18

Notícias

06

GECTOC – Gabinete de Estudos da CTOC

Preços de transferência – principais
problemas da legislação fiscal nacional

O crescimento das multinacionais decorrente, essencialmente, da crescente integração das economias e do
progresso tecnológico, coloca-lhes diversos problemas
fiscais, bem como às Administrações Fiscais. Entre estes
avulta a dificuldade prática de
determinar correctamente as
receitas e despesas de uma
sociedade ou estabelecimento estável que se integrem
num grupo multinacional. Os
vínculos existentes numa
multinacional podem possibilitar, nas relações estabelecidas no seio do grupo, a prática de condições especiais distintas das que normalmente
seriam aplicáveis caso os
membros do grupo agissem
como empresas independentes em mercados livres.
Os países membros da OCDE
acordaram adoptar o princípio do preço de plena concorrência de forma a eliminar
as consequências da existência de relações especiais sobre os lucros obtidos, tendo
por objectivo, simultaneamente, garantir uma determinação adequada do rendimento tributável em cada país e evitar a dupla tributação.
Os princípios de tributação
das empresas multinacionais
foram acolhidos na Convenção Modelo da OCDE sobre o Rendimento e o Patri-

mónio, basicamente no respectivo artigo 9.º, relativo à
tributação do lucro das empresas associadas, que prevê
a aplicação do princípio da
livre concorrência.
Uma das questões mais complexas que se suscita no referente à tributação das empresas multinacionais consiste na
fixação de preços de transferência apropriados. Por
preços de transferência entende-se, de acordo com as
directrizes da OCDE nesta
matéria (“Transfer Pricing
Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations”, 1995), os preços pelos quais uma empresa transfere bens corpóreos, activos
incorpóreos ou presta serviços a empresas associadas.
Por sua vez, considera-se que
duas empresas são associadas, de acordo com o artigo
9.º da Convenção Modelo, se
uma delas participar, directa
ou indirectamente, na direcção, no controlo ou no capital da outra, ou se as mesmas pessoas participarem, directa ou indirectamente, na
direcção, no controlo, ou no
capital das duas empresas.
De acordo com os princípios
consagrados no referido artigo, quando duas empresas,
«nas suas relações comerciais
ou financeiras, estiverem ligadas por condições aceites ou

impostas que difiram das que
seriam estabelecidas entre
empresas independentes, os
lucros que, se não existissem
essas condições, teriam sido
obtidos por uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condições, podem
ser incluídos nos lucros dessa
empresa e tributados em conformidade». Acolhe-se, assim,
o princípio do preço da plena
concorrência, reafirmado nas
directrizes da OCDE, ao possibilitar-se que as Administrações Fiscais procedam a
ajustamentos dos lucros, remetendo-se para as condições prevalecentes entre
empresas independentes relativamente a operações idênticas e em circunstâncias análogas. De acordo com as directrizes da OCDE, o princípio do preço de plena concorrência é o mais adequado
para a resolução das questões
relativas a preços de transferência, devendo, na medida
do possível, ser preferido a
outros princípios existentes.
Entre nós, a matéria dos
preços de transferência era
abordada no anterior artigo
57.º do Código do Imposto
sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (CIRC), actual
artigo 58.º. Na sua versão primitiva, o artigo 57.º, tratando-se de uma disposição excessivamente lacónica, era mani-

