6

4'

COVTRNODE l rr.*rrÁr,oorrsrADoaDruNTo

poKruGÀL ?3#ii"ïfi*?iïi',ï",",
_,,
l

3 - Asapostasà cota podemrecairsobreeventosdesportivos
de qualquermodalidade
e sobreoutroseventosou sorteios.
4 - As apostasà cota sãoreatizadassobreeventosindependentes
cuja periodicidade
e registode apostas,definiçãodoscoefícientes,tipo de apostas,simptesou múltipla,
fixas ou variáveis,são definidosnostermosdas normasconstantesjo regutamento
aprovadopor portariado Ministrodo Trabalhoe da

Artig 3."

lr
Lei reguladorada
A exptoraçãodas apostasà cota

ptoma,pelosDecretos-Leis

Íì.o 282/2003, de 8 de

de 3 de Dezembro,peto

regutamentodos

Estado,aprovadopela Portarian.o

31312004,
de 23

do jogo previstono n.o 4 do artigo

2.o.

Artigo 4.o
Sorteiosadicionais
Emsimuttâneocom as apostasà cota e outrasapostaspodeo Departamento
de Jogos
da SantaCasada Misericórdiade Lisboaorganizarsorteiosde prémiosadicionais,
expressos
em dinheiroou em espécie.
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ArtigoS.o
eondiçÕes
de partieipação
1 ' A partieipação
nasapostasà cota proeessa-se
petainseriçãodasapostas,através
da ptataformade acessomultieanat,
aprovada
petoDecreto-tein". 2g2/2a03,de g
de
Novembro'
ou em bithetesde modetoadoptadopeto
DepartameRto
de Jogosda santa
casada Misericórdia
de Lisboa,e petopagermento
do preçocorrespondente.
2 - o pagamentodo vator das
apostaspode ser entregue dir:ectamente
ao
Departamentode Jogos da santa
casa da Misericordiade Lisboa,
atravésda
ptataformade acessomutticana[,
ou aosmedÌadores
por estaautorizados,
nosternRos
do regulamento
dos mediadores
dosjogossociaisdo Estado,aprovadopeta portaria
n.o313/2004,de 23 de Março
3 - Osmediadores
sãorepresentantes
dosapostadores.
4 - As normasgeraisde participação
nasapostasà cota constarãode regulamento
próprio,previstono n.o4 do artigo
2.o,nomeadamente
quantoa:
a) Sistema
de jogo;
b) Modode reatização
dasapostas;
c) Títutosde apostas;
d) Tipose modalidades
de apostas;
e) Fórmutas
de jogo;
f) Envioe recepção
dosficheirosinformátieos
do jogo;
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g) Fiscalização
do jogo;
h) Preçoda aposta;
i) Normasa que obedecea atribuiçãode prémiose respectivos
montantes;
j) Divutgação
dosresultados;
[) Prazos
de caducidade.
5 - A participaçãonas apostasà cota imptica a

do

respectivoregulamento,que está integratmente

plataformade

acessomulticanal,ou, no casode bi

desportivasà

cota, constaráum extractodassuas

do Jogo
Jogosda SantaCasada Misericórdiade Lisboaa
de cópiados registosdas apostasefectuadas,que
do direito a prémiodasapostasregistadas.
que se consideremprejudicadospor quatquer decisão do
Departamento
de Jogosda SCMLde não atribuiçãode prémiosa que consideremter
direito podemdela reclamarparao júri de reclamações,
nostermosdosartigos36.o
e 37.odo Decreto-Lein.o 23512008,
de 3 de Dezembro,dentro dos prazosfixadosno
regutamento
do jogo.

lzar

psawuaet

SECRiTÁRIO
DEESTADO
ADJUNTO
DOMINISÏRO
ADJUNÌO
! D05 ASSUNTOS
PARIAMINÌÂREs

3 ' As decisõesdo júrí de rectamações
sãosusceptíveis
de impugnação
no tribunalde
jurisdiçãoadministrativa
comsedena áreade Lisboa.

Artigo7"o
Fagamento
de prémios
I - O pagamentodos prémios
correspondentes
às
ptataformade acessomutticana[
do Departamento
conta dos apostadores
atravésdo quaL
de apostador,sem prejuízo da

da
itado na

cartão
tegistaçãorelativa ao

combateao branqueamento
de van

a itícitae ao financiamento

do terrorismo.
2

Os prémiosconstantes

tos apie'sentados
a pagamentosão pagos

aos

respectivos

Artigo8"o
IncidênciaFiscal

nostermosdo dispostona verba
1í.3 da tabetageraldo rmpostodo
seto,anexaao
Códigodo lmpostodo Seto.
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Artigo9.o
Montantedestinadoa prémios
O montantedestinadoa prémiosé variávet,definidopelo Departamento
de Jogosda
SCML,e devecorresponder
a uma percentagem
finat entre 55%e 85%do vator total
anualdasapostas
admitidase nãoanutadas.

Artigo 10o

1 - Dareceitaapuradanostermos
a) A importância

um montante máximode €

5.000.000,00
paraconsti

nadoao pagamentode prémiospor

reclamaçõesprocedentes,

com as normas regutamentares

aplicáveis;
b) A

a 0,2To,até perfazerum montantepermanentede

€2

ão de um fundo para renovaçãoe manutençãode
I e programas;

c)Ai

correspondente
a 0,5%,destinadoàs entidadescujoseventossejam

utitizadosnasapostasdesportivasà cota, o qual é distribuído,nostermosdefinidos
no regutamento
do jogo.
d) A importânciacorrespondentea 0,2%,destinadoao lnstituto de Desportode
Portugat,termosdefinidosno regutamento
do jogo.
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2 - os encargoscom o início da exploração
das apostasà cota são suportadospeto
fundode renovação
de materiale equipamento
previstono Decreto-Lei
n.og4lg5,de
28 de Marco.
Artigo11.o

y %Institutode GestãoFinanceira
da
z %SantaCasada Misericórdia
de Li

caducados

o

revertea favor da SantaCasada Misericórdia
de

Li

Artigoí 3.u
Contra_ordenações
1 - Constituem
contra-ordenaÇões:
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a) A promoção,organização
ou exptoração,independentemente
dosmeiosutilizados,
nomeadamente
o electrónico,de apostasà cota, outrasapostasmútuas,[otariasou
outrossorteiosidênticosao que o presentediptomacria, com viotaçãodo regimede
exctusivo
estabetecido
no artigo1.o,bemcomoa emissão,
distribuição
ou vendados
respectivosbilhetes ou botetins e a pubticitaçãoda reatizaçãodos sorteios
respectivos,
quer estesocorramou nãoem território nacional;
b) A reatização, independentementedos meios

o

etectrónico, de sorteios pubticitáriosou promoc

ou

serviços,
de quatquer
quehabitisma um
espécie,
vatoreconómico
superiora (euro)zs,

ou corsacom
de rifas numeradas
ou

"*pÏ#t-ì

outrossorteiosde númerossobreos

à cota ou soba forma de

bilhetes,que atribuami

ou à possibitidade
de

ganharum prémiocom
c)Aintrodução,avenda
utitizados,
partici

dos meios
, independentemente
, no território nacional,dos suportesde
à cota de outro Estado;

d)

para as apostasà cota, aindaque em bithetesdiferentes

dos

a que respeitem,bem comoa pubticidade
ou qualquer
prestaçãode serviçosrelativa à exptoraçãode jogos estrangeiros

similares,incluindoa divutgaçãoregulare periódicados resultadosdos sorteios
respectivos;
e) A participação,independentemente
dos meios utitizados,nomeadamente
o
electrónico,em concursosde apostasà cota, outras apostasmútuasou sorteios
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idênticos'eom viotaçãodo regime
de exclusivoe.stabetecido
no artigo 1.o, cuja
exploração
sejapunívelnostermosdasatíneas
a) e b);
f) A participação'a partir do
território nacionat,em concursos
de apostasà cota
estrangeiros,
cuja exptoração
sejapunívetnostermosdasatíneas
e) e d)"
2 - A tentativae a negtigência
sãopuníveis"

Ar tigo' í4"n
eoirnas
1 ' As contra-ordenações
previstasnasatíneasa) e b)
do n.o 1 do artigoanteriorsão
puníveiseom coimanão inferior
a (euro)500 nem superiorao tripto
do presumívet
vatorglobatangariado
eoma organizaç:ão
do jogo, quandomaiselevadoque
aquete
limite' até ao máximode (euro)
3740,pararpessoas
singutares,
e eoimamínimanão
inferiora (euro)2000,nem superior
ao tripto do presumíve[
vator gtobatangariado
com a organização
do jogo, quandomaisetevadoque
aquetetimite, num montante
máximode (eurro)44gg0,parapessoas
coleetivas.
2 - As contra'ordenações
previstasnasatínease) e d)
do n.o 1 do artigoanteriorsão
puníveiscom coimamínima
de € 1000e máximaaté ao tripto
do presumível
vator
total das operaçõesreferidas,
até a' timite máximode € 3740, pâía
pessoas
singutares'
e eoimanãoinferiora € 2500e rnáxima
até ao tripto do presumível
vator
total das referidasoperações,
num montantemáximode € 44gga,
para pessoas
cotectivas.
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3 - As contra-ordenações
previstasnasalínease) e f) do n.o 1 do artigoanteriorsão
puníveiscom coimanãoinferior a€75 ou ao dobrodo valorda aposta,quandomais
elevadodo queaquetevator,até ao timitemáximode € 250.
4 - Nadeterminação
da medidada coimadeveatender-se,nomeadamente,
ao lucro
que, directaou indirectamente,
o prornotordo jogo esperava
obtercomo recursoao
mesmo,em termosde numerário
arrecadado
ou em termosde
5 - Os montantesmínimose máximossão reduzidos
negligência.

1 - Comosançõesacessórias
do n.o 1 do arti

e perda

o poderão

prdenaçõesestabetecidas
nasalíneasa) a f)
determinadas,
no todo ou em parte,a apreensão
de transporte, ou vatores utitizadospara a
ultantesdesta,incluindoos destinados
a prémiosou

q
onde
[icenci

distribuídos,
bemcomoo encerramento
do estabelecimento
se reatizee cujo funcionamentoesteja sujeito a autorizaçãoou
autoridadeadministratíva
e a interdiçãode exptoração
de qualquer

actividaderelativa aosjogossociaisdo Estadoduranteum períodomáximode dois
anos,nostermosdo Decreto-Lei
n.o433/Bz,de zr de outubro.
2 - Quandoentre os títulos de jogo apreendidos
se encontrealgumcom direito a
prémio,o mesmodeveráser recebido,integrando
o valordosbensapreendidos.
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ArtigoÍ 6"0
Proeesso
e eompetência
eontra-ordenacionar
1 - competeà santacasada Misericórdia
cleLisboa,atravésdo seuDepartamento
de
Jogos'no âmbitodassuasatribuições,
a apreciação
e apticaçãode eoimasou outras
sançÕes
acessórías
dos processos
de eontra-ordenação
que sejaminstaurados
eom
vistaà apticação
daspenatÍdades
previstas
no presentedecreto-lei.
2 - A instruçãodos processos
segueo dispostono Decreto-tein.o
433/gz,de27 de
outubro' e compete à Santa
casa da Miserieórdiade Lisboa,
atravésdo seu
Departamento
de Jogos.
3 - o produtodas coimase da
vendados bense vatoresapreendidos
integraráo
resultadotíquidoda exptoração
dasapostasdesportivas
à cota, aindaque cobrado
em juízo"
4 - o pagamento
da coimaapticadaseráefectuado
ao Departamento
de
SantaCasada Misericórdia
de Lisboa.

Jogosda

Artigo Í Z.o
Alteração ao Deereto-[_ein.n

64lg5, de 7 de Abrit

É atteradoo artigo 1.o do Decreto-Le
i ^,. 64/g5,de 7 de Abrit, que passa
a ter a
seguinteredacção;
* A r t i g oí . o
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1 - As despesas
comunsresultantes
da exptoração,
peto Departamento
de Jogosda
SantaCasada Misericórdiade Lisboa,dos jogos do Totobota,do Totoloto, do
Totogoto,da LotariaNacionat,
do JOKER.,
da LotariaInstantânea,
do EUROpUU-1ÕES
e
das apostasà cota são repartidas,respectivamente,na proporçãodas receitas
anuatmente
arrecadadas
em cadaumadasmodatidades
de jogo.

Artigo í 8.o

Entradaem
#

O presentediplomaentraem vigorem, no

lzae

publicação.
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í7"5 ANEXOV - Fropasta
de anteprojeetos de dip{oma par@
oposfes
hípicas

Ante projeto de Decreto-leide

ApostasfttútuasFrípieas
{,.irhanas

Preâmhulo
Atendendo â especraI natureza
da atividadedo jogo a dinheiro, vígora
em
Portugal'à semelhança
do que se passana maíor partedospaíse
s do mundo,
o prineípioda proibição, isto
é, só é permitidaa que *, *noossamenfe
autorizadapelo Estada.
Este princípio visa, sobretudo,prese,ar
a ordem pubríea,a proteção do
patrimoniodas famítias,o combate
ao jogo itegar,a prevenção
da fraude,da
evasãofíseale do branqueamento
de capitais.
NesÍes termos e tendo presente
a crescenÍeproeura de novos tipos
de
aposfagna quarse íncruem,'modaridades
de aposÍas mútuashípieas,que não
enconúram
oferta legal,'vemo Governocriar
ofertategaldesÍetipo deaposÍas,
auto,rízandoa
sua organização
e exploração.
Acrescegue se reeonhece
a impartâncíaquea economia
regionar assume,
no
quadro da BOrítíeaeeonomiea
empreendÍda,para o desenvorvimento
economíconacionalsustentado.
A tradição historicaportuguesa
espeeialmente presentenosec. xtx
e início do
sec' XX aliada à que se pode
obseruarnos países congéneres
europeus,
iustifica a introduçãode aposÍas mutuas ttípieas
associadasâs comdas de
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cavalos, estimulando-seasstm o secfor da fileira do cavalo,com Íodos os
benefíciosque daí advêm,como se.1'a
o fomento das exportaçõega criaçãode
empregoe a melhoriada oferta turística.
Atendendo a que esse desenvolvimentoé economicamenteinviávet sem o
apoiofinanceiroproporcionadopeta exploraçãodas aposÍasmútuas,evidenciase necessárioautorizara exploraçãodesÍe típo de aposÍag
que se realizamfora dos recintosondese efetuamas
Adoptando,com as necessiâriasadaptações,
o
dos países membros da ComunidadeE
adequadosmerbs de fiscalizaeâoda1
modoa assegurara suaintegridade. I

parte

os
urbanas, de

Assrm;
Ao abrigo do drspostono

28 de Março, o Governo

decretapara fazer valer
1.o

mútuashípicas
1 - A

mútuascom basenos resultadosde corridasde
e de trote é autorizadadentro e fora dos
realizem,nostermosestabelecidos
no presentediploma.

