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BLOGOSFERA À ESQUERDA

Fisco cria sistema para cobrar
imposto por débito directo. Comente.

‘Flash’ fisco
Sandro Mendonça
Economista do ISCTE-IUL

Antes de acabar o seu mandato este Governo
parece querer tanto destruir como construir, a
torto e à direita. Já sabemos, o Governo tem
avançado no desmantelamento do Estado Social
(cortando transferências, forçando as TSU, etc.) ao
mesmo tempo que destrói o “Estado industrial”
(acabando com as ‘golden shares’, privatizando
empresas lucrativas, etc.).
Mas, atenção, o Governo também edifica coisas:
mecanismos que vão continuar a fazer
estragos mesmo depois de este ter saído. Uma
reforma do IRC desenhada pela própria mão
dos grandes interesses é um caso. Agora outro
exemplo parecem ser os mecanismos
maquiavélicos de extracção tributária. Afinal,
quando Passos Coelho disse um dia “Que se
lixem as eleições” ele queria era talvez dizer: que se
lixem as PME e os cidadãos. Ainda no outro dia
soube de um episódio: agentes do fisco entraram
numa pequena loja, revistaram a máquina
registadora, implicaram com o facto de um fundo
de caixa (do dono) não estar a ser declarado. Tudo
muito bem. Mas, quanto os grandes milhões que
corromperam isto tudo e que ainda continuam
obscuros?! Não há proporcionalidade? A quantos
deles cobrou a Justiça? Pois, o Governo lava daí as
suas mãos. As técnicas de cobrança de dívidas ao
fisco por débito directo devem fazer levantar
sobrancelhas. A inovação da máquina fiscal não pode
ser mais rápida que a sua própria
sombra, não pode disparar primeiro e perguntar
depois. O Estado tem a responsabilidade de
não errar, e há aqui riscos que podem ser graves. Há
tecnologia para tudo, porém, é preciso
perceber que a tecnologia pode ser invasiva a pontos
de pôr em causa outros valores. A
tecnologia deve ser complementar a procedimentos
institucionais, não um substituto. Aviso à
navegação: quem nos dera que se fosse tão criativo
na regulação dos grandes como se é no
confisco aos pequenos. Basta de zelo assimétrico. ■
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