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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aperfeiçoamento da declaração fiscal, lembretes sobre o pagamento de 

impostos e orientações sobre o pagamento de impostos online 

 

No dia 17 de Agosto, começaram a ser distribuídos os apoios do “Plano 

de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos 

trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos 

comerciais em 2022” da primeira ronda das medidas de apoio económico, no 

valor de dez mil milhões de patacas, beneficiando um total de 253 mil pessoas, 

incluindo operadores de estabelecimentos comerciais, contribuintes do 2.º 

grupo do imposto profissional, trabalhadores e profissionais liberais de 

sectores específicos1. Muitos operadores de estabelecimentos comerciais não 

conseguiram receber o apoio por não preencherem os requisitos, ou seja, por 

não terem entregado a declaração de rendimentos do Imposto Complementar 

de Rendimentos do ano 2021 no prazo legalmente estabelecido. Numa sessão 

de interpelação oral realizada recentemente na Assembleia Legislativa, o 

Secretário para a Economia e Finanças respondeu à questão sobre a 

possibilidade de se facilitar a apreciação e aprovação dos pedidos de apoio 

económico da primeira ronda de medidas, referindo que as empresas e os 

                                            
1 Referência: http://www.macaodaily.com/html/2022-08/17/content_1615615.htm 
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trabalhadores devem aproveitar bem o mecanismo de reclamação, e que o 

Governo ia procurar, de acordo com a lei, ajudar os residentes com 

necessidades2. 

Em termos jurídicos, o cumprimento rigoroso e pontual é uma obrigação 

fiscal dos residentes e empresários, mas devido ao impacto do surto da 

epidemia em Junho deste ano, muitas pequenas e médias empresas estão em 

dificuldades e precisam de apoio urgente, uma situação que merece uma 

excepção. Deste modo, espero que o Governo, ao abrigo do disposto no 

respectivo regulamento administrativo, proceda a uma apreciação séria dos 

casos, com vista a prestar o máximo apoio aos residentes e empresas com 

necessidades. Além disso, com o desenvolvimento do governo electrónico, as 

autoridades lançaram há muito tempo os serviços fiscais electrónicos que 

permitem a consulta de informações fiscais, declarações fiscais, pagamento 

de impostos, requerimento de certidões, etc., através da respectiva aplicação 

de telemóvel. Contudo, segundo consta, muitos residentes não a utilizam ou 

não sabem como fazê-lo. 

 Assim sendo, quanto à forma de ajudar os residentes e as empresas a 

cumprirem rigorosa e pontualmente as suas obrigações fiscais, interpelo sobre 

o seguinte: 

1. Segundo uma notícia, até ao meio-dia do dia 17 de Agosto, a Direcção 

dos Serviços de Finanças recebeu 3918 requerimentos e 

                                            
2 Referência: http://www.macaodaily.com/html/2022-08/20/content_1616270.htm 
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reclamações3, portanto, um número bastante elevado. Quais foram as 

razões que levaram a esta situação? O Governo deve analisar os 

casos, e estudar também os requerimentos e reclamações 

apresentados nos últimos dois anos no âmbito do “Plano de apoio 

pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos 

operadores de estabelecimentos comerciais”, com vista a ficar a 

conhecer melhor as respectivas razões, e a melhorar ainda mais os 

trabalhos de divulgação, no sentido de relembrar os residentes das 

declarações fiscais. Por exemplo, deve reforçar a emissão de 

lembretes aos residentes através de mensagens de texto, via conta 

única e demais plataformas públicas. Vai fazê-lo? 

2. Nos últimos anos, a Direcção dos Serviços de Finanças lançou a 

“Macau Tax”, cuja inscrição pode ser efectuada através da conta única, 

disponibilizando aos residentes diversos serviços, tais como consultas 

fiscais e pagamento de impostos online. Qual é o ponto de situação do 

pagamento de impostos online? Qual é a proporção em comparação 

com o pagamento offline? Muitos idosos não sabem utilizar os serviços 

online, assim sendo, o Governo deve proceder à respectiva 

optimização, por exemplo, orientar os residentes a utilizarem esses 

serviços através de lembretes sobre a apresentação de declarações 

fiscais e o pagamento de impostos, de manuais sobre o pagamento de 

                                            
3 Referência: http://www.macaodaily.com/html/202208/18/content_1615861.htm 
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impostos online, etc., e deve ainda realizar mais palestras e actividades 

específicas, ou até visitar as diversas zonas e proceder à divulgação 

in loco. Vai fazê-lo? 

3. A “Macau Tax” serve a população há algum tempo. Nos últimos anos, 

foi criada uma nova janela na plataforma da conta única, mas só tem 

as funções de levantamento de senhas e marcação prévia para o 

atendimento ao balcão. Como é que se pode inserir, de forma segura 

e estável, as funções fiscais da “Macau Tax” na conta única? 

 

 31 de Agosto de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ngan Iek Hang 