2-É

a exploraçãode apostasmútuascom base nos resultadosde
corridasde cavalosrealizadasno estrangeirocom exceçãodos explorados
pela santa casa da Misericórdiade Lisboa, (scML) através do seu
Departamento
de Jogos.
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Antigo2.o
Apostasmútuashípicasurbanas
1 - A exploração
das apostasmútuashípicasforados
hipódromos,
designadas
por apostasmútuashípicas
urbanas,
é concedida,
enr regimede excrusivo
em
todoo territórionaeionalà scML que
podeestaberecer
os acordosnecessários
parao desenvorvímento
em portugardas apostasmútuashípicas
urbanas.
2 - A atribuição
à SCMLprevistano númeroanterior
abrangeas apostas:sobre
os resultadosde eorridasde cavatos
qtre se realizeRn
em territórionacionale
fora deste
Artigo3"o
Apostasmútuashípicasdentro

do hipódromo

A exploração
de apostashípicasdenirodo hipodromo
dependede autorização
e deveobservaro dispostono preseRte
dipromae respetivareguramentaçâo.
Antigo4"o
Lei reguladona
dlaexploraçãodo jogo
A exploraçãodas apostasMútuas
Hípicasrege-sepero presentediproma,
peros
Decretos-Leis
n'o 433/82,de 27 de outubro,alterado
perosDecretos-Leis
n.os3s6/gg,
de 17de outubro, 244/gs,de 14
de setembro,e 32312001,
de 1T deDezembro,
e pera
Lei n'o 10912001,
de 24 de Dezembro
g,rgs,de
n.o
2g de Março,n.o 2g212003,
de g de
Novembro,
e n'o235/200g,
de 3 de Dezembro,
peroreguramento
dos mediaoores
dos
jogossoeiaisdo Estado,
aprovadoperaportarian.o 312/zoe4,de
2s de Março,pero
regulamento
do jogo e pelosdiplomasque regem
as apostashípicasno que se refere
à sua exploração
dentrode hipódromos,
nomeadamente
o Decreton.o40g10,de 1g
de Dezembro
de 1g56,o Decreto-Leín.o
4gg12,de 1gde Marçode 1g6ge
o Decreto_
Lein.o26A192
de 2g de Novembro.
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Artigo 5.o
Sorteiosadicionais
Em simultâneocom os concursosde apostasMútuasHípicasUrbanase outras
apostaspode o Departamento
de Jogos da SCML organizarsorteiosde prémios
adicionais,
expressos
em dinheiroou em espécie.
Artigo 6.0
Gondiçõesde participação
1 - A participação
nasapostasmútuashípicasurbanasprocessa-se
pelainscrição
das
apostas,atravésda plataforma
de acessomulticanal,
aprovadapelo Decreto-Lei
n.o
28212003,
de 8 de Novembro,
ou em bilhetesde modeloadoptadopeloDepartamento
de Jogosda SCML,e pelopagamento
do preçocorrespondente.
O pagamentodo valor das apostas pode ser entreguediretamenteao
Departamento
de Jogosda SCML,atravésda plataforma
de acessomulticanal,
ou aos

2

mediadorespor esta autorizados,
nos termosdo regulamento
dos mediadores
dos
jogossocÍaisdo Estado,aprovadopelaPortarian.o31312004,
de 23 de Março
3 - Os mediadores
sãorepresentantes
dosapostadores.
4 - As normasgeraisde participação
nas apostasmútuashípicasurbanasconstarão
de regulamento
próprio,previstono artigo4.o,nomeadamente
quantoa:
ff

Wb-

a) Sistemadejogo;

.&.r

b) Modode realização
dasapostas;
c) Títulosde apostas;
d) Tipose modalidades
de apostas;
e) Envioe recepção
dosficheirosinformáticos
dojogo;
f) Fiscalização
do jogo;
g) Preçoda aposta;
h) Normasa queobedecea atribuição
de prémiose respectivos
montantes;
i) Divulgação
dos resultados;
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j) Prazosde cadueidade.
5 - A parlicipação
nas apostasmútuashípicasurbanas
implícaa adesãoàs normas
constantes
do respectivo
regulamento,
que está integralmente
disponível
atravésda
plataforma
de acessomultieanal,
ou, no casode bilhetesde participação
nas apostas
mútuashíBiCas
urbanas,constaráum extractodas
suasR.rmasessenciais,
Artigo Z"o
Fiscalização
do Jogo
1 - Gompeteao Depadament.
de Jogosda seML a recepçãoe guarda
em segurança
de cópiados registosdas apostasefectuadas,
que oonsubstaneiam
a provado direito
a prémiodasapostasregistadas.
2 - os jogadoresque se considerem
prejudicadospor quarquerdecisão
do
Deparlamento
de Jogosda se;Mt de nãoatribuição
de prémiosa que eonsÍderem
ter
díreitopodemdelareelamarparao júri
de reclamaçÕes,
Rostermosdos aftigos36.0e
37'odo Deereto-Lei
nj 235/2c)08,
de 3 de Dezembro,
dentrodos prazosfixadosno
regulamento
jogo.
do
3 - As decisõesdo júri de reolarmações
são suseeptíveis
de impugnação
no tribunalde
jurisdição
administrativa
comsedena áreade Lisboa.
Artigo E"o
Íraganrentode prénrios
1 - os prémiosconstantesde títuros
apresentados
a pagamentosão pagos aos
respectÍvos
poftadores.
2 - No caso de os porladoresdos
títulosa que se refereo númeroanterior
serem
menoresou equiparados,
os prémiosa que tenhamdireitosão pagos
aos seus
representantes
legaís.
Artigo g"o
IncidênciaFiscal
o preçode vendade cadaapostavalidamente
registada
inoluilmpostode selo à taxa
prevista
na verba11.3da TabelaGeraldaquele
ímposto.
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Artigo10.o
Receita
1 - Da receitaresultante
do paçlamento
do preçodas apostasvalidamente
registadas,
serãodeduzidas:
a) A importância
corlêsporrìdente
a 1o/o,até pertazerum montantemáximode €
paraconstitulção
5.000.000,00
de um fundodestinado
ao pagamento
de prémios
por reclamações
procedentes,
em r:onformidade
com as normasregulamentares
aplicáveis;
b) A importância
correspondente
a O,2o/o,
até perfazerum montantepermanente
de €2.000.000,00
paraconstituição
de um fundopararenovação
e manutenção
de equipamento,
materiale programas;
c) A importância
correspondente
a Q,5o/o,
destinadoàs entidadescujoseventos
sejamutilizadosnas apostasdesportivas
MútuasHípicas,o qual é distribuído,
nostermosdefinidos
no rergulamento
do jogo;
d) A importância
correspondente
a O,2o/o,
destinadoao lnstitutode Despodode
Portugal,
termosdefinidos
no regulamento
do jogo;
e) A importância
correspondente
a 1o/o,
atéperfazero montantepermanente
de
€50.000.000,00,
destinader
ao Fundoparca construção
de hipodromos.
2 - Os encargoscom o início da exploraçãodas apostasMútuasHípicassão
pelofundode renorração
suportados
previstono Decretode materiale equipamento
Lein.o84185,
de 28 de Março.
Ar tigo1í.o
Montantedestinadoa prémios
Do valorde cada aposta,apuriado
nos termosdos artigosanteriores,
é destinadaa
prémiosuma percentagem
variávelentre55% a 85%,de acordocom o definidono
regulamento
dojogo.
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Ar tigo,Í2.o
Resultadosde exploração
os resultados
de exploração
das apostasMútuasHípieasurbanas
são distribuídos
nostermosseguintes:
a)

% Ministério
da Agricultura;
i'

construçãoe beneficiação
da redenaeisnar
de

hipodromos;
promoção
ii'
das FireirasEquinasNaeionais
(oomdestaqueparaas raças
porluguesas);
iii. Fundode Saúdee Segurança
Alimentar
Mais;
iv. FundoFlorestal
permanente;
v'

Fundoda conservação
da Natureza
e da Biodiversidade;

vÍ. Sistemade SegurosAgríeolas;
vii' construçãoe benefieiação
da redenacionar
de equipamentos
de recolha
proteção
e
animal.
b)

% Ministério
da Eduoaçâo;
i'

c)
,.d)
'"e)

Apoioao desenvolvimento
doseursosde formaçãoprofissional
ligadosao
desenvolvimento
rural.
yoMinisterio
da Economia;
% Ministério
daAdministração
lnterna

f,)

% Ministério
da soridariedade
e segurança
sociar;
% Desporto
e Juventude;

g)

26,7o/oSCML.
Ar tigo,!B.o
Frérnioscaduaados

o montantedos prémioscaducados
é distribuído
pelosbeneficiáríos
destejogo socÌal
do Estado,nasrespeetivas
proporções.
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Artigo í4.o
Gompetênciada InspeçãoGeralde Jogos
Competeà InspeçãoGeraldr:Jogos:
a) Asseguraro cumprimento
dos regulamentos
das corridasde cavalos
cujosresultados
sejamobjectode apostas,dentro
b) Emitir parecersobre a conta de exploraçãp
hípicas.

A SCMLno que respeítaàs

urbanas,deve manterà

disposiçãodos inspetores

Jogos todos os livros e
exploraçãodas apostasmútuas

documentosda
hípicas.

exploraçãodas apostasmútuashípicas
enação,punívelcom coima de € 20.000,00a €
organização
ou exploraçãode concursosde apostas
com violaçãodo regimede exclusivoestabelecido
no
bem conìo a emíssão,a distribuiçãoou a venda dos
respectivos
bilhetesou boletinse a publicitação
da sua realização.
2 - Constituicontraordenação,
punívelcom coimade €20.000a €50.000no
caso de pessoassingularesou de €b0.000a €300.000,no caso de pessoas
coletivasou ajuntamentos
inf<rrmais
de jogadores,a participação
em concursos
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de apostasmútuashípicasurbanas,
rearizados
com vioraçãoeìoregimede
exelusivo
estabetecido
no prresente
diploma.
3- A divurgaçãode esearias
de coneursosestrangeirosde
apostasmútuas
hípicasRacomuRieação
sercial
ou a publicidade
a eoncursos
estrangeiros
fora
do dispostono presenteeriproma
eonstituem
contra-ordenação,
punívercom
coimade €10.000
a €50.001).
Artigo 1Z.o
SançõesAeessórias
1 - são aprieáveisàs eontraordenaçÕes
previstasno presenteartigo
as
sançÕesacessórias
previstasno regimegeratdas
eontraordenaçÕes
e aindaa
proibição
de partieipar
em qualquer
públieode aquisição
çrroeedimento
de bens
e serviços.
2 - como sançãoacessóriadas
eontraordenaçÕes
estabeleeidas
no presente
diplomapoderáser determinada,
nostermosda reigerar,no todoou
em pafte,
a apreensãode bens ou varores
utirizadospara a perpetração
da infraeção,
incluindo
os destinados
a prémiosou quc eomotal hajam
sidodistribuídos.
Arttiigoíg.o
Freseniição
o prazode preseríção
das infracçÕes
a que

se refeneo artigo16.0é de 5 anos.

Ê,ntigo
ïg"o
Frocessoe eornpetêneia
eontnaordenaeüonar
da se*t
1 - eomBeteà scML, através;
do seurDepartamento
de Jogos,no âmbitodas
suas atribuiçÕes,
a apreeiação
e apricaçãode coimasou outras
sanções
acessÓrias
dos processosde eontraordenação,
no âmbitoda exproração
das
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apostasmútuashípicasurbanas,que sejaminstaurados
com vistaà aplicação
das penalidades
previstasno presentedecreto-lei.
2 - A ínstruçãodos processossegueo dispostono Decreto-Lei
n.o 433tï2de
27 de Outubro,alteradopelrcsDecretos-Leis
n.os356/g9,de 1T de Outubro,
244195,de 14 de setembro,e 32gtzoo1,de 1T de Dezembro,e pela Lei n.o
10912001,
de 24 de Dezembro.
3 - O produtodas coimase da venda dos bens e valoresapreendidosintegrará
o resultadolíquido da exploraçãodas apostas mútuas hípicas,ainã:aque
cobradoem juízo.
,,
4 - O pagamentoda coima aplicadasefá efectuadóao Departamentode Jogos
d a SC ML .
Artigo 20o
,;,,,.