festamente insuficiente para
fundamentar uma actuação
da Administração Fiscal e garantir os direitos dos contribuintes. Através da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro,
o legislador nacional pretendeu acolher na nossa ordem
jurídico fiscal, de forma mais
desenvolvida, as orientações
da OCDE nesta matéria, tendo-se pretendido completar
esta tarefa com a Portaria
n.º 1446-C/2001, de 21 de Dezembro. Todavia, as regras
acolhidas, não se encontrando em absoluta conformidade
com as directrizes da OCDE,
suscitam diversos problemas
práticos, que só poderão ser
ultrapassados através de uma
alteração legislativa.
Os problemas mais prementes dizem respeito ao facto de
não se permitir a celebração
de acordos prévios de preços
de transferência (APP), aos
meios de defesa dos sujeitos
passivos perante as correcções efectuadas pela Administração fiscal e ao conceito
de relações especiais.
Acordos prévios de preços
Os acordos prévios de preços
de transferência estão definidos no primeiro parágrafo do
número 4.124 das directrizes
da OCDE de 1995. De acordo
com tal definição consubstan-
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ciam um «acordo que fixa previamente às operações entre
empresas associadas, um conjunto de critérios adequados
(respeitantes, por exemplo, ao
método de cálculo, aos elementos de comparação, aos
ajustamentos a introduzir e às
hipóteses de base relativas à
evolução futura) na determinação dos preços de transferência aplicados a essas operações no decurso de um determinado período de tempo».
Os APP podem igualmente revelar-se úteis na resolução dos
problemas decorrentes da aplicação do artigo 7.º da Convenção modelo da OCDE no
respeitante às questões de repartição, das actividades dos
estabelecimentos estáveis e
das sucursais.
Ou seja, um APP possibilita
que, previamente à realização
das operações, se defina um
conjunto de critérios adequados, tendo em vista a determinação do preço de transferência aplicável a essas
operações durante um período de tempo. Estes acordos
poderão ser unilaterais, quando apenas intervém uma Administração Fiscal e um contribuinte, ou multilaterais, caso se esteja perante um acordo celebrado entre duas ou
mais Administrações Fiscais.
As directrizes da OCDE
prevêem e recomendam a celebração de APP, sobretudo
bilaterais e multilaterais, efectuados entre as autoridades
competentes, quando possível, através do procedimento
amigável da convenção correspondente. Tal como refere
a OCDE, os países membros
que têm experiência na celebração de APP estão satisfei-

tos com as vantagens daí decorrentes.
Com efeito, a celebração destes acordos prévios traduz-se
num factor de segurança para
as Administrações Fiscais e para os contribuintes, introduzindo uma maior transparência
nos sistemas fiscais, tornando
mais previsível o regime das
operações internacionais, consubstanciando-se, consequentemente, num factor de competitividade do sistema. Ao
dar-se a oportunidade às Administrações Fiscais e aos contribuintes de se consultarem e
cooperarem num espírito de
concertação através da celebração de APP, evitam-se inspecções e acções morosas e
com custos financeiros relevantes. Por outro lado, estes
acordos permitem que a Administração Fiscal obtenha um
conhecimento mais aprofundado relativamente a certas
operações internacionais, estabilizando-se de forma definitiva situações tributárias extremamente complexas. Os APP
assentam pois, numa estratégia
ex ante, que anula a necessidade de acções de fiscalização
ex post. A inspecção tributária
deixará de ser reactiva para
passar a actuar proactivamente, de forma negociada e colaborante.
Efectivamente, nos dias de hoje o investimento transnacional
dá mais importância à estabilidade dos relacionamentos fiscais do que à tributação reduzida. Os APP são precisamente os instrumentos indicados
para a prossecução desse imperativo de estabilização.
A União Europeia não tem ainda uma posição clara sobre os
APP. Todavia, a prática da Co-

missão parece orientar-se para a
sua admissão, dentro de certas
regras. Assim, por um lado, o
recém-criado Fórum conjunto
em matéria de preços de transferência deve primordialmente
ocupar-se das possíveis medidas preventivas destinadas a
evitar a dupla tributação neste
sector, nomeadamente, através
de acordos prévios. A Comissão, tendo em conta os trabalhos da OCDE, pretende,
através de intercâmbios de informações, ter em conta as melhores práticas nesta matéria e
incentivar os Estados membros
a introduzirem ou alargarem
programas bilaterais ou multilaterais em sede de APP.
Por outro lado, diversos APP
foram objecto de controlo pelo Conselho no quadro da aplicação do Código de Conduta
da Fiscalidade das Empresas e
pela Comissão, ao abrigo do
instituto de auxílios de Estado.
É, por exemplo, o caso de diversos regimes holandeses de
rulings. Em causa não está, porém, a existência desses regimes, mas a necessidade da sua
transparência, a exigência que
eles não sejam objecto de aplicação discricionária ou que
não sirvam para encobrir formas de auxílio disfarçadas.
Entre nós, apesar de ponderada na denominada Reforma
Fiscal de 2000, o ECORFI entendeu que a Administração
Fiscal ainda não se encontrava
preparada para a introdução
dos APP, não obstante a Comissão de Reforma da Tributação Internacional presidida
pelo Professor Alberto Xavier
os ter proposto em 1999.
Em Portugal, a legislação relativa aos preços de transferência é claramente insuficiente,

