir da base de dados ORBIS Europe 

para o período 2015-2019. As estimações foram realizadas em duas fases, cada uma com dois 

modelos de dados em painel diferentes entre si quanto à medida da variável dependente, a 

taxa efetiva de imposto: a fase genérica, onde se estimaram os modelos considerando a 

totalidade da amostra sem fazer a distinção por nacionalidade, e a fase comparativa, onde se 

incluíram os termos de interação da nacionalidade com os vários determinantes para poder 

comparar o impacto dos mesmos na evasão fiscal de cada conjunto de empresas. O método 

de estimação adotado foi OLS corrigido da heteroscedasticidade pelo estimador de White, 

fazendo-se uso de dummies do ano (efeitos fixos temporais). 

No que diz respeito ao impacto das características empresariais, os resultados 

mostram que, para o conjunto da amostra, empresas maiores, mais alavancadas, mais 

intensivas em capital e em inventário e mais rentáveis tenderão a incorrer num maior nível 

de evasão fiscal, o que corrobora as hipóteses de investigação propostas (à exceção da 

intensidade de inventário, que não comporta uma menor fuga fiscal, contrariamente ao 

esperado), nomeadamente a Teoria do Poder Político (Siegfried, 1972), a importância da 

dedutibilidade fiscal dos gastos financeiros e de depreciação e os maiores 

recursos/instrumentos de planeamento fiscal das empresas mais rentáveis. Quanto aos 

“novos” fatores influenciadores incluídos neste trabalho, empresas em crescimento serão 

mais propícias a evadir fiscalmente dadas as maiores oportunidades de planeamento fiscal, 

ao contrário das empresas mais intensivas em I&D, enquanto que tanto a idade como a 

multinacionalidade das firmas parecem não explicar a fuga ao fisco empresarial. 

Especificamente no caso português, a intensidade de capital, maturidade e presença de 

subsidiárias não exercem uma influência estatisticamente significativa na evasão fiscal 



61 

 

praticada, ao passo que as empresas portuguesas mais endividadas, intensivas em inventário, 

rentáveis e em crescimento tenderão a incorrer num maior nível de planeamento fiscal, ao 

contrário das firmas maiores e mais intensivas em investigação e desenvolvimento. Quanto 

ao caso alemão, os resultados permitiram concluir que certas características empresariais 

também não são relevantes para explicar o nível de fuga ao fisco, em particular a intensidade 

de capital, idade e multinacionalidade das firmas, embora as empresas germânicas maiores, 

intensivas em inventário e em I&D, rentáveis e em crescimento tenderão a evadir-se mais 

fiscalmente, ao contrário das mais alavancadas. É também de realçar que, para certos 

determinantes, os resultados se mostraram sensíveis à escolha da medida da ETR. 

Para averiguar a consistência dos resultados alcançados, foi ainda realizado um teste de 

robustez através da análise isolada do conjunto de empresas de cada nacionalidade, via 

divisão da amostra original em duas sub-amostras (uma portuguesa e outra alemã), que 

permitiu concluir que tal estudo individualizado permitiria obter resultados mais 

significativos para o caso alemão. Os resultados obtidos para o caso português 

permaneceram robustos. 

De forma a consolidar o estudo, foi feita ainda uma análise adicional: a reestimação dos 

modelos considerando o eventual impacto da implementação do sistema e-fatura nas práticas 

de evasão fiscal das empresas portuguesas e nos respetivos determinantes (se houve alteração 

no sentido e magnitude dos mesmos após o sucedido). Os resultados permitiram concluir 

que, por um lado, a implementação da faturação eletrónica em Portugal conduziu a uma 

diminuição da carga tributária das empresas (o que se traduz num aumento do nível de evasão 

fiscal praticado pelas firmas nacionais), provavelmente associada à sucessiva redução da taxa 

de imposto suportada pelas empresas no seguimento da reforma do IRC em 2014 (efeito 

este dominante face à redução preconizada da evasão fiscal) e, por outro lado, alterou o 

impacto que certas características empresariais têm no planeamento fiscal, seja em termos de 

significância como de sentido, embora outras o tenham mantido. 

O estudo apresenta, no entanto, certas limitações, nomeadamente o número reduzido de 

empresas portuguesas consideradas face às restrições impostas no tratamento da amostra, 

pelo que seria interessante estudar em investigações futuras, por um lado, um maior número 

de firmas nacionais comparadas com outra potência mundial e, por outro lado, considerar a 

comparação entre dois países economicamente opostos, mas localizados noutro bloco 

económico (como os BRIC, por exemplo). 
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Esta investigação pode tornar-se decisiva para os decisores políticos, já que permite 

analisar quais os determinantes que afetam a evasão fiscal praticada pelas empresas e, assim, 

aferir sobre a equidade do sistema fiscal, em particular para as firmas portuguesas e alemãs. 

De facto, tal conhecimento torna os governos mais capazes no “desenho” das reformas 

fiscais, orientadas seja para providenciar verdadeiros incentivos aos negócios, seja para 

preservar receitas financeiras públicas e estabelecer um sistema fiscal justo para todos (Lazar, 

2014). 
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