Processoe competênciacontraordehacionat
da tnspeçãoGeralde Jogos
1- competeà InspeçãoGeralde J-ogos,no âmbitodas suas atribuições,
a
apreciaçãoe aplicaçãorje coimas ou outras sanções acessóriasdos
processosde contraordenação,
no âmbito da exploraçãodas apostas
hípicas.emHipódroúos,que sejaminstaurados
com vista à aplicaçãodas
penalidades
previstas.
legalmente
2- A:,instrução
dos processos,
segueo dispostono Decreto-Lei
n.o433/g2,de
27 de Outubro,alteradopelosDecretos-Leis
n.os356/89,de 17 de Outubro,
244tg5,de 14 de setembro,e 323t2001,
de 17 de Dezembro,
e pelaLei n.o
10912001,
de 24 de Dezembro.
3- As coimasprevistasno presentediploma,aplicadaspela InspeçãoGeralde
Jogos,têm o destinoseguirrte:
a. 41o/opâraa InspeçãoGeralde Jogos;
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b. 15o/o
paraa SCML;
c. 15%parao rnstituto
de GestãoFinaneeíra
da segurançasociar;
d. 1\o/oparao MAMAOï;
e. 15Voparao Estado.
4- A InspeçãoGeralde Jogostransfere
trimestralmente,
para as entidadesreferidas
nasaríneasdo númeroanterÍor,
as importâneias
quetenhareeebido.
Artigo 2Í.o
Regulanlentação
o regulamentodas apostasmútuas
hípicasurbanasé aprovado
Bor portariado
Ministroda Solidariedade
e SegurançaSoeial.
Artügo22"o
publficidade
A pubrieídadedas apostas
mútuas hípicas urbanas benefieia
do regime de
exceçãoprevÍstono Códigoda,Fublieidade
ArtËgo23.o
Norma nevogatória
considerem-se revogadas todas

as R.rmas que eontrariem o
disposto no
presented:iploma,cCIma
sua entradaem vigor.
Antigo Z4.o
Entnadaem vigor
o presentedipromaentraem vigor
no diaseguinteao da

Vistoe aprovado
em Conselho
de Ministros
de

{:oo

sua pubricação.
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17'6 ANEXOVt - contributo do
^inistéria dqs Finanças

I. Introdução
A tributaçãodos ganhosassociados
ao jogo,tanto ao níveldo operador,
níveldo seuutirizador
comoao
[jogado.ãu ,portadì4, .onrubrtunciaumaprobremática
elevadacomprexidade'erã
de
runúã àe várioí';;;,
que vai da quesrãosociar
subjacente
ao fenómenodo;ogou quustões
de téinicajurídico-tributária.
Por outro Ìado' o adventoda
internet,do comercioelectrónico
e dos contratos
celebradosonlíneveio colocar
aivàrsosdesafios ,irtun'as
tributários,
a necessidade
gerando
de estes se adaptarema um ",r,
ambienteaesmalterìuìiruao
acompanha
qu"
o circuitode pagamenios
igualmenteerÀtuudos
ernonríne.
os problemas gerados em
termos regulatóriose de controlo
realidadestêm sido objeto au
desras novas
urtuao .Jntinoràã ai niver da
ocDE, a quar vem
desenvolvendoum trabalho
sectorialnesta rrieriá. o objetivo
é satisfazeras
chamadascondiçõesde otawa,-fúgAr,
.rn i9ôã;-nlo sentiao de estabeÌecer
deadaptação
os
dosp;;;íó;

Ë#;;'ï",

:,ï1iïïï

a t.iuutuçao
àï .o,ne.nio

{ tributação dos ganhos associadosao chamado jogo
onrine, isto é, à
disponibilização
de oiertade jõ;; dinhei,rop";;;;:
electrónicos,
gera,por isso,
e na medidada combinação
áoã aspetosapontados
-"equvu
supra,
uu
r
dificurdades
cujasuperação
acrescidas
obrig" u .áfluião prïtunau.
o presenterelatório,ao apontar
caminhosarternativospara a regulação
onlÍneem Po-rtugaÌ'
do jogo
subsiàì;il'b.ér estadiscussã'
na área da poÌíticafiscaÌ.No
entanto,a comprexidadeda
temáticuu.onrurhãìiuá ,"ir*
rearizadosestudos
posteriores,
no contexto.93.on.upção ,fin"çáo
dciìoaelo
regulatório
-u
escolhido
-p.onr.Ãr.
no sentÍdo--áã"ãirrrrnarr'ã,

quertoesu

,.j:"_-1::,jã:tJ",

asora

^ -II. Enunciadodas questõesabordadas
0 Direito Fiscal
lPgra sobre cateloriase model.s regulatóriospré-definid's.
Nestesterrn'os,
a dãfiniçaod.
e consequente
derineação
de moderosde
"r,'.;iros
de

umad;';;; prévia'
rerativáãente
ao

ifoï'ïilr":ffiïffi:ffX."";;;;

Nestesentido,em funçãodo
moderoreguratórioescorhido,
deverápromover_se
estudode diversasquestões,
o
cuja
grupo de trabarhoaurónomo,'.o.ncomplexidad"ac'.rseìhaa constituiçãode urn
o-àbiàtivoJ.;r;ü;;ar
a audiçãode peritosnas
diversas áreas qug são chamadas
a
intervir
nJ' tributaçao do jogo onríne,
designadamente:
Í'i)_o impor,g .rn.;1eüsobre o
lü;.IIEIJ; [ii) a tribútaçãodo
rendimentodaspòr.ou, singulares;
(iiiJ a ,.úáíãliio
rendimenrodas pessoas
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coìetivas,(iv) a tributaçãointernacionale europeiano âmbito de impostos
diretos;
(v) a tributação do consumo, designadamenteo Imposto
,òb.. o Valor
Acrescentado(lVA).
Em todo o caso,a par do estudoda evoluçãolegislativada tributação jogo
do
em
Portugal(lll.), de um estudo complementardã Direito comparado
envolvendo
algumasjurisdiçõeseuropeiasde ieferência(lV.), de uma exposição
da receita
fiscal associadaao jogo desde 200r, (V.) de uma reflexão em
torno das
especificidades
da tributaçãodo comércioelãctrónico,apresenta-se,
no ponto VI.,
uma primeira análisede algunsaspectosde políticafiscal e
jurídicotributária que deverãoser objetode ponder"çãon" definição
elos
de tributação para o jogo onrine.À
propósito aeita
intes
"rt"
domíniosadiantetratadosde formamais
desènuõluid",
- A definiçãode opçõesde políticafiscal
em I
ração
coerentedasdiretrizesresultantesdo m
- Atributaçãodiretadosagentes
nsave
onlíne,de
forma a perspetivarse (e de que
plano técnico,
capacitadopara tributar realidad
- Atributaçãodosjogadores
e
m vistao panoramada
tributaçãodosprémiose
o chamadojogode base
territorial;
- A tributaçãoem sededeVA e
implicações
a nívelda interaçãocom
postodo Selo(lS);
- A tributaçãodireta
jurí
s plurilocaÌizadas,
dando-seespecial
atençãoparaalgumas
pelaaplicaçãode Convenções
para evitaçg duplatrib
e o DireitoEuropeu;
- A efetiv![aft.adeq
meiosexistentespara procedera um efetivo
do
rimentodasobrigações
tributáriastendoem
oferta de jogo onlíne;
Com base
afrSentados à Comissão,designadamenteum estudo
nsultores,S.A,,apresentadoe discutidoem Comissão
rte relatório finaliza com uma primeira previsão do
I que poderá ser obtido atravésda utilizaçãode dois
mode
distintos:
a) tributaçãosobre GGR;b) tributaçãosobre a
çao
aposta
III.
A incidênciada tributaçãodo jogo em portugalapresenta-se
hoje concentrada
nos
operadores,não obstanteos encargosefetivosse encontraremdistribuídos
pelos
utilizadores.
Do lado da oferta existematualmente,no que toca ao denominadojogo
de base
territorial,de um lado,a SantaCasada MisericórdÍade Lisboa
tScMí) ã, de outro
lado, os restantesoperadoresautorizados,entre os quais os Casinos,
sendoútil
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dosmoderos
de rriburação
queimpendem
:ffi:'ffrfu:caracterísricas-base
sobre
a] A tributação da oferta de jogo
a dinheiro
i' Enquadramentojurídíco-tríbutárío
genéricoda scML
A scML configura
luridicamenteuma pessoacorectivade
Direito privado de
utilidadepúbricaadminisrrariur.
;";liàr,1.,
u*bo.,
seja
encontra-se
sujeiraa IRc,
.rv*rrr^
genericamente
isentadaquere
*p;;;;os
termosdo artigo
-;ï,10.a,n.a1,

;l',ïïUà JïJff::ï iffi
"1ï

;; serva
das,ì ri* ituções previ
st";

resrantes

ií. Enquadramentojurídico-tributário
doscasinos
Por suavez'a tributaçããaor
crrìnos,no que se refereà atividade
na oferta de jogo a dinheiro,
consubstanciada
ã"-r* através do IEJ,previsto
seguÍntes
no
do Decreto.-rei.n.a
B4.s e
+,ztàg,
"oigo
o r'f abrange
do jogo de baseterritoriaÌ . p*"e du;;;;".;;fï"
a actividade
,*eru" ãiiu.u";iiï, &*r*u de incúência
distintas)paraos chamadosËg*
à"n*dor. pur"oíiogos nãobancados.e raxas
simultaneamente'
estabelece-se
noar:tigo84.4,n,s2 uÌ,naregrade
nãoexigibilidade
dequalquer
outratributação
rpiiãao*rão
u*u..J.iã
ã,
realizadanostermo; puÍopu.ìnão
dejogo
"ii"ïàr;."ffi;;ra
dr, .on.ur"ã"ì,.ìrru
regra,no entanto,não se
apÌicaao IVA'cujocódig"
" prá;ê;;a
p.opri"
jse,ne.ão
Adicionalmente,
o artigãg).r t.uuã aindaisenções i.r. "rtilo ;.;;".;ïi do crvAJ.
em sedede IMI e IMT.
Adicionalmente,
com a Lei n,s 64-B/20t, de
30 derdezembro(Lei do 'rçamento
de Estadopara 201'21,ur ãurpurã,
nao
documentaàas
auferidaspor entidades
sujeitasa IEJsãosuieiias t.iuritaião
autónomaà taxade 70%.
"
b) A evolução reg,isrativa
da tributação dos prérnios de jogo
o Regularn;ento
do Im-postoarì.rã aprovado
peló
Novembro
de rgzo rãsuË"ïã=rï,'*o i.34.a tlecreto-Lein.e1.2700de20 cÌe
a.;.;;; \3a dqrcrs)a rributação
simultâneados ,,bilh_eá,
;; i",rrir; e rifas,,,..ol;,prémios,,,
não sucedendoo

aoï úï u,.n
'ïïff :':"fflff ,ffJ:ï",;*ï: ïõ lm:::'ì J*,l,ao;ogo'
queo

Maisde sessenta
anosvorvidos,
a pubÌicação
do Decreto-Lei
n.q442-A/g1de30 cle
Novembro,diploma que tambóm
aprovou
o
código
do Imposto sobre o
RendimentodasPessoas
si"ã"r"*r [IR.s),viria auoii,
rs
constante
da rabela Geraldo rmposr"
da verba ].34
ã"ì;ì;
"
trti"*;;ando-se
os
ganhos
Iotarias e apostasmúìuas
de jogo,
!lrú;"
na recém-ciiada,,categoiiaI,,
rendimentos>)'
"i-ffirros
A primeira..ãuiiãá'ao
[<outros
artigorz.; à,,'àodigodo IRSdispunha
sao compreendÍdos.
que
na catesor,o ,
ou postosà dÍsposição
;;r;",
:.u ^4::f::

i:i'"ï;:i::ï"i:

:i:';i:;:,.totãrias,

ìço, , apostas
mírtuas,
e aÍndaosprovenÍentes
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Comestaprimeiraalteraçãolegislativaresultouque a tributaçãotivessepassado
a
incidir unicamentesobreos ganhospagosou postosà disposição,
afastãndo-se
a
lei de soluçõesde incidênciasobrea apostaou aquisiçãodoi biúetes de jogo.
com a entradaem vigor da Lei n.e 107/89,de 29.!2,procedeu-se
também,através
do seu artigo 24.a,àexpressasujeiçãoa IRSdos rendÍmentosobtidos
atravésde
sorteiosou concursos.A redacçãodo artigo !2.s do Códigodo IRS
manteve-se
inalterada,atéque,por forçada Lei 30-G/00,de 29 cleDezembro,foi
revogadoeste
preceitoe aditadoo artigo 9.4-A("rncrementos
patrimoniais,,).
Esteartigã,no seu
fr.e2, mantinhaa previsãoda tributaçãodos ,prémiasde qua
rífas e
apostas mútuas, totoloto, jogos do loto e bíngo, bem como
-concursos,
Íasou
prémios atribuídosem quaisquer sorteíosou
3s
postosà disposíção".
Coma entradaem vigor da Lei n.e IS0/99, de 11.
do IS [e respetivatabela geral) e revoggu a an
nova tabela geral passoua tributar as
ímposto especÍalsobre o jogo,
boletíns,cartões,matrizes,rifas ou tôm
Códigodo IRSa incidênciado im
Queristo dizerque o imposto d
apostas,os jogos não concffio
permaneceuno IRSa regrrlação
da triË
taxasliberatóriasd,e2ío/oe@gros term
Coma Lei t07-B/2003,de 3
"são também
lotarias, ri

p

b Código
verba 11.1da

Tldas por bílhetes,
valo/', enquantono
r oSprémios.

indiretamente,atravésdas
, âo mesmo tempo que
o dos respetivosprémios,sujeitosàs
o artigo7Le,tr.Q2, alíneasb) e 0.

ro, que vigorou até à Lei 60-A/2005,o
raçõesno artigo 9.qdo CIRSao prescreverque
pentos patrimonÍars os prémios de quaisquer
totoloto, jogos do lota e bingo, bem como as
tribuídos em quaísquer sorteÍos ou concursos,
à dísposíção,com excepçãodosprémÍosproveníentes
', explorado pela Santa Casa da MiserÍcórdÍa
de

'n Elte

artigoviria a serrevogadoe o seuobjetointegradono artigo g." do código
do IRS, todaviasem
uTïação subsranriva
(cf. Decreto-Lãin." 198/200r,de 3 ãe Julho).
fJlq*.
'- u
enuncrado
legal do artigo9'" do Códigodo IRS viria a sersucessivamente
alteradopela Lei n3 64N2008' de 31 de Dezembroe pelo Decreto-lein.o 175/2009de 4 de Agosto.
A suaúltima redaçãoantes
de ser revogadoem 2010 foi: "São também consideradosincrementos
patrimoniaisos prémios de
quaisquerrifas, jogo do loto e bingo, bem como as importâncias
ou prémiosatribuídosem quaisquer
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A entradaem vigo^rdo Decreto-rei
n.a 2BT
/2003,cÌe1.r.de
a denominadaieformr
d;-;;;;ação do pr,rí*ãnio, Novembro,que aprovou
-.,n preferiu ,uni., a opção
IegisÌativa
de sisrem
uti"iì j ,rrylrao

dà i"s.,
prevendo
dois.dipromas,
rearidades
cadaquar
disrinras
r õ1. ã, qu.ui,
ái-i*-for,o,doIRse seroincidiam:
a parda

tributação
dos.u,iná,
ï, sede
de

'ï#'#:ffi,:i,:i::'ï"!'"ï*

Maisrecentemenre,
foi publicaou
u ,:i n. a 3-B/2!*1!,
revogarexpressamente
de 28 de Abr' que,ao
o n.e
vigentede excruirdo âmbiià 2 do_artigog.n ao irns, veio consagrar
a opção
ai ïns u.tiib,rtrçí" aï, prémios,
conãentrando
no
J"' 'p,.uuuao,p,emio,,ã-u