parecendo não permitir que a
Administração Fiscal celebre
directamente com o contribuinte um acordo vinculativo,
pelo que só se poderá celebrar
um APP com a autoridade
competente de um Estado que
seja parte de uma convenção,
no contexto do procedimento
amigável. No entanto, esta não
previsão expressa dos APP poderá não ser impeditiva da sua
celebração. De acordo com o
previsto no n.º 2 do artigo 37.º
da Lei Geral Tributária (LGT), a
lei pode prever que outros
contratos fiscais, para além dos
relativos a benefícios fiscais,
sejam celebrados entre a Administração e o contribuinte.
A celebração de contratos fiscais é, hoje, possível em Portugal. Apesar de se encontrarem
unicamente previstos em sede
de processo de concessão de
benefícios fiscais, é admissível a
sua extensão generalizada a outras questões como os APP. Note-se que a sua celebração não
implica qualquer disposição
discricionária do poder de tributar. Pelo contrário, a previsão
da celebração de APP dependerá de uma correcta estipulação legal das margens de liberdade negocial do agente administrativo, tal como acontece
com o artigo 39.º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, regulamentado pelos Decretos-Lei
n.º 401/99 e n.º 409/99, de 14 de
Setembro.
Urge, todavia, prever-se claramente na legislação portuguesa a celebração de APP.
Na próxima edição da Revista
«TOC» prossegue a análise
desta temática. ★
Gabinete de Estudos
da Câmara dos TOC
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Preços de transferência
– principais problemas
da legislação fiscal nacional (II)

No seguimento do texto publicado na Revista «TOC»
n.º 66, de Setembro de 2005,
prossegue-se a análise aos
problemas da legislação nacional relativa aos preços de
transferência.
Colocam-se questões relativas ao conceito de “relações especiais” que o legislador entre nós, em
substituição do conceito de
“operações vinculadas” (definido, no “Glossário de
OCDE – Princípios aplicáveis em matéria de preços
de transferência destinados
às empresas multinacionais
e às administrações fiscais”
– CCTF n.º 189, pp.31),
acolheu como “operações
realizadas entre empresas
associadas”. Duas empresas são consideradas associadas se uma delas se encontrar, face à outra empresa, nas condições estabelecidas nas alíneas 1–a)
ou 1–b) do artigo 9.º da
Convenção Modelo da
OCDE, o que equivale por
dizer que se está perante
empresas associadas quando uma empresa de um Estado contratante participa
directa ou indirectamente
na direcção, controlo ou
capital de uma empresa de
outro Estado contratante,
ou quando as mesmas pessoas participam, directa ou
indirectamente, na di-

recção, controlo ou capital
de uma empresa de um Estado contratante e de uma
empresa de outro Estado
contratante). Este conceito
tem sido entre nós desde
sempre utilizado (desde o
artigo 51.º-A do Código da
Contribuição
Industrial,
passando pelo primitivo artigo 57.º do CIRC e, agora,
no artigo 58.º do mesmo
Código), como pressuposto subjectivo da possibilidade de correcção à matéria colectável em sede de
preços de transferência, na
acepção que deles já foi
inicialmente dada.
Até à redacção actual do artigo 58.º do CIRC, a doutrina
foi mais ou menos unânime
na crítica à formulação vaga
e imprecisa do conceito dito
indeterminado de “relações
especiais” que o legislador
utilizava. Com efeito, ancorava-se na existência de “relações especiais” a possibilidade de correcções que fossem necessárias ao correcto
apuramento do lucro tributável, todavia não se encontravam clarificadas e muito menos definidas. Não faltava,
pois, quem propugnasse a
declaração de inconstitucionalidade de tais preceitos.
Porém, a doutrina não encontrou eco na jurisprudência, incluindo a jurisprudência do Tribunal Constitucio-

