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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aumento do limite de isenção e do montante máximo 

de restituição do imposto profissional 

 

No final do mês passado o Governo começou a restituição do Imposto 

Profissional referente ao ano de 2020, o que, juntamente com a implementação do 

Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Económico e do Plano de 

Benefícios de Consumo Electrónico, entre outras medidas, irá atenuar em certa 

medida os encargos económicos e da vida dos residentes face à epidemia. O que 

merece atenção é que, na restituição do imposto profissional, é devolvido 60 por cento 

do mesmo aos contribuintes, com um limite máximo de 14 mil patacas. No entanto, 

estabelecendo a comparação com o “Plano de garantia do emprego, estabilização da 

economia e asseguramento da qualidade de vida da população 2021”, verifica-se uma 

grande diferença relativamente ao aumento da percentagem de devolução do imposto 

profissional de 60 para 70 por cento, e ao aumento do seu limite máximo de 14 000  

para 20 000 patacas nesse programa. Apesar de a referida medida ser provisória, a 

actual situação económica e laboral é mais grave do que em 2021, por isso, a 

sociedade entende que há espaço para ajustar a percentagem e o limite máximo de 

devolução de imposto. 

 

O mercado de emprego de Macau tem vindo a deparar-se com situações de 

instabilidade desde o início da epidemia, especialmente com o encerramento da 

actividade de alguns promotores do jogo e casinos. Ao mesmo tempo, existe também 
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um grupo de pessoas que, apesar de não estarem desempregadas, passaram a ter 

um rendimento menor, pelo que os seus meios de subsistência também foram 

afectados. Tanto agora como no passado, os referidos trabalhadores pertencem ao 

grupo de pessoas de rendimento médio, e com um determinado montante acumulado 

em contribuições pagas de imposto profissional. A devolução de imposto é uma 

medida de reconhecimento e também de comparticipação dos frutos conseguidos com 

os trabalhadores que contribuíram no passado para o desenvolvimento da economia, 

incluindo aquele grupo de pessoas acima mencionado. Por outro lado, do ponto de 

vista económico, os trabalhadores estarão mais motivados para o trabalho e, ao 

mesmo tempo, para o consumo, se forem reduzidos os seus encargos do imposto 

profissional. 

 

Para além da devolução do imposto profissional, a isenção parcial do imposto 

profissional é uma outra medida que pode demonstrar o apoio aos indivíduos com 

rendimento médio. A partir de 2011, o limite de isenção desse imposto foi aumentado 

para 144 000 patacas, ou seja, estão abrangidos por essa isenção os rendimentos 

mensais com valores médios inferiores a 12 000 patacas, porém, desde a 

apresentação dessa medida no Relatório das Linhas de Acção Governativa em 2011 

até à presente data, não se verificou qualquer ajustamento desses valores. Face às 

dificuldades resultantes da epidemia e à impossibilidade do seu desaparecimento a 

curto prazo, as autoridades competentes devem aproveitar a actual situação para que 

o regime fiscal se adapte mais à realidade social. Para isso, deve-se alargar as actuais 

medidas provisórias de isenção e redução fiscais e de devolução de impostos, 
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transformando-as também em medidas fiscais permanentes, por forma a contribuir 

para o aumento da confiança da população na recuperação económica.  

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1 - Face ao impacto da epidemia na economia e no rendimento dos residentes, 

o Governo vai estudar a possibilidade de tomar como referência o “Plano de garantia 

do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da 

população 2021”, para que, nas medidas de restituição do imposto profissional para o 

próximo ano, seja aumentada de 60 para 70 por cento a percentagem de devolução 

fiscal, e elevado o seu limite máximo de 14 000 para 20 000 patacas, com vista a 

aliviar a pressão económica dos residentes, especialmente dos indivíduos com 

rendimento médio?   

 

2 - No passado, o limite de isenção do imposto profissional era de 144 000 

patacas, entretanto, a mediana do rendimento mensal dos residentes de Macau já 

tinha aumentado de 12 000 para 20 000 patacas. Assim, o Governo vai estudar a 

possibilidade de ajustar o actual limite de isenção do imposto profissional, segundo o 

aumento da mediana do rendimento mensal dos residentes, para que o regime do 

imposto profissional esteja mais próximo da situação real da sociedade? 

 

2 de Junho de 2022 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Wong Kit Cheng 