;:i::l"i:Jf;ïtï:1ta"

nãosujeiro
1ogo,
aormposro

c) A tributação do jogo
fora do quadro do {EJna
atualidade
Em sede de Impostodó Seto, sao^,u;*ìto, "p-lrrru",
relativamente
Au imposto a SCML,
aos.contratos
cerebrados
no'âmbito'aã.
organização
;ogu, sociaisdo Èstado,
e exploraçãose k't unlontre
cuja
atribuídaem regimede direito
(artigoz's,aríneáoJ,;r;;;;;;;';uu
excrusivo
concedem
osfrémios do bingo,dasriras
do jogo do Ìoto,bem como
e
quaisquË,prérniosa. ,".ï"i"
2'4,alíneap), bem
ou de .onõ.uor,, (artigo
_comooutras entidadesqu"
i";;;;;nham em atos e conrraros
^r-"iinuu'n;
fartigo2.o,atíne?^lÌ:":;üil;"

',i{,*iiiïïïiËtïuô

.o,
o uu;uì'tã'iu',iuã
ã ;.ï;ã;

do artigos.ado crs,a
queorsan
izao jogoprevisto

A opçãofeitapeÌoleg:r]i1ï
porruguês,em.sede
de imposrodo seroao prerender
trrbutaras operaÇões.
relativasao ,lãgo base
turritá.i"r)
fde
incidiro imposto:::.:::b.;;;;;:tai
levou_o,
a finã,,a fazer
comos;;,;;; prémios,decorrendo
facto da própria circunsrância
esre
da
objectode tratamentosimuÌtanu"ïributação.ili;;; iu. ,iao numa primeÍra fase
uo coaigoo"lisï'*
ctrs,comojá sereferiu.
Nestesterm,os,
as regrasapricáveisà tributação
"u.111,-oade,
das apostase dos
encontram';;;;"
naverba

11docódfoá"-rslqï. rema

ffi;n,iï#ff
LL - Jogo:

1'1"1- Apostasde jogos
não sujeitosao.regimedo
impostoespeciarsobreo jogo,
designadamente
ai rãpr.r;;r;;;"io,
u,ilrui_;;ü.,i.,:, cartões,
matrizes,rifas ou
sorteiosou concursos,efectivamente
pagos ou postos à disposição,
com excepçãodos prémios
provenientesdos jogos
sociais otganizadospor
Estadosmembrosda união
Europeiaou do Espaço
EconómicoEuropeudesdeque,
nestecaso,existaintercâmbio
de informações,,.
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tômbolas- sobreo respectivovalor:
I1,.1,1-Apostasmútuas:ZSo/o;
1 L . L 2- Ou tra sa p o sta s:2 5 %.
1'1.2- 0s prémiosdo bingo,de rifas e do jogo do loto, bem como de quaisquer
sorteiosou concursos,com exceçãorlos prémios rCosjogos sociaisprevistos
na
verban.q1'L'3da presenteTabela- sotrreovalor ilíquido,acrescend
o i0 o/oquando
atribuídosem espécie:
(Redação
dadapelo66.09g.irda Lei n.e3-B/.2.010,
de 28 de
Abril)
1 1 , 2 , 1 ' - D o b i n g o : 2 5 o / o ; . ' : . 1 . ' . ' . ' . . . : : : :

I1'3 - ]ogossociaisdo Estado:Euromilhões,
LotariaNaii.onaÌ,
f6Íaoi" Instantânea,
Totobola,Totogolo,Totolotoe foker - incluídosno preçq:de,vendâ
da aposta- 4,5
o/o.

sistematizando:

t'::;::::,

:i'.i;ririi;

:-.

a) As Apostas(verba11.Le 11..3
da TGIS)estãor;ujeitas
a ISquandosetratede
jogosnãosujeitosao regimedo,,lEI,
desigtâaáfienteasrepresentadas
por
bilhetes,
boletins,cartões,
matrizes,
rifasou tômbolas(11:1J,e jogossociais
do Estado:EuromilhõesLotariaNacional,LotariaInstantânea,
Totobola,
Totogolo,Totolotoe Iokór [11.:t)
b) Osprémiosdo bingo,de,rif* e do jogodo loto,,bem comode quaisquer
sorteiosou concursos,
côm,,éxcepfao
dosprémiosdosjogossóciais
prwistosnâverban.q1L.3sãosujeitorr iS no,,termosda verba tt.Z da
'
,':"'
T G I S,.: , "
De notar, todavia,gue o n,a 2 do artigo L.a do cls prevê que não são sujeitas
a
impostoas ope,rações
sujeitasa imposto sobre o valor acrescentado
e dele não
isentas.r
Q 4111[6,,.,9,n,
tr,,e
131-,
do crvA, no entanto,estabelece
que estãoisentasdo
a
:lotaria:da,,,scMl,
as
apostas
mútuas,
o bÍngo,os sorteiose as lotarias
imnóstg
instahtâneás
autorizados,
bem
como
i, ..rp..tivas comissõese
_dwidamente
todasasiâEividades
sujeitas
a
impostos
especiais
sobreo jogo.
,::,::,,,.r;,,
ry. Brevê Panorâmica de Direito Comparado
A regulaçãodo jogo onlÍne é uma competênciados vários Estados
Membros [EM)
da união Europeia não existindo, por isso, um quradrocomum quer
no plano
legislativo,quer no plano da tributaçãcl,Compete,ass;im,a cada EM
delinear qual o
regime a adoptar sem esqueceros vários princípios rle Direito Europeu,
tais como
o princípio da não discriminação, da proporcionalidade, da liberdade
de
estabelecimento e de prestação de serviços, bern como a jurisprudência
do
Tribunal de fustiça da união Europeia (TIUEj nesta maréria.
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com o intuito-deobteruma
anális.e
comparativa
foi efetuado,
obtidosperaAuroriaaae-iiiüïïa.'u
combaseem dados
coi;;ì"
.rìra"
comissão
da DeÌoifteapresentado
InterministeriaÌ,
à
;;l;.u. estudocomparativo-de
rererência
argumas
da Erj quetra;ãm.Lãrr*."il;;;ïrïïouo.
Ìegisrações
de
jogoonrine,de rorma
identificar
tendênôias
dilérïesta área.arrir,'lonsideroúse
{o
a
Reinounido,França,
as
legisrações
srJ.li ÉËrgi.u,
de
Erpu;rrì,iiàji, . Dinamarca.
aJ Direitocomparado
i. ReinoUnido
TaÌ como se referenciou
anteriormente
assenta
num mercadoonlineÌibárdizad" o modeloreguÌatóriodo Reino unido
.. il;;i'o admitidos
licenciamen'o,
Ìocais,
n.Ã'Júo operadorósesrrangeiros operadores
,ïtï'Ë:t
necessidade
[sem
de
A tributaçãodo jogo
online incide excÌusivamen

de"u'
''ffJ::,1"r:ïiJés i'p*ü'gun rããõiirr"I;uraxa,de
1.s0/o).'#:ï'ur-o;

uÃa';;; o*ãf
logoun.oni.rl; ;ïfr'irïtoLapÌican<lo-se
";";;#â;.
ii.
França
A Françaadopta um modelo

;ilïJ;

a z*o/o).
o

que 'foi

d'eno-minado
de l,iberarização
o merca
controrada,isto é,
do';r i;; ;p:; ïü#Ë;:
ïrï:'f,p o,t", desportivas,hípicase

A tributaçãoincide sobre
o valor das apostasa taxas
tipo de aposta:aposrasdesf
variáveisde acordocom
o
ortrvas 9o/o;áõÃ;Ípi,rías
t4,40/o;póquerz%o.
Adicionalmente,
incide ainda imposto
sobre o rendimentoà
33'33o/o
apr{cáveì
taxa normal de
a'. .niiJ"ã.if'ïr:{;;;
;;,;r. Em tese,poderáexisrir
tributaçãoao níveÌ a"t t"riuràãr;.r
mas apenasquando os ganh-os
regulareso que,na pratic",ïàïiuï
se reveÌem
r,aoaplicação
p.ìiti.r.
ii i . S u é ci a
A suécÍaàdjop'tou
um modeÌorestrito que
assentano monopóriodo
os jogosonline'sendoquu
Estadosobre
,ã .".ï""r"r
regurados'ma assinarável
variedadede

flï:ffiTi:i;i,ïïT,ïï;:n*çXír".-"",'Jiiiï""rparaa,émdopó
Quer os operadores,
QUOros utiÌizadoresencontram_sr
que a receita dos primeiros
rsenros
de impos
primeiros e
é r",rrÃìï;.;;;;,ï,iiï.
totaimente contabiÌizada
do Estado.
como receita
"" ".'r";j,ïïll

iv. Bélgica
A Bélgicadispõe hoje
de um modeÌo reguÌatório
do tipo restrito, em
concessionou
a atividadedo;og"oniine
apenasparaos operadores jogo que se
de
de base

l3o8
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territorial, com licenças primeiramente temporárias e limitadas
a apostas
desportivase jogosde casino,incluincloo póquei.
O modelotributárioassentanumabasede GGR,a urnataxavariávelde LIo/o
a.!_So/o,
sendoqueos apostadores
sãoisentosde imposto.
v. Espanha
A Espanhaadoptouum modelo regulatórioliberalizante,semelhante
ao modelo
francês,abrangendoapostashípicai,ìbingo,jogosde casino(incluindopóquer)
e
lotarias.
Os operadoresestão sujeitosao pagamentode urn impostode yogolq,ue
pode
incidir sobre as suas receitasou umÌabase GGR,variah.doâ taxa
e a base de
incidência
como tipo dejogo.
As comunidadesautónomaspodem ainda aumentar as taxas de jogo
em Z0o/opara
'l:,,,',';,.,
os operadoressedeadosno seu territór.io;,
,,,,,,,,
,, ',::l;'tr::it't:;:r:,ll
,, i'iliiì
,,,
::':.
"

Paraalém do impostode jogo,os openadores
estãosulrê1tos f;g"-.nto de uma
taxa no valor de Io/osobreo valor dasapostas,
"ã
deitlnádo
- ',,t,:'|,.,,,
'"'', a finanúr as atividades
da autoridadereguladora.
,
,,,,,,,;,,,:,'
Todosos operadoressujeitosa impostode jogoestãoisentosde IVA.
t,

Os ganhosde jogo estão isentosae impoü,togna esferados apostadores.
'::,':: , .
vi.
Itália
Em Itália vigora um sistema.de,lnonopólio
concessionado
da oferta de jogo online
nos termos do quâl são atribuídâSlicernçasde exploração a operadorós
privados
registados, as'i"quais,,abrangernuma variedade de jogos incluindo
apostas
desportivas;,;,hípicas,
póquer,jogos de cilsino e bingo.

va'rÍám
de acor:do
como tipo de apostas.
Assim,asapostas
lriu.u!3cao
fdesportiVãs
:.g::.oe são
tributadâsa umataxavariávelque,oscilá
entre2o/o
e 50ásobreo
volumedenegóciob.'|á'i'os
jogosdecasino,
incluindoo póquer,sãotributados
numa
baseGGfta uma taxa de 20o/o.

De acordo:'G,om
informação consultada,4ra cargatributária incidente sobre a oferta
jogo
de
onliúé é hoje significativamentemenoi do que a que vigorava ao
tempo em
que a atividade foi regulamentada,tendo-se verificado
um aumento exponencial
das receitaspúblicas.

ot cf.

"overview of the ItalianRegulatoryframevvork
for onlinegaming,,- MAG, 2011,disponívelem

http://www.ft.dwsamling/2009
l /lovforslag/r202lbirag/
4/ 825547.pdf

[:or

$$ffi#8Ài,
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vii. Dinamarca
A Dinamarca
procedeuem 2010a uma
reformagÌ'bar.dareguramentação
de jogo,tanto de baseterritoria"t
da oferta
.oro onrine,p*;;;;"-se aquilo
uma semi-riberarização,
que
a
se
charnou
uma vez que continuarão
a existir jogos sujeitos a
monopóÌio do Estado que
coexistirãocom uma atividade
privados,domiciliadosou
alrïnuoruida por
não n" ojn*urca, atravésde
um sistemade Ìicenças.

:i*'iXjT."lï:;51"ffiïXïïé

unirorme.
Assim,
aorerra
deroraria
étriburada

il'ï:,ï;Ëi:,*3.:i,ïï*,"*ï#
:ïiliï:ii"aàïï",:ãï,íi,õ#iï;'f
bl Tendências
identificadas
Tal como resultado estudo'eretuaao.peÌa
Deloifte,constata-se
variáveÌde aumentodaativid"ã.
*ma tendência
r.!"r a^oyogo.Àr'" ã".rsãode
reguramentação,
jurisdição
a
o'* ";;;;á"';#"il'ï.o.do

3ffl.,iXïilrj:

.o,- os moaero,

Não obstante'nos.modeÌos
regulatórios.liberalizantes
que admitemoperadores
estrangeirosverifica-seuma "certa
assir-netrianã--t."turunto de
operadores

"ai,*úÌtimos,
Í:iliï'filii,'*J"';.
o-'qu.
tem
S;n:*:;3mf,ffiio
A opçãoiraÌiana
o::^.1ï:1.a^cargat:_.",
e os sisrernas
assenres
baseGGRreveram-se
de
maisfavoiáveis,o aur.nuoiuìi.."rq emrriburação
do
negócio
jogo,
do
do E ú;;'ì, p..uunçãodo vício
de jogoé reitarorado
:,ïj;;'i:a,intervenção
o moderosueco,de monopório
restrito e sem tributação,destaca-se
simplicidadee pelairreÌevânci"
peÌa sua
nr*r 6quenaãorçurn.ïrur)da
ofertade jogo 'egaì
a receitap,iuti.u ';;;.*;;i;"
nãohuu.nãolìg". a receirade
imposrosl,
ltoaa
Finalr'nen'te,
saliente-se
o moderodinamarquês,_designadamente
opção de repensar in,tegraÌ;;;;'^';
no que se refereà
ofeita. á. iõ, bem como
observadoem termos fiúnceiror,
o movimenro
com urnÌadiferentedistribuição r"io, voÌumedï receitafiscal que contrasta
operadorpúbrico
aumentodospayoufs,conduzindodas receitas.-do
* u*u perdalíquida'Jereceitapara e com um
o Estado.
V"

os dadosdareceita
ffi,ca

traçada,

orRS
ffiï'ËJ1ïi*:i.ïlïil'"'í::""--:.1i:!$:içã";";*
eors,bem
como
o
ilïi::Ë:ïï".f.ï::"J?"ilt?;liif,
j",ï3