nal. O recente Acórdão
n.º 252/2005, Processo n.º 560/
/2001 (in DR, II Série n.º 119,
de 23 de Junho de 2005, pp.
9227/9239), reconhecendo
embora, a propósito do
então artigo 57.º do CIRC,
que «a presente construção
legislativa assenta na mobilização tipológica de conceitos
indeterminados que, pela
sua natureza, não se prestam
a uma aplicação “automática”, antes exigindo uma valoração problematicamente
concretizadora do sentido jurídico-normativo da norma e,
portanto, uma concretização
especificante em atenção ao
caso a considerar», acaba por
concluir que o preceito impugnado não padece(ia) de
inconstitucionalidade porque:
Embora perante conceitos
indeterminados, o seu conteúdo não demanda a atribuição de qualquer poder
constitutivo à Administração
Fiscal em sede de determinação da matéria colectável,
pois apenas pode ser admitido como critério de decisão aquele sentido objectivo que resulta directamente
da lei. À Administração Tributária apenas é reconhecida, agora, uma competência
de prognose probatória relativamente aos factos que
preencherão esses conceitos jurídicos, gozando, tão-

somente, de liberdade quanto à escolha dos meios de
prova a utilizar, de entre os
permitidos em direito.
Conquanto a determinação
em concreto dos termos em
que ocorrem as relações entre “pessoas independentes”
admita, segundo os padrões
de normalidade probatória,
alguma álea, como vem sendo dito, não poderá dizer-se
que esta seja atentatória do
princípio da previsibilidade
das obrigações fiscais do
destinatário da norma e do
princípio da segurança jurídica, que encarnam a essência material do princípio da
legalidade tributária no Estado de direito democrático,
avaliados pelo crivo dos
princípios da necessidade e
da proporcionalidade – até
porque ninguém melhor
que o sujeito passivo conhecerá as regras de mercado
cuja existência pode evidenciar à Administração e perante o tribunal.
Era este o sentido que enformava o artigo 80.º do Código de Processo Tributário
que, como norma “explicativa” do sentido do preceito
substantivo, exigia não só
uma especial densidade da
fundamentação do acto tributário em causa, como
também uma consideração
específica dos elementos
objectivos de evidenciar, se-
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gundo os referidos padrões
normativos, as relações especiais e, por contraste, os
termos em que as operações
referenciadas ocorrem entre
pessoas independentes.
O contribuinte sempre poderá sindicar quer pela via
administrativa quer pela via
contenciosa o acto da norma aqui constitucionalmente impugnada.
Estamos agora em plena
vigência da redacção profundamente reformulada
que resultou da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, para o então artigo 57.º
do CIRC que, pela remuneração subsequente, passou
a artigo 58.º, relativo aos
“preços de transferência”. A
que veio acrescer, em minuciosa regulamentação, a
Portaria n.º 1446-C/2001, de
21 de Dezembro, assim se
formulando um regime legal que coloca Portugal no
“restrito grupo de Estados
na vanguarda legislativa ao
nível dos preços de transferência” (S. Callahan, 2001,
citado por Fernando Rocha
Andrade, em “Preços de
transferência e tributação
de multinacionais: as Evoluções Recentes e o novo enquadramento jurídico português”, Boletim de Ciências Económicas, Volume
XLV-A, 2002). Pena é que,
como acima se referiu, tenha, por um lado, ficado de
fora a matéria relativa aos
acordos prévios sobre
preços (APP) e, por outro
lado, o regime sancionatório, pois sendo certo que se
penaliza o incumprimento
específico dos deveres acessórios, não o é menos que
se não prevê a introdução
de “penalizações semiautomáticas” para os casos em
que, não podendo naturalmente integrar-se no perí-

metro tipificante da fraude
fiscal, da correcção administrativa do lucro tributável resulte um grande afastamento entre a avaliação do contribuinte e a avaliação administrativa, justificando-se a
introdução de um regime
sancionatório deste género
como meio de prevenção
da utilização dos preços de
transferência para fins de
elisão ou evasão fiscal.
Relações especiais