",n::n:::#ffi,ïj::ï.?:Ë#f
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j:tiil .

ltlil{Ì
i r i . , , L r l 1 . 1 . , l r i l Ì / - i i Ì J . t ì :I r ì f
r,,J f,,1
í.:
t ít,1i.1.:.:'
7
/
r
"r)i.,,,,
tl,:
:,ii {.1.ì,ii.r,,i., :r)i itrì.ri.llii
::

200.1
?Íl-r,.1?0.{Ì0

:l.l

2005
567,rì78_0ú

200{r
-3.tl,,r{ì8.00

zl]0lJ
55t.0et;.00

20to
20rI
(,r,:J6.t,7.1.t.00ítt!.tt?,.11r.1.0o

Tal como referenciadosupra, o Decreto-Lei,n.e LTs/2009, de
4de Agosto,revogou
a isençãorelativa ao Euromilhõesem sede de IS
conformação-com
o:Direito
fpor
Europeu),sendo aditada a verba l-1.3,na quaÌ pasiou a tribután,á
tu"" do Imposto
do Selo de 4,5o/o,"f ogos Sociaisdo Estado: Eurornilhões,Lotaria
Nacional,Lotaria
Instantânea,Totobola,Totogolo,Totoloto e
Joker incluidos no p..ço ãe venda da
aposta 4,5o/s"
Esta alteraçãojustifica o aumento substancialna .uii5it, do IS
observadono ano de
2009 [nesseano é apenasde 3 meses,porq]uea Lei entrou
em vigor em Setembro,
mas a primeira entrega verificou.se erl outübro, dad,o'queo imposto
tem que ser
entregueaté ao dia 20 do mês seguinte).
os prémios do bingo, rifas; do jogo do loto, bem como de quaisquer
sorteios ou
concursos,estavam sujeitos a IRS a taxas liberatórias. Ora, pãtu
l"i n.e 3-B/201.0,
28 de Abril [Lei do orçamento do Estado para 2010), e tal como
referenciado,
le
foi eÌiminada a tri:butaçãoem sede de IRS e ós referidos prémios
passaram a ser
tributados em IS' Assim se justifica novo incremento da receita
do IS a partir do
ano 20L0 (aumentode 30% em 20i-1 comparadoconì 2010).
Destaforma, os da:dosagregados,por:ìnos, da receita oriunda
do Jogoconstam do
quadro seguinte:
200.t
2005
1006
2007
2OOr|
Z0O,
2olg
17a,'ì1 9,7+A.2 | | 2.t,-tti,t92.tte I 06.780,0t 2.r;2 9 t,:J5t,.l(;lJ.6J
Íi7,!,| 8.r1,5,.,.2
3 70,5tili,7(r5..15| r,ô?0, l?-Í..aí)
6í12,187.61
.;-t6,Zir.Ìs
l.rì0{,,?r:t.í,ít 5.lO,8f)9.23
7.lS.l'J0,ô6
,l | 5.ltÍr.1.07
.l I 5,1t{'i.07
7tì.t,.t?0.r,o
só7.078.00
J:t 1,,)rf8.o0
2tt7,62Ít.utt
5s?.u9$.0{) 13,61Ít,6:17.00bí).1Ìír:1,7,1.|.00

VI.
rcio electrónico
Deacordocomo coM'/97/0157 de 15.1J4.1gg7
enviáìlaao parlamentoEuropeu,ao
conselho,
ao comitéEconómico
e sociale ao comitédtasRegiões:
"O comércío electróníco permÍte
fazer negócÍos por vía electrónica. BaseÍa-seno
processamento e transmissão electrónÍc:osde dados, incluÍndo
texto, som e Ímagem.
Abrange actÍvídadesmuito díversas,qwe incluem o comércio
electrónico de bense

{rrr

psawuaxt,

sEcR[ÌÁRloDf
[sïADoÂDiuNïo
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servíços,q enffegaem linha
de cgnterldo
electrónÍcas,
o comércío,trrïróriro de digítal,as transferêncías
financeÍras
o-rçïàí,',conhecímentos---ie
electrónícos'tt:!u:: '"^iì'iíii
concepçãoe engenharÍa em emba,que
.
determinação
cooperação,
em tinha
dii ^ì"ìí"rtt
aluistções
(sourcing),
contrrtos
co1"ríír..yoÃ
nsu

ii:i:rl'

i#ï ïW :,' f:;:;t#',o

mídor eseïviço apói venda.l nvotveq
uer

t u111l ruli os(por exempto,servÍç; i,' #;;,W T:i
actividadestradicíonaii
;,,2:
; :! ï,,#tr!Ì:l
;:r)#í
çp,o,,ìí^ìyn,,úuoa^-'aá"saúde,
novas(por exemplo,
educaçdo)e
centìos,o^rriioi,

actÍvídades

virtuaís),,.

com a desmaterialização
da moeda
da mesmapor parie.aãr inrtituliJ* [a reguÌaçãodo acessoà actividadee exercício
a. uïo.au Jìr.r.o"ira tevg
na Directiva2000/46zcE,
consagração
legar
au iãã'u suturur"t .
da
facruraãrecrrónica,
o caminhopr., u impÌemenração
"ïãïenrs
generarizadado comércio
:t:ïn"ï::parado

200t/Lrs(r?1,!1ro=de,Dezembro,
iff':Jr'JihX"r';.?1":tiu.'.
prevê
a criação
de

jffilr;:Tï1"-'.'ïï::,'ïïi"i"i':i'"'ïí"Jn.ffi
ffiï'
r*rn:r;**
'
procurou.''o ïi,ffi:'ï'Tff
"1i

-1i,ïH;::i,':yïrilf Íj di ïfjï

aspectose condicionarismos
reraciónad";;;;'; ú.igïçao
de facturação.
Das relaçõesjurídicas estabeÌe
cidasonlÍne nascemos mais
contratos'sendoo resultado
diversostÍpos de
a. ou.ir;;ü
á. ïïïroe manifestadas
atravésda
""ï'ï"
ã'l ï;ì,,.il;

; ;.,"

|"ï;ã f :.Ëï,ï,ï :,ïf:,.*.i.

"

tratos de j ogo e aposta

Estescontratos.t.-.^riu:l:os
apresentamcaracterísticas-próprias,
fundamentalno que à vatiaaá-u-ãïuïenticidadg
assumindopaper
do iuú.,o concerne,a assinatura
digitaÌ'a ú'nicaforma.deur*.Jï
imputaçãoa, Ãïnrugem ao
autor' Tambér''té nol::i".
seu verdadeiro
t irïá.ta"cia ãssumia"
..r.bração destescontratos
electrónieospera entidade
..;ifi;;;.ra
-.u"[iu..n,es,
", verificar
a quem cabe
rigorosamentea
a caraeidadedos
dos pares de chavese respectivos
:::ih:n;
De acordocom as^chamadas
Regrasde Ottawa
electrónico'az
devem aplicar-se"à tributação sob,rea ffibutaçãodo comércio
ao-ão..uio erectrónicoregras
princípiostributáriostu,nut'trnúüos
e
apticádo,n, tiiúutuçaoda oferra
arravésde
tendour

ffiï":;#:Hï1tt

.ãirr, 'o enranto,
asespeciricidades
daorerrade

,ffi:Ëi'Ï:r'i:*.**ffir.,ïï,i"'"'i*"ïjã0.ï.ïlï:
";;;'"-o;;;-ì;"'ft
;#:*:"ï

(1998)' Electronic commerce;
Tqxqtion Framework conditions,
disponível em

f:rz
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consequentemente,
deverão,acauteladas
as devidasespecificidades,
ter reflexona
tributaçãoda ofertade jogopor meioselectrónicos:
Neutralidade - A carga fiscal deve ser distribuída de forma neutra entre
as
diversasformasde comércioelectrónicoe entre estase aquelaque é aplicável
à
oferta convencional,de forma a as;segurarque contribuintei, em ìituações
s-imilares,
sãosujeitosa idênticacargafiscal.A decisião
dosoperadoresno mercado
deve,assim,ser motivadapor razõeseconómicas
e nãopelosaspetosfiscais;
Eficácia do sistema - devem minimizar-seos custosde cumprimentopara
os
contribuintesmas também os encargosadministrativossobre as autoridades
tributárias;
Certeza iurídica e simplicidade - as regras jurídicai':ãplicãve,is
deverãoser
facilmenteapreendidas
peloscontribuinturqu. deve,rão
ser irpurãi:4" rúi..ìp".
t r a t a me n to fi sca Ìd e u ma d e ter minadatr ansação;
"
fustiça tribuüíria e eficiência - a tributação aevàrà gerar um montante
apropriadoface aos objetivosde poïítica fiicat definidos,ãevendo a fraude
e
evasão fiscais ser minimizados atravéi de meríÍdas adequadasaos riscos
gnvolvidos

-"tlt"l'tlttt"t"t"

t'':"'

liÌi:;i':.."

Flexibilidade- ossistemasfiscaisdewerãoser f,lexíveis
e dinâmicose asseguraro
acompanhamento
dosdesenvolvìmentóc
no mercadoe da tecnologia.

''.

a) A decisão,,de
política,fiscal
d1 r'reode]os
d9 tributaçãopara o iogo online revesreparticulares
t."|tfjTit:o
difl:Yld1ges,obrigar,tdô
à definiçãode linhas cÌarasde decisãoem matéria de
politlcattscal,bemcomoà ponderação
de pertinentes;
e difíceisquestõestécnicas.
o pil'si1e','.,,.Fiscal,
enquanto Direito de sobreposiç:ão
que opera sobre dados
normativospré-determinadosa3,
acolhe,po. .ri" vía, algumaspré-considerações
políticas e legislativasque não deixam de ser ernquadráveiinuma
definição
abrangentede políticafiscal.Não obstante,na definiçãode modelosde tributação
concretos,
assisteao legisladorfiscaluma amplamargemde decisãopolítica,ainda
quepreviamentebalizada.
:"

t:

"

o'

JOSÉ CASALTA NABAIS (2010),Direito Fiscal,Almedina, coirmbra,
2010,6uedição,pp.g4 et seq.
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No pÌanoda poÌíticalegislativa,
a opçãoentre modelosrestritivos
de reguração
'i^f,!,,!ï!i-,'i
do

r;.ff ïïl::,*i:**í,".$;'ïï"

carsa
genética
a que,
por

Assim'a opçãopor um
modeloliberaÌizanteterá subjacente
prevarentedos interesses
uma ponderação
da pr;;r
rco-mercado,
da maximi zação
j. ,ï,n, concorrência,
do
t.nounciaÌ

:ï::ru;#

neút.àriarau
do regimeriscaÌracea

ffï,ï'"ïj:r',

Nestaopção'o jogo onlíne,
do que se verifica
jogo de base territoriar,diferentemente
ru.i, visto, tenaen.iaimente, no casodo chamado
económica
corno uma aüvidade
normar,cabenáoaoìegisraao.
au.nonrì.á.ou,peromenos
perspetivar,ganhosgerais
ser capazde
de eficfunciuauiuirìilã;, pera
suaadoção.
Ora'no pranoestritamente
tributário,
liberrao urarÍ:,-1.^_.onriffio., a.concepçãori,berarizante
para o jogoonrine
necessáriocorrigir comportamunto, de ".uiru-.rir.aÌidade,,.
Não se reverando
ou internatizãrereitosnegativo,
do logo, o

:ïïÏ#ïfi :1,rïïïïí"fi
ï:".ïffi#ilJ"d;'"ï,iu"úil;;,";ïrïì0,",gãrais
Deverá'por conseguinte,
ponderaradequadamente
os demaisprincípiose limites
constitucionalmente
estabeÌecidos,
designadamente
igualdade
(capacidadu
.on,;ì;;;iu; . proporcionarid€mmatériade princípioda
DesdeÌogo,a esta_Ìuz,
coìoca_se
porquê
deseriberarizar a questãode base

'

é objetodo monop,óÌio
;ïJï::iffij
do"ti"-iuàuj",l:r"
"irinrf,r^;ffJïJr#que
ËiirãJ,aurtenadament.
de monopórioiusiÍi.u u...úïio"'de
a
esresisrema
"i.naundo
dãis ;;i;;;
ï" tributuçãodo rendimento
aa scur provenienres
lÏ,ï;::ttente.der'nar.r;;;;;urìçao ae rnc àa, ,.uceitas
ora,no planodaequidade
horizontaÌ,
parece,
à prim*iravista,incongruente
considere
o jogo onrineuru urilâade
quese
econódi.;'ì;;.rar e simurtaneamente
enquadtutunio
se
ittuuìa.'o arúì,ã

Li;ifffim

""

,iã,*.n.ionados
encraves
cre

os moderosliberarizantes;
fifo nor ouffasparavras:
tributar
em IRc, a taxasnormais,
todas as entiaar"llT
desenvorver uma

arividade .

fi

paraque se deva

rrïï,

*
atendendoao reconhecimento
", à. Ìucrativo.ru.]r.ìì1r.ï"3J"" ï. üffi
i
p,ilììãà"iuu o seu objero
merecemda partedo Estado,
e
atividade
"1iarg.
puttunu.eria jústifi.uai-.n",
salvoponderação
as restantesentidades,
contrária,áàu"rú ser tributadas
em sedede IRc.
A criação de regras próprias,
no entanto,não seria irnpossível
observarespecíficas
mas deveria
preocupações,
não já de .o*ãpçao de base
regularório,mas ponàu.u,
do sistema
;;;;;;;",
probremasde matriz puramenre
designadamente
em matériuau rúuiarçâo,
fiscar,
.àíirãi",-àruate à fraude
e à evasão

f:'t+
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ou de articulaçãocom outrosordenamentos
jurídicos.
Por outro lado,a criaçãode modelosde tributaçãodistintospara o jogo
de base
territoriale parao jogoonlíneapresentaum elevadopotencialde suscitarquestões
de naturezaconstitucionalque devemser devidamenteponderadas.
Haveria,por
conseguinte,que descortinaruma diferençaconstitucionalmenteatendível
pàra
iustificarimposiçãode dois modelosde tributaçãodistintosaos casinosde base
territorial e aos casinosonline,designadamente,
sempreque os primeirosfiquem
sujeitosa uma cargafiscalmaiselevada.
Estesproblemasde base apresentam-se
menos salientes
restritivos.uma preconcepçãoda oferta de jogo a dinheir
atividade tendencialmentegeradora ae proútemáticafuci
justificarmodelosde tributaçãodistintosdosquesãon
De resto a sua assimilaçãoà oferta de jogo
mencionadaanálise de constitucionalsade,u
criaçãode quadrosjurídico-tributários
premissade base,nos termos do qual
alternativode oferta e não um genus
b) Algunsaspetostécnicosa
jogoonlíne
Como se referiu, a regula
do
sendoaconselhável,
no m
da defi
base,procedera uma adeq
comissãoespecializada
para
Tal como
tendencial
lógica,ap@nta

sem preiuifuffoutros

elos
uma
S€,

dispensariaa
lnarta a

tes com a
ra apenasum meio
regimede tributaçãodo

Íne apresentaespecialcomplexidade,
defÍnitivado modeloregulatóriode
e diversasquestões,
em sedede uma

ante
no

ente, estas dificuldades apresentam-se
ro de um modelo regulatório liberal. Nesta
ns aspetosque deverãomerecerespecialatenção,
lfle possam surgir e que mereçam igualmenteser
ponderação
de opçõesIegislativas
em matériafiscal.

Ass

ição passiva,haveráque diferenciarentre a tributação da
do utilizador (o jogador) bem como a circunstânciade se
enquad
tributaçãodo jogo onlÍne no IEf. Como se salientou,haverá que
compreendMse,e em que medida,o IEf se encontraapto a impor tributação
sobre
realidadesdesmaterializadas.
Efetivamente,atendendoà sua concretasistematizaçãoe estrutura,
o IEf assenta
num modelode tributaçãoad rem, i.e.,tem subjacenterealidadestangívãis
como
bancas,capital em gíro, pontos etc. Consequuni.*unte, os modelos
de controlo
preconizados
acompanham
estarealidade.
ora, a realidadeonlÍneé mais simplesporque imaterial.As ,.bancas,,
online, a
própria definiçãode capital em giró, adquirômneste ambiente
formas próprias

s
lrr

p raw'uaÀi
I*r.a'**,,,,m:iï,
iï:*':ï:ffi :Hï :t;?ffiir:ï.ï:iïj:1ffi"#.'queras
categorias
dorEr0
consequenttt:11:,^laveria
quep^erspetivaradaptações
ao IEf tendoo cuidadode

ffiinïffHï:?:ii|.;;

d' oassemerhu,
ãu* imposto
sobre
orendimento

A par destaponderação.
-'on"rine
compreender
procedemà oferta de seria,
se as entidadesque
ltir ser
10go 1ïT"lldeverão
preferindo-se'
tributaaas
., ;;.
nessecaso,estasorução
de IRC,
*
po,"*iuì_descarac
ponderação
terizaçãodo
destasorução
IEI.
ã"tÀri,
equidadehorizontafáquu.ìonuiI,l9_rrp.",r*;i;|onderaçao de,por rnotivosA
de
a possibiÌiaãau
ã:
tribuìação
jogo
;
do
;
;#i;ï
l"or,i^
; ãu!u,u
'gïiïïlff":
:
orR

c (aban

à"ï "'

donando.seo
i?,i::-,:1 Ë
iogoo'inìiil;ï:'.0;ffi
jt,*il*;"{,*ï'lïffi ;;.";;
.::,ff
Jffi"jïï:ïlã

No plano do IS,designadamente
no que se refereà tributação.
a adoptarrerativamente
da aposta,a solução
sobrequemimpunaurr
devidonasoperações.
ae ,quiaar o imposto
{o ,*""}ï,r,rdevàrá Gri. "-oürigaçao
jogo de baseterrito.iat.
JJop.çou,adoptadas
hojeparao
nlïe;;'ã obrigaçao?ËLïi
rot.. o, p-ráiãres ao
logo

,ïË:3'i"
:i#:',;l::18"ff*" nã,;.;;#,'oJ'
our,r"
ã;Ë(*t 2a,
y1o\,
Finalmente'
refira-seque estasproblernáticas
resurtammatizadasna hipótese
se favorecerum mgdelo
ttã-urt,í.tã re.strito
de
g. uupìààçãoda oferrado jogo
Neste
modeÌo
onrÍne.
il;iffi::1^a^"
ãür" seriadisrribuída
"*?:"^ri:,
casrnos
e a scML
peÌoqueur uáupiuçÕes"_rà.ã
enrre
os
a empreender
serãomenores.
O_domíniodo IVA e sua
interação

oferece
também
;ï;J;"" .1idËH,fi:":,_ï.1ï,::ïï:"ïï*:ï:
ponderadas'
o n'az9i1""",1
do
artìgo'ì-;ãï.oqlr"ï;ïoi#u

operações
quenãosãosujeiras
sujeitasa IVAu a-.tonaJsen_tas.
a rsas
Assim,na ausência
de quarquermedida
rvainibiria,

ãf#;;;

i:Ë:ÌXïï,#.ïï:j:ïoc*'i'ì'

rributação
dasaposras
em

o artigo9'a'1'1'e
31; do código
que estãoisentasdeste
Iotariada scML,as apostas do IVA estabeÌece
impostoa
mútuas,o bingo,
devidamente'autoriiados,
e as lotariasinsranrâneas
nu,n-*ãã*.,
";;;;u;;,
atividades
sujeitas, irpo.io, ãr0..ú,, as respectivascomissõese todas as
sobreo jogo.
Em sedede altera

e,porranroduas artern
viabl izar; ilb ;J;; aÌlfÏlXïn
ativaspara
:ï;ïT :nïrï
a) Extensãoda isenção
de IVA.àsapo.stasonríneobjet'de
apostasiÌegaispermaneceriam
reguÌamentação
(as
ur;uitu,e nãoisóntas-;;
b) Limitaçãodo efeitoprevisto
no citadoartigo1.a,n.o2
do crs,criandouma

o
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exceçãopara o jogoonline,de resto à semelhançado que já se encontra
previstono n.eB do mesmoartigo 1.e,nostermosdo quai secria uma
exceção
paraas situações
previstasna verba11.2,justamenteno casodosprémiosdo
bingo,de rifase do jogo do loto,bem comode quaisquersorteiosou concursos,
comexceçãodosprémiosdosjogossociaisprevistosna verba11.3.
Ainda no domínio do IS, colocam-seoutras questõescomplexasem matéria
de
territorialidadeque deverãotambémser ponderadas.
Dispõeo n.q 1 do artigo 4.e
do CIS r e "semprejuízo das disposÍções
ão presenteCódígoe da TabelaGeral em
sentÍdodiferente,o Ímpostodo seloÍncÍdesobie todosos
artigo 7.0
facíosrefew1o

ocorridosemterritórionacíona/,,.Adicionalmente,on.92ao.ffigtoprevê

uma série de cláusulasde extensãodesteprincípio,sendoquu
@nrr"rnã&l eferea
atosou contratosconexoscom a oferta de jogo.
Ora, inexistindono Códigodisposiçãoespecial
consideraverificadaa oferta de jogo, esta fica
cas4 às regras de determinaçãodo
lde
aposta.Estaquestãonão apresentad
de baseterritorial (verifica-senecessaria
decisivana construçãode modelosde tri
mencionadadesmaterialização.

.efMsnde

se

cípìõígerais, Ín
con@lo de jogo ou
a oferta de jogo
l) maì é absolutamente
em funçãoda suajá

Assim,quantoa estamatéria,i
entem
oluçõescivilísticas,
existem
várias possibilidadespara de m
elementode conexãorelevantecom o
território nacionala) o
deop
te, proprietário do website,exercea
sua actividade;b) a própr
local onde se encontreinstaladoo
servidorondese encontraÍ
; c) o localondese encontreo utilizador
ou o proponente negócio.
A posição
considera
do jogo on
q

sibili

s legiq$$es que versam sobre o comércioelectrónico
'no
localonde o proponente,no caso,o promotor
adecomoa soluçãoa eleger.

do artigo4,qdo Decreto-Lein.s T/2004, de 7 de faneiro,
ordem jurídica nacional a Diretiva n.o 2000/ZtiCn, do
e do conselho,de 8 de funho de 2000 relativa a certos
is dos serviçosda sociedadede informação,em especialdo comércio

aspect
eÌectróni
mercado interno (Diretiva sobre o comércio elecìrónico) apontamse diversoscritérios na determinaçãoda aplicabilidadeda lei portúgüesa
ààs
prestadores
de serviçosabrangidos:
a) 0 localde estabelecimento
efetivo,esclarecendo-se
queirrelevao factode a
sedede encontrarfora do território português;
b) No casode prestadorescujaatividadese encontreplurilocalizadaatravés
de váriosestabelecimentos
efetivos,prevalecea leído lugarondese
encontreo centrodasatividadesrelacionadas
como serviçoda sociedade
de informação.
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Adicionalmente'
os comentários
o Rendimentoe o Patrimonioao artigo5.ado vÍodelo.
de convenção
Fiscars'bre
uptoi"r
alu..l"rs
considerara localizaçao
a.rternativas'nosentido
de
ao-t..uidor como ;ü.t;,reÌevante
existência
para determinara
de um estatelecimunìo
urtaueÌ,discárre-ndo.sobre
considerarque uma determinaãa
a possib,idadede se
empresaou entidad. u".r.u
partir do ÌocaÌondese
u ,uu atividadea
tn.oni.u locarizãdo;;r;;;.
uürizadono seue-commerce.

'ã3";ii.ilï"*:ï'"'aracterísticas
da orerrade serviços
't"lX;Í=1"ï
dejogopeÌa
aconserhará
o,esrabere.irunï"a;".ftil;rjrïï::r esrruturadó
o p.bp.iois,

:,'::ïlïil"Xïl#;"";T,:ïïf
i:rïi:ï:,X*
*51'."á";;:";*,,'â'ï::,*ff

ffii'ïï"',3'"""ffi
:*"n**hïïí
ffïï'""ff
ï.",ilf
"-,ïïïff
iïi'"X-ïf

fffr:;:utn'i',**tïxïï:,tïi.:h,",í;.ï;;':.ï'J"
De uma perspetiva

no caso rìe cc nrir,íÌ;^:.
atravé
sdop.ã,io,r,diferente,
qï
;
ild;#; #:Hã,ilïi::ïiÍ :,Í:,,,"fï
obrigação
"uu.i,
de IS'
tu.il
nu.urra.io
equipu.uïãr"preriosdecorruntuuii{: :
t:tit,
dojogo
íü,'ilü;*
n,
j
d
o
cn'.r,.i
n
ca
ndo.se
##'J1::ï**i
|
::#
íi ïï "ïï,

d'prémio,i.u,ío Ãomento
em
ooïiï:l#.
jil"
du.o'...
;;'
niuü;'
;
;
;-l;
2.".,.*"
J:i ï|ïXi;1
F
"
"'r'â.;',
No plano interna.cionar,
a abert'ra_do jogo onrine
a operadoresque não
se
ï".ïï:ï, i :ffi:'iiiff i n::;:ïj"l.oç
o
d
e,
o
s
r
i
b
e
r
a
Ì
i
z
a
n
te
s
)ã
:ffi l,:,:f
Efetivamente,
que a entidáde
;;;;;;";::Ï:ï::alrifuiqio

a somar às

dificuldadesanteriormente
exrremamenre
questionáveÌ
qr. .ìr. imposro
firmadaspor Fortugal'
"ã
:r:,l:l ::ïtË;ï
Efetivlriuit., po.tueuro;;l;oï"ïnXï

;ão acolheexpressamenre
em
po.rourroÌado,pode_ru.
u"iri.ado
por,
hoje,
u"'iá'lïtu a. ü;.;'ïË..ii".'"r

nenhumda,Queres
iú:rr*.;i;;^;;;.,

:rlï:;"::: ïi,ffïl"'io
queapenas
abrange
conseguinte
Por
não
envolvam
se
expõe
oukas;.ïilïtirJJ€'
a siruações
que
De facto, a natureza jurídica
do IEJ é questão que
tratamento aprofunaaáo
não tem sido objeto
de
au-ãoï,ï.in" portuguesa,
ìendo, contudo, pero
menos
categoria

darributação
j
do renáimento
No
ËïJ:.':":'ïìï,:ï",ïXï?ï
ïËf
possa,
o rendimen,o
de
cerra
au-ïü;ffi: H ï:::..^i1j?1flçr.?ção
io.*u arrair
enco

ntrapresente
ï':ï1ff i"'1"r','i.l;,ffiïHl"Íï,{*,

1318

no entan
ro,ram
bém se

10 em que a apreensão
do
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rendimentose faz,justamente,
de forma indiretaatravésdo consumode bensou
de serviços.aa
Em qualquerdoscasos,o IEf semprecareceriade uma substancial
reformulação
de
formaa dotá-lode mecanismos
que permitissematrair e controlara tributaçãode
entidadesnão domiciliadas,
à semeúançadas disposições
sobreestabelecimento
estável,previstasquer nasmencionadrrtonu"nçoàs,quer no código
do IRC.
A estesproblemassoma-sea ausênciade experiêncÍa
que os operadoreshabituais
do IEf teriam em lidar com os aspetosmais comuns das
complexas
situações
tributáriasinternacionais,
designadamente
na própri
comas
autoridadesde outrasjurisdições.
salvoi devidaponderação,
poderátambém favorecera incorporaçãoda tribìtação -thi;
C,em
moldes semelhantesaos já referencíadossupre, áe_fo
r o
aparecimentoindesejávelde situaçõesde du
tributação.