Importa verificar como foram, então, definidas, no novo quadro normativo, as “relações especiais”. É nas oito
alíneas do n.º 4 do artigo 58.º
do CIRC que, embora com
carácter exemplificativo, se
encontra densificado o conceito de relações especiais,
devendo desde logo sublinhar-se que o legislador português foi muito além, na definição de tais relações, do
conceito tradicional de “dependência”, “pressuposto
subjectivo que passa pela
exigência de que as condições estabelecidas sejam
determinadas por uma relação especial traduzida, na
imanente teleologia normativa, numa “relação de dependência”» – Ac TC antes citado, n.º 5.2.4.1”. Trata-se,
agora, explicitamente, daquelas situações nas quais
uma entidade “tem o poder
de exercer, directa ou indirectamente, uma influência
significativa nas decisões de
gestão da outra». E o legislador presumiu, numa presunção juris et de jure, ou seja, uma presunção que não
admite prova em contrário,
embora com carácter meramente exemplificativo, tais
situações que, na síntese
perfeita de Fernando Rocha
Andrade, no Estudo já cita-

do, são as seguintes:
Casos em que uma entidade, ou os titulares do respectivo capital e seus familiares, detenham, directa ou
indirectamente, uma participação de dez por cento na
outra entidade parte da
transacção, ou dez por cento das duas partes da transacção sejam detidas, directa ou indirectamente, pelas
mesmas pessoas - alíneas a)
e b);
Relações entre a entidade e
membros dos seus órgãos
ou familiares destes – alínea
c);
Situações em que os órgãos
das duas entidades são
maioritariamente ocupados
pelas mesmas pessoas ou
seus familiares – alínea d);
Situação de sociedades coligadas, ou por situação de
domínio, ou por contrato de
subordinação ou grupo paritário – alíneas e) e f);
Entidades em situação de
dependência económica –
alínea g);
E, face à alteração introduzida pela Lei n.º 107-B/2003,
de 31 de Dezembro, a sujeição a um regime fiscal
claramente mais favorável
aplicável a entidade residente em país, território ou
região constante da lista
aprovada pelo ministro das
Finanças.
A crítica, seguindo o mesmo
autor, aponta no sentido de
se considerar agora demasiado abrangente, do ponto
de vista subjectivo, a aplicação do regime. O legislador socorreu-se de um conceito – influência significativa – e densificou-o em termos que o deixam muito
afastado da existência de
um controlo comum às duas
empresas, o fundamento
material do regime dos
preços de transferência, ou,

por outras palavras, em termos que o deixam muito
afastado do anterior conceito de “dependência”. Se a
questão material subjacente
aos preços de transferência
é a existência de uma direcção económica comum
às duas partes de uma transacção, que pode levar a
que seja artificiosa a afectação da matéria colectável
a uma ou outra das empresas envolvidas, presumir-se
que tal se verificará a partir
de uma mera participação
no capital social superior a
dez por cento conduz, necessariamente, à conclusão
de que tal patamar de participação é demasiado baixo
para que se possa falar de
uma “direcção comum” às
entidades envolvidas na
transacção. Tal limiar é baixo em termos de direito
comparado e significativamente inferior à Recomendação da Comissão de Reforma da Fiscalidade Internacional Portuguesa que
apontava para um limiar de
participação de 50 por cento, admitindo que, a partir
da participação de 25 por
cento, a Administração Fiscal pudesse, provando que
tal participação conferia o
controlo da sociedade, aplicar o regime dos preços de
transferência.
A não limitação dos graus
de parentesco, no que toca
às relações familiares entre
os membros, pessoas singulares, dos órgãos da empresas, afigura-se-nos constituir, também, um excessivo
alargamento do âmbito de
aplicação do regime ao
mesmo tempo que a não extensão a ex-cônjuges ou
equiparados, pode conduzir
a “divórcios fiscais”, visando
a não aplicabilidade do regime.
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No plano da aplicação territorial, também não é claro até que níveis de localização o regime dos preços
de transferência é aplicável, uma vez que as situações de titularidade das
participações sociais podem estar diluídas por diversos países, numa cadeia
de participações, podendo,
inclusive, por tal facto, relevar de alguma dificuldade a prova de tal titularidade que, na primeira relação
entre as duas entidades,
não aparece ou não atinge
o patamar legalmente exigido.
Concorrência imperfeita

A inclusão tout court das
situações de dependência
económica na presunção
do poder de uma entidade
exercer, directa ou indirectamente, uma influência significativa nas decisões de gestão da outra,
sem a sua combinação
com outro critério que
permitisse
aferir
da
existência ou não, inter
partes, de uma vontade
comum, o critério material
subjacente ao regime dos
preços de transferência,
pode conduzir a situações
iníquas. Por regra, na alínea g) do n.º 4 do artigo
58.º do CIRC incluir-se-ão
situações em que as entidades em presença têm interesses divergentes e são,
por isso mesmo, entidades
independentes. Admitindo-se que possam aí existir preços que se afastem
dos que poderiam obterse num mercado totalmente concorrencial, tal só será possível no quadro de
uma concorrência imperfeita, ou seja, num quadro
em que a realidade econó-

mica não é conforme aos
modelos de mercado concorrencial. Ora, aplicar
nestas situações o regime
dos preços de transferência conduz a que:
A entidade que, por força da
imperfeição do modelo de
mercado concorrencial, suporta um preço mais elevado imposto por uma outra
entidade com maior poder
de mercado, tenha de suportar um prejuízo adicional, pois verá corrigido para
menos (para fins de apuramento do lucro tributável) o
preço efectivamente pago,
o que também é contraditório com o princípio constitucional da tributação das
empresas pelo seu rendimento real.
A entidade preponderante,
obrigatoriamente, caso se
trate de uma situação exclusivamente interna (n.º 11
do artigo 58.º do CIRC),
e, eventualmente, nos casos em que exista convenção de dupla tributação
internacional com o país
da sua sede ou direcção
efectiva, beneficie do ajustamento correlativo, ou seja, verá diminuídos, em seu
benefício, os proveitos
efectivamente auferidos, o
que se traduzirá numa injustificada correcção, para
baixo, da sua matéria colectável.
Sem prejuízo de reconhecermos a evolução positiva que se verificou de lege
data, permitimo-nos referenciar estes aspectos que
nos parece deverem ser
objecto de reflexão do legislador, tendo em vista
por um lado, a efectividade na aplicação do regime
e, por outro lado, a sua
aplicação justa, como deve ser próprio das soluções jurídicas.

Meios de defesa dos sujeitos
passivos

Um outro aspecto do regime actual das correcções
por preços de transferência
que merece comentário é o
dos meios de defesa dos
sujeitos passivos perante as
correcções efectuadas pela
Administração Fiscal com
tal fundamento.
As alterações legislativas,
efectuadas em 2002, nas
disposições reguladoras
das correcções por preços
de transferência conduziram a eliminar o então vigente artigo 129.º do CIRC,
onde se previa um meio de
defesa específico de que os
sujeitos passivos podiam
socorrer-se nos casos em
que a DGCI efectuasse “correcções de natureza quantitativa nos valores constantes das declarações de
rendimento do contribuinte com reflexos na determinação do lucro tributável”.
Segundo essa disposição,
revogada pelo n.º 3 da Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, o contribuinte,
após a notificação das correcções, dispunha de 30
dias para interpor recurso
hierárquico para o Ministro
das Finanças, recurso esse
que tinha efeito suspensivo
quanto à parte do IRC correspondente aos valores
contestados. Da decisão do
recurso hierárquico poderia depois haver recurso
para os tribunais, nos termos gerais.
Com a revogação desta
norma deixou de existir um
meio específico de defesa
dos contribuintes em caso
de correcções efectuadas
pela Administração Fiscal,
com o fundamento em
preços de transferência ou
da aplicação de qualquer

outra das cláusulas antiabuso especializadas, enquanto, pelo que toca a
aplicação da cláusula geral
anti-abuso do artigo 38.º,
n.º 2, da LGT, o Código de
Procedimento e Processo
Tributário (CPPT) prevê
um procedimento próprio,
com garantias especiais para os sujeitos passivos.
Parece que se justificaria,
para o caso das correcções
com fundamento em
preços de transferência ou,
em geral, em todas as situações onde cláusulas anti-abuso especializadas
possam ser aplicadas, a
existência de um procedimento administrativo especial, onde se previssem os
meios de defesa especiais à
disposição do contribuinte.
O CPPT não o prevê, posto que o seu artigo pareça
até dirigido a situações como a dos preços de transferência. Com efeito, esse
artigo do CPPT, sob a epígrafe “Aplicação das normas anti-abuso”, estabelece, no seu n.º 1, que «a liquidação dos tributos com
base em quaisquer disposições anti-abuso nos termos dos Códigos ou outras
leis tributárias depende da
abertura para o efeito de
procedimento próprio». Da
definição, todavia, do conceito de “disposições antiabuso”, constante do n.º 2,
e do próprio conteúdo das
restantes normas do artigo
63.º, retira-se que afinal o
procedimento nela previsto vale apenas para os casos em que a Administração Fiscal invoca a norma geral anti-abuso constante actualmente do artigo
38.º da Lei Geral Tributária.
De facto, só essa norma, e
não as disposições do CIRC
sobre preços de transferên-
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cia e outras disposições anti-abuso especializadas, cabe na definição de normas
anti-abuso constante daquele n.º 2 que considera
disposições
anti-abuso
«quaisquer normas legais
que consagrem a ineficácia
perante a administração tributária de negócios ou actos jurídicos celebrados ou
praticados com manifesto
abuso das formas jurídicas
de que resulte a eliminação
ou redução dos tributos
que de outro modo seriam
devidos». A situação de
preços de transferência
não configura qualquer
abuso de forma jurídica.
Por outro lado, o procedimento do artigo 63.º do
CPPT centra-se sobretudo
na fundamentação da verificação das condições da
aplicação da norma antiabuso, sendo manifesto
que tal fundamentação, cujo “modelo” consta do n.º 9
do mesmo artigo, não tem
qualquer aplicação à situação de preços de transferência, estando construído para a aplicação da norma geral do artigo 38.º da
LGT.
Falta, pois, um procedimento próprio para os
preços de transferência (e
também porventura para
outras situações em que a
administração invoca outras cláusulas anti-abuso
especializadas).
Sendo assim, depois da revogação do artigo 129.º do
CIRC, que previa o acima
mencionado recurso hierárquico com efeito suspensivo, de que meios de
defesa pode lançar mão o
sujeito passivo de IRC a
quem a DGCI efectue correcções na matéria colectável com o fundamento
em violação das regras so-

bre preços de transferência?
Seguramente que dispõe
do direito geral de audição
antes da conclusão do relatório da inspecção tributária, previsto na alínea e) do
n.º 1 do artigo 60.º da LGT.
É um direito de ordem geral, que sempre poderá
exercer, mas que se afigura, em situações complexas
como são sempre as de
preços de transferência,
pouco adequado a discutir
com profundidade a validade dos fundamentos das
correcções.
Já é muito duvidoso que
possa lançar mão, neste caso, do pedido de revisão da
matéria colectável previsto
e regulado nos artigos 91.º
e 92.º da LGT. É certo que
o mesmo diploma legal,
atrás citado, que procedeu
à revogação do artigo 129.º
do CIRC alterou também a
redacção do n.º 14 do artigo 91.º da LGT, onde expressamente se afastavam
do pedido de revisão os casos que pudessem ser objecto de recurso hierárquico com efeito suspensivo
da liquidação, o que sucedia justamente como vimos, no caso dos preços de
transferência. Na nova redacção desse n.º 14 do artigo 91.º passaram apenas a
ficar afastadas da possibilidade de serem abrangidas
pelo pedido de revisão «as
correcções meramente aritméticas da matéria colectável resultantes de imposição legal e as questões de
direito, salvo quando referidas aos pressupostos da
determinação indirecta da
matéria tributável».
Significa isto que as correcções por preços de
transferência podem ser
discutidas em pedido de

revisão, por já não existir o
obstáculo que a primitiva
redacção do n.º 14 impunha?
Poderá ter sido essa até a
intenção do legislador, já
que o pedido de revisão,
pela sua própria natureza
de debate contraditório entre o contribuinte e a Administração, parece adequado a encontrar uma solução de tipo “arbitral”,
que se justifica muito em
contenciosos deste género.
Não houve, todavia, o cuidado de alterar em conformidade os pressupostos do
pedido de revisão, que, segundo o artigo 91.º da LGT,
se destina proceder à “revisão da matéria colectável
fixada por métodos indirectos” (n.º 1 do artigo
91.º).
Será a correcção da matéria
colectável com fundamento em preços de transferência aplicação de um método indirecto de determinação da matéria tributável?
A dúvida suscita-se porque
o artigo 87.º da LGT apenas
admite e qualifica como
avaliação indirecta os cinco
casos previstos nas cinco
alíneas desse artigo. Parece
claro que em nenhum deles se enquadra a situação
em que a correcção é assente em incumprimento
de regras sobre preços de
transferência.
Se for assim, como parece
que é, não haverá fundamento para requerer pedido de revisão da matéria
colectável, em casos de
preços de transferência,
por não se poder dizer