Porfim, sempreque estivessem
em .u.S

noutrosEM a
por um sistema de
ioÌìEïspoderia favorecero
to no Tratado sobre o
diretivas, uns e outros
nal de fustiça.

circunstânciade os mesmos poderem
tributaçãodivergentedo aplicáveÌ
aparecimentode desconformidad
Funcionamentoda União Eu
interpretadosnostermosda j
Do prisma da tributação
deveráainda salvaguardar
IVÁu assegurando
Diretiva.
A dificulda
a conseq
daí
de

, qua

intervenção legislativa nesta área
comunitáriosem sedede
peito pelas limitações impostas pela

r as$sferências efetuadasno âmbito destaatividadee
a

N
paga

studar-sea possibilidade
de envorverterceÍrasentidadesno
ntroìo do cumprimentodas obrigaçõestributárias subjacentes
ao Jogo
Em Espanha,
por exemplo,observa-se
que existea possibilidade
de
as en
ue de algumaforma estejamenvolvidal na celebraçaoau contratos
de jogo electrónicosnão licenciadoscom sujeitos/iogadores
ãí domiciliados,
poderemser responsabilizadas
pelopagamentodo imposio.
De forma idêntica,poderiaser equacionada
a possibilidadede

adoptaresquemas

aa
No sentido de se tratar deÌm-imposto atípico, cf. GLOTILDE
PALMA, A Tributação do Jogo em sede
de IVA, Ciência e Técnica Fiscal, ZOO+,p.iZS.

|'re

Fewf#sËi
itr'rufr,â?,,ffiqi#::
derepresenta
';;t?" fiscarde enridade.s
nãoresidenres:Ei:fu3rente,
admiiir
oprando-se
por
"

re
rriró
rio";;ii;:ïr:" I",J:Ë;.,
:',ï:*#.".,1,";"
::,,ffiï#il,Lm: :fi
"
se

:.ïï:'ã3'.1Xff:Yl:lgï:l;"ü,.

manrém
a iributaçao
.,-,Ëà.o. ,Ey;nao

opção,
todavia,
poderiacontt
ao-rriÈúnai
aìJurtiç, de 0s ou ,*ltj

t:li

represenra* ;I :,".ïï i *,i:
* ;::':il ri ;*fï::#[ïff ï I:, u,,.mum
"
Esta

iuttto:ïgenciafirmadapeloAcórcrão
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;:ïti,fì:#.:*ï,1ï"ïïi"'ffi

Efetivamente,
as já assinaÌadas
]^ jogq
.
seu impactosociaìnegativo, esnecifi";a,.r^do
on-line,designadamente
llllcidades
u",
o
que se lhe encont;;"rr;;;iu;;'j',como a acrescida
volatitid"á";;;;ovimenros
associados
jnerenturãiÃ.ura"o.rìï.ãï,.","
e
as
auxiliar n"-ãui.n"am justiricutto_
da
poderão
q;;ü;;.ïànï,,nrJu
obrigasse
;";;u'u
a.,á'ï'i,uoida que
:
de represenra"iér
h;;;il,"ufurtuno"-r."rrr,*

;urislruae,i.,à."tu"ão

daqueta

uma *ï::jjï::ï
iiïilï,'i:?uoi,;ervando ".,
porriblidrã;;;.;i,#i:ï':",*ï,f:gamentos,

imposros
peroDireiro
Europeu,
fãau.iu s9. persperivada
a

ffiAïï,i:Ji:3;'."*$i:f.'
fliri::Ln:*f
Í;.f;,ï.ffiïT"i:i,:
t
ï;

criaçãodeobrigaçoìt au.ir.rïr jo.
Jrr' ur r; ;;il

. rü'Ëi;ffiiil#,

: ïilï:

os,a
Hiï:ï;:'Jji::
auma
ilrïl::'i,i: ã{ïi,'.xj.t
r.rjr.rexp
:ïïjj,.:ir..:,

j1t&ïJ:.ffJ.ff
:i:i=r,"ï:iïfu
i!r.i*
ïï"ïï..:",iïï'.#,.#:ï
#::#i,ffi
t.#ff

i:_ffi,:ï.ï$;";',";;,i:r,ïïï#qrf
:.,#"':l**"fïfr
ï

rmposiçã'o
de normaspenarizado.ãl
g_,'p.eili* Ju-*..,,o,au uiiuiãuãu,
da incidcncia
a'lnïã, ,oo,'or;õ;;;
'egais,
:J.ïir::rïia
da criaçãode penaridades
u'II' Anáriseprospetiva
do potenciarde receita
fiscar
a) projeção de receita

a5
comissãoEuropeiav'
Porfugal'aindanãopublicado
na corectânea
masdisponíver
emwww.curia.eu.
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As
apresentadas
Ínfra foram elaboradas
-proieções
tendo por baseum estudo
elaboradopor soricitação
da scML pela Deroitteconsultores,
SA.,e que foi
apresentado
e disponibilizado
à comissão
Interministerial.
Assim, conjugandoos dados previstas a páginas
ZS e 2T desse estudo,
construíram-se as tabelasinfra expostas(cf.
AnexoIJ,cadauma com seiscenáriospossíveisde
crescimentoapósregulação,
com baseem informaçãopúblicasobredadosde GGR
freceitabruta do jogo - total dasapostasmenoso valòr dos prémios)e
com base
c
on
s
urro
ra.
n
o
âm
b
iro
d
o,ãgiãõie[,;
o e que
:i*ï
::,:":ii::'_",
:.",::
ryI1 do mercadoem termos
pretendem
determinar
a1?:
dimensão
de
Sobre os valores de GGRe apostasassim apurados,
que
poderia resultar da aplicaçãoãas regrasde
tributacáo
os
(ReinoUnido,Françae Bélgica).RelatÍvamente
a
dos dois
modelos:o vigente e o que resultaria dq aprovd
ropostas.
Nas
tabelasem que se refere portugalnao
ê
sedede IVA
nem de IRC.47
I
Tendoem contaos diversoscenários
baseno estudoreferido,os val
os 25 Milhõesde Euros,excepto
izado
apresentariam
substancialmen

diÌlGnsãodo mercadocom
oscilariamentre os 10 e
ncêsem que os valoresse

Dasprojeçõesefetuadas
baseadona incidênciade IS
modelo de tributação
com baseem GG
ra alca
taxaselevada
bre GGR
delSde4

baseem
práticaselis
em

opções
paralid

A este factor acresceo facto de a tributaçãocom
uito maior grau e complexidade
e de exposiçãoa
taçãoem sedede IS.

,ffi ii'ïi.*ïiffdlli'lil.t*ï#'Í.*
as questõeslevantadas
supra.

Deve salientar-se,contudo,que de acordo com
a Ínformaçãoprevista noutras
ouDeve'
portanto,salientar-se
que casofossemutilizadosoutrasfontesou modelos
de cálculo,dosquais
não dispomosde dados,a prwisão da receitada tibutação
do jogo online, poderia ser diferenteda
apresentad4pelo que os documentosenviadosconstituem
up.nu",im contributodestinadoà reflexão
sobrea tributaçãoemImpostodo selo na futuraregulação
e1nË"tt"gJoo mercadode Jogoonline.
*' o
efeito a tributaçãoem sedede IRC é, toda;ia,.;i-úaïì,?rpeito
dos cálculosque itusrramas
diferençasentreo modelorestritoe os modeíosüberalizantes.
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fontes de informação
consurtadas,
bem como de outros

'

métodos

de cáÌcuro,os
s
F
o
r
uu.,
p-r
ff ;:ï ;Í?ïffi:lgrh r',Tïroãmestudodo
ff
desïï1ï'
portiva,onl u..,à':
É;il
a"p.J.

;;ìï,
;ï ;;Ì,üï
1n Lãr!rà1,_:
Leat,Luís.ru?l^yu",
"
representava
L,20/o
i.l..i";;";;";,
d,o.onruro totar
das

::,rïfâX,,ff;,tr;
",ff,J:ïïi;;r;o
jogo

em
-2004"
rrinijiu, çaesconhece;;^
posterior)'|á segunao
,
evorução
estimaìiuu,au Eçga --;rro.i"çao
online'o mercado
Europeiade Jogose
onÌinenãoexcede.a
urïor
z,
r2o/oao
,t?:*lt
Ãá..uaotorardo
ora' considerando
estaspercentagens
e
percenragem
do prB segunaoããao, tendoem contao consumoprivadoem
a" irì"*"a" Ëã!;i,-i;;;r.,
prevendo-ru
uy--qleda d"es.ã.r 2012),"
.* 2010,
daordemdos6'5rut'a"t'pìtãàïr
a" r.eJei,ta
esperada
poderia
ser
raxade"ãì".
A,so/o
deISsob,re
ó varordasapostas.
"r,
b) AnáÌise
sublinhado
n.o-.rul"ró..io
do Grupode rrabarhode
;ïq!ïii,ïXïi,'to"
20r.0,os

p.iuri.,,';fiïâH,ìïï::ff
ïïïï:"iï.'"ïaír:rïil':ï*rÍ::;:,ïii,

Estemesmoefeitoé agora
patentead-o
modeÌos
efetuadas
e encontra'Àg expricaçao nasprojeções
paracadaum dos
ptausiveiïãï.ãr..ção
proporciona
que
o moderoresrriro
à receitapúbrica
p"iìiá au p.ur.i*ïàã'g,
as
projeções
oferradejogoperascML
[cr'
uru,uuãár
iãïi" rï;-t; ilil;ïï.o
monopólioque privìregiarà
. tã.ria" au ,*.uiãr^*r,, "..ur.erá o próprioereito
casrnos
significativi,
comopelascML,ptot*i.nãL
uurir u .u.uiirãã rut"ao grir.ulãtuntopeÌos
nãonscar).
Num pÌano Ìigeiramente
diferente,
o know-howd
enconrram
n

o sisrerna,
noâmblin
ì. u* roã.rJ;. iË","#:rï:fiìr,i;:rlï.ii
ãìi,

;;ilï,ïi::''.1ïffiï3;g";
Adiciona'mun,u,
r:ï,:ï1.1:

ïu.uit",
oq,uJ,,ul.ã
*, ,unã""'iïsitivo
em

esquecerque o modeÌo
restrito apresenra-se
menos

iïi',1ãï;,3ï,'r'-1,ï,:f;.ïï..,:'f3;..ïïïÍHïio.uo,,o,i,t..,-tributário,
Finalmente'refira-se
é-o modelorestrito que
mais vai de encontroà história
do jogo em porrug"r,.oÃo
da
ae
rËsto
ãïã,nïoodo na própria
i,::ïioro"
doutrina
"[e]ntre nós,Qactividade
jogo caracteriza-sepero
lo
de uma actívídadetorerada,ífiriii'o")*rfusrvisio
facto de se tratar
à-i"ri"t, por parte

ï 3'ïff1,ï:i
pr
:fi i#,",:tï:sponsaver
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do Estado".(...) "Atravésda prátíca da concessão,
o estado,senhordo
exclusívismode determinadaactividacle,prefere,'emvez
de a exercer
dírectamente,cedera empresasprivadas'o ãireito a esse
exercícÍoem
termos pré estabelecídos, regulamentados, contratualmente
acordados,controlados,e, neturalmente,precáríos, uma
'pela vez quese
trata de actívÍdadesde Ínteressepúbliào, quer
sua própría
neturezq,querpelosmotivosquelevaramo Estadoà chamá-la,
o ii ou
a exercê-lasem exclusividade."
s0

aó iogo onlihtet'.

IRCIBT=50%x(GGR-tJ
)] *28%
ReceitaEstado(exc.Licencas

GGR
Apostas
Licenca
lmp Jogo(15%*GGR)
IVA

40,95
255.3C

x(cGR-tJ]l *25%
IRCI BT=50%
ReceitaEstado(exc. Licencas)

GGR

AP,qstas

sôoc

70,m

66,99
418.6C
0.009-0.018

437.sC 562,5C
1q1501 l_3,5C

350,0c

6.13

7,62

8,40

L0,05

4.34
1,.0.47

5,4C

5,95

7,L2

13.01

L4,35

4Cf8s 50,79
255,30 3L7.4C

Licenca
lmp Jogo(50%poquerll}%out

tocf.

50,78
377.4C

56,0C
350,0c

L7,rc,
66,99
4t8,60

900c

7,44
77,94

23.06

9,56

70,ü

90,0c

437,50

562,5C

24,0e
9,0c

30,94

o.o2

lvA19,6%
IRCIBT=50%*(GGR-tJ
)] *33%

L4,U
5,25
4.,42

L7,4e
6.53
5,50

ReceitaEstado(exc.Licencas)

L9,2!
7,2C
6,06

23,72

29,49

32,52

CLOTILDEPALMA, op. cit. pp. 134_5.
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23,02
&61
7.25
3g,gg

7.58
40,65

l-L,59
9.75

52,26

ftr'ü!,ff,ff,y^lïïi]il:,

rvA79,6%

lRcIsr=soz,*(eõR@
Rece
ita Estado(ãxilice neas

lmpJogo(452-npoÇ

ReceitaEstado(exclicencas

Licenca
lmp Jogo(7,5%*A

Receita
Estado
(exc Lic"Àã,
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GGR
Apostas
Licenca
lmpJogo(45%*GGR)
IVA

40,95 5A,79 56,0C 66,98 70,ü 9OOC
255,303L7.40350,00 478,ffi 437,5Q562,50
18,38 22,85 25,2C 30,1.4 31,5C 40.5C

tR c
ReceitaEstado(exc.Licencas) L8.38 22,95 25,2C
30,14 3L,5C 40,5C
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l7.Z ANEXOVil _
Retatórios dds audições
A. Retatóriodasaudições
de 22 de Feverei
ro de Z01Z
B. Retatóriodasaudições
de 9 de Marçode 2012
C. Retatóriodasaudições
de 22 de Marçode 2012
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RelatóriodasAudÍções
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28 de
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t.

lNrnoouçÃo

A ComissãoInterministerial(Cl) reuniu, presididapel,oSr.
Secretáriode Estado
Adjuntodo MinistroAdjuntoe dosAssuntosPartamentares
(SEAMAAp),
por detegação
do senhorMinistroAdjuntoe dosAssuntos
parlamentares,
estando
todosos
seusdemaismembros,com o objetivo de promovera audição
identificadas
na reuniãoanterior.
No início da cada audição, e g;. gflfifffi{p deu a

naturezado Cl, quaisos objetivosque
conctusão
do trabatho.De igual modo,
contributo escrito e, a finalizar as
importânciados contributose

para a
dessemum
a colaboração e a

de necessidade,houvesse

disponibitidade
paranovasconve

Izr

psaw,uaxt
ffitr'nïffêidü::',ï::,
tf.

MrMsRos
oaComtssÃo
lnrenr,uusreRtAL

A. Presidência
do Consetho
de MÍnistros
FelÍcianoBarreirasDuartesecretáriode EstadoAdjunto
do

;r"1ï,rl'.'-ïïï

MinistroAdjunto
Parramentares
(s'ArÁoop)
- eoordenador
da eomissão

l,{uno.,tosé
Correia_ ehefede Gabinetsg[AlúAAp
l-fugoNogueÍra_Adjunto
SEA^4AAP
João EÍbe- Adjuntodo
Seeretário
de EstadocroDesporto
e da Juventude
TornásMoreno- Adjunto
do Secretário
de EstadoAdjuntodo primeiro
FranciscoAzevedoe
Àlinistro
Silva - AdjuntoSECPCM
R

MÍnisténÍo da Economia a r{^ E___Empnego

(/f'tEE)

rÍagoMoutinho ;,i:ïï:

c'
i::ffi:

da Asricurrura,
do &rar,do Ambiente
e do ordenamenro
ds

' sec.etário
de Estado
dasFtoresras
e Desenvotvimenro
Rural
ï:Hïampelo
Fernando
pir:es
_AdjuntoSEFDR
Nogueira
a"

tr

F

Ministériodas FÍnanças
(MF)
CanlosVazDeAlmeida _
AdjuntoMF
FitÍpeAbreu- Adjunto
secretáriode Estadodos
Assuntos
Fiseais
MÍnistérioda SolÍdariedade
e Segunança
Soeial
FernandoFaesAfonso
Tunismode portugal
TeresaÀ,tonteiro SecretáriaGeral
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AcEHolDAs
AuDtçÕEs
DEDtA2g oeFevrRErno

9:30h- Turismode portugal- Inspeção
GeralJogos
Dr.AntónioAtegria

11:30h- Federaçãoportuguesa
de Futebol
PresidenteDr. FernandoGome

PresidenteDr. JorgeArmindoTeixeiraou
PresidenteExecutivaDra.AdítiaLisboa

f':r

oAD/'
rNï0
;iH$ii?;)ffiÌlff
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'18;30hLígaportuguesa
de Futebo[
PresidenteDr.MáríoFigueiredo
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Aras oas REUNIÕES
ol ComlssÃolNreniwNtsrERlAl
oe AcorrlpaNHAMENTo
Dos
JocosONUHe

1. Serviçode Inspeçãode Jogos
a. Dr. AntónioAlegria, Diretor do Serviçode In
começoupor fazer uma análisedo jogo na úttimadécadaeE
tinha feito sentir nestesetor.
Dasdectarações
produzidasresultouque
de jogo remontaa 1927,data em que foi
jogos de fortuna e azar e a
exptoração
daquetesjogosvisou

de uma política
a existênciados
A permissão
para a

Segundo
afirmou,o quadro
de hoje, tendo as

mantém-se
inatteradoaté aosdias
ocorridas traduzido meras

colagens
e pequenas
Prosseguiu,

uma tipologiaassenteem três modalidades
de

Jogos:

integrada,compreendendo
toda a tipotogiareferidaanteriormentee tem de reftetir
preocupações
de cariz sociate de proteçãodos consumidores,
nomeadamente
as
situaçõesde comportamentos
aditivose de jogo excessivoe que muitasvezesnão
têm ocorrido.Referiucomoex. a inexistênciade uma potíticade saúde jogo.
do
A

l":

ffiÌil

c+ntrçpÌ\rrì'.r

I .,--"-.

ry Ëói#ïiãÃi,
I fs#H,,lnârm;,il:*
este propósitoalertou

aindapara as dificutdades
colocadaspeta eNpDa
maiseficazesde eontroto
sistemas
de acesso
a easinos.
Deseguidae eonsiderando
a suaquatidadede coordenador
de um grupode trabarho
constituídopetoXVlllGoverno
eonstitueionat
paraa regulamentação jogo
do
rereriuqueo rrabalhodo
onrine
mesmoesrevemuito;;;;;or
doisverores:
i'
(3 mesespara apresentação
eroretarórioe de um projero
a,;:po
de
ii.
Necessidade
de obtençãode receita;
foi nestecontexto,que
enquadroua
previsãode obtenção
de uma receita estinqada
em 250 M€, vator que foi
apresentadocomoo desejado,
sendoos cátcutosefetuados
a posteriorÍsido
feitosparasustentaraquete
montante.
As conctusõesdo trabatho
então desenvotvido
peto grupo de trabatho,
sintetÍzadas
foram
da seguinteforma:
i'
ii'

Deveproceder-se
a umaregutamentação
integradade todoo jogo;
jogos
os
a disponibitizarpor meios
electrónieos,(considerando
que os
designados
jogossociaisjá estão
atribuídosà SCML),
deveriamrepartir-seda
seguinteforma:
' póquer onrine
repartido entre a scML
e os atuais titulares das
concessõesdos jogos
cle fortuna e azar, (posição
que não era
iniciatmentedetendidapeta
se't, qLrepretendiaa
atribuiçãoem
exc{usivo),resultoude
um consensoobtido, já
na fase finat da
apresentação
do relatório;
r' Asapostas
em corridasde cavatos
seriamatribuídas
à scML;
Quantoa este úttimoaspeto
o sr. Direl'ordo Serviçode
rnspeção
de
Jogospronunciou-se
no sentidode eonsiderar
que as apostashípicas
deveriamser tratadas
em diptomaseparado,uma
vez que é uma
matéria que necessita
de maior ponderaçãoe
de mais tempo de
maturação;
euanto a um modetopossívelpara
estasapostas,dectarouque
o
modetoque preconizaria
seriaa existêncía
de apostasmútuasurbanas

f::+
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e apostasonlinenoscasinos,envolvendo,assim,umaparceriaentre as
empresas
concessionárias
doscasinos
e a SCML.
Retativamente
à questãocotocadadiretamente,sobre qual o modelojurídico que
considerava
preferívelna concessão
dosjogosde fortunae azar disponibitizados
por
meioseletrónicos,o 5r. Diretordo Serviçode Inspeçãode Jogospronunciou-se
pelo
preferênciado modelode extensãoda concessão
às atuaisempresasconcessionárias
doscasinos.
A finatizar, referiu-se,ainda, à dificutdadeem
online e à necessidade
de criar uma entidade regutador
mistacom competências
técnicasespeciatizadas.

Alertou,também,paraa importânciu
&w

ANACOM
e as entidadesregutadoresbanG
intervençãoseráindispensável
para

a sua colaboração
lizaçãoeficazes.

2. FederaçãoPortuguesa
lo Bro

oDd
matéria
nestedomí

ro iniciou a sua intervençãoevidenciandoa relevânciada
- apostasonline - e a necessidade
imperiosade regulamentação
que tem sidosucessivamente
adiadadade há longosanosa estaparte.

Comopressupostos
da atual realidadeconsideroua inegávetimportânciada internet
e asmudanças
que tinhaintroduzidonoscomportamentos
e nasmentatidades.
É uma
realidadedos nossosdias, a que se recorre de uma forma generalizada
e cuja
tendênciaé paraaumentar.
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Prosseguiu,
afirmandoque quem ganhaeom
a situaçãoatua[, de ausência
de
regutamentação,
são as casas de apostascom
sedes noutros países,com a
consequente
percade receitasparao nossopaís.
E' de seguida'referiuo enquadramento
financeirodestamatéria,que não pode
ser
esquecido:a necessidade
de receÌtasque se verifica no país
e de equitíbriodas
contas públicas,obriga-nosa procurar
novas fontes de rendimentoe
daí a
oportunidade
que a regutamentação
destaatividadeeonstitui,permitindo
ao Estado
arrecadarreeeitasque hoje lhe
escapame evitandosobreearregar
ainda maisos
portugueses
quejá nãosuportariam
taiseneargos.
Alertou para o perigoda criação
de monopótios
na atribuiçãoda exptoração
das
apostasdesportivasonline e referiu
o exemptoeuropeuem que esta
atividade
constituiu um contributo decisivo
para o satto quatitativo ,"r*..0"
no
desenvotvimento
do sistemadesportivo
por forçadasverbasq"e tt e
our;;;., a esrar
afetas.
Fez'ainda'umachamada
de atençãoparaa situaçãode asfixia
em quese encontrao
' sistemadesportivoportuguêse referiu
atgunsfatorr-"s
que contribuempara essa
reatidade:
- Aumentodo IVApara
os etubesdesport,ivos;
- Quebrade receitasprovenientes
de patroeínios
Exemptifíeou
a si'tuaçãodesfavorável
em que portugate o desportoportuguês
se
encorìtram,pof comparaçãocom
outros paísesem que a BW'N aparece
com
pubticidade
na camisota
do Ronaldo.
Referiu'ainda' a este propósito
a recentesentençade Tribunatque proibiu
ta.
pubticidade
em Portugat,petoque os ctubes
desportivos
perderamos patrocínios
de
que beneficiavam.
Acrescentou
que' ao defendera afetação
dasreceitasdasapostasdesportivas
onÍine
ao financiamento
do sístemadesportivo,não pretende,,abrir,,
uma guerracontra
ninguém,nem com os casinos,nem
com a SCML"
Entencje
que estamosperanteuma
novaformade jogare quetodospodem
ganharcomasapostasdesportivas.
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A finalizarreferiuque a regulamentação
nãopodeservistanumaposiçãodicotómica
de unscontraos outrose de ganhadores
de um ladoe perdedores
do outro.

Em seguida,tomoua palavrao EngoÂngeloBrou que enfatizoua importância
da
regutamentação
que ora se pretendefazer, masreatçandoque não pretendemque
sejafeita contraninguém,nemqueremver a SCML
prejudicada,
considerando
os fins
'',.,
sociaisqueprossegue.
i,
Evidenciou
as boas retaçõesque sempremantiveramcom a scML
or" ;"ror"
"
tiverama preocupação
de atuar no quadrode absoluta,,,le.gatidade,
nâo:,,te'ào
nun.u
aceitadopatrocíniosda BWINou da Betaclick,pese ernboratenham
recebido
' ,.,,
t',ì',',t,,,
propostasbastantetentadoras
.
,,,,,,,,
Prosseguiu
dizendoque, emboraa"runcáha" .';nr,amentação do sistemadas
apostasdesportivasonline,estãocontia iii'.rnanuteniào
o" monopótioda SCML.A
Federação
é que organizaas competiçÕes,
consequentemente
entendeque detêmo
direitode propriedade
sobreas mesmas
e, portanto,cteverá
estaentidadea exptorar
estaatividadee ser beneficiár:ia
oasreceitasnumapercentagem
a definir.
Referiu,ainda,que a Federação
tern'preocupações
a nívetde controlode eventuais
itegatidades,
por ex: quando," u"iifi.um picosde aprostas
jogose
em determinados
que control4:através
de um sistemade alerta disponibitizado
pela UEFA.Atiás,é
atravésdeste,,sistema
que têm um referencialdo valorestÍmadodasapostasmútuas
em linhâ- 800ÀA€,,,:,
fornecidopetaempresaque gereo sistema.
A finalizar,referiu que considerao modelofrancêsde financiamento
dos ctubes
desportivos
adequado.
:coÍÌìo

3. Confederação
do Turismoportuguês
a. Eng.oCarlosPintoCoelho- Presidenteda Confederação
do Turismo
Português
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A hora marcadao sr' Presidente
da cïP não estavapresente,tendo
a comissão
aguardado
meiahorapelasuachegada"
contactadotelefonicamente
petochefe de Gabinetedo 5r.
sEAMMp,informouque
se tinhaesquecido
da reuniãoe que iria ver se era possível presidente
a
da comissão
Executiva,
Dr."AdítiaLisboa,destoear_se
paraserouvida"
Entretanto'chegouefetivamente
a Dr.uAdítiatisboaque comunicou
desconhecer
o
enquadramento
da reuniãoe o tema que estavaa
ser tratadopetaeomissão,
tendo
aindadeclaradoque nãose sentia
habititadaparadanquatquertestemunho
sobreo
mesmo,tendopedidoparaser marcada
novadataparaa audição"
A comissão
tomoudevidanotada

informação
prestadae soticitouo envioda posìção
da crP por escrito'semprejuízode,
setal fosseentendidocomonecessário,
agendar
novareunião.

4. StaCasada Misericórdia
de Lisboa
a. Dr" paes Afonso - viee-provedor
da stu casa da MisericórdÍade
!_isboa

Aproveitando
o intervatoaté á próxïmaaudição,
foi suvidoo Dr" paesAfonso,em
representação
da SCML.
começoupor referirque o Estado,
atravésda scML,exptoradiretamente
a lotariade
númerose as apostasdesportivas
e afirmou que, em seu entender,
o Estado
Português
tem todaa vantagem
em manterestasituação"
Foi, igualmente,referidoque é

uma área em que importater especiat
atençãoao
branqueamento
de capitais,tendo a SCMLatuado
sempreno cumprimentoda tei e
participadoao Mp todas as
sítuaçÕesque entendredeverem ser
objeto de

ï::a
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averiguação,
o que levou,inctusive,a que nalgunscasostenha sido determinada
judiciatmente
a suspensão
dosprémios.
Emtermosde resultados,
referiuque,em 2011,a scMLdistribuiu700M€em prémios
e 520M€ aosbeneficiários
dasreceitaslegalmente
definidos,tendosidoentregueao
Estadoo vatorcorrespondente
ao lmpostode setosobraasapostas.
Em termos de análisedo "fenómeno"jogo, referiu que esta
é uma atividade
proibida, mas que a reatidadeé que as pessoasjogam, pelo
que o Estado,
reconhecendo
a situação,veio a autonizara práticado jogo e concessiona
a sua
exptoração
. i l i r r . r .

os jogos exploradospeta scML são os designados.,jogossociaisi,porque
estão
enraizados
na comunidade
e noshábitossociaisda poputação.
No entanto,foramsempretidosem tinhadé contae êonstituíram
uma preocupação
do Estado,aspetoscomo:
- prevençãode gastosexcessivos;
- prevenção
da aditividadeao jogo;
- aspetosque se prendemcom
a regulamentação
e a fiscatização
do jogo e que
garantema fiabitidadee certezado sistema.
o Estadosernpredefiniú uma i[inhade fronteira coerenteem termos
de potítica
nacionaldo jogo, distinguindo
entreJogossociais/ Jogosde Fortunae Azar.
Nestemomento,quandose fala em jogo e apostasonlinenão estamos
a falar de
nadade Rovoou de uma novaformade jogar, trata-seapenasde
um outro meiode
disponibitização
do jogo a dinheiro,mascuja oferta iá existee que está regutado,
masnumabaseterritorial.
o que importaagorafazeré regutareste novomeio de disponibitização jogo
do
a
dinheiro.
Prosseguiu,
dizendoque hoje em dia a panóptiada oíerta onlineveio cotocarnovas
questõese trazer novaspreocupações
ao Estado.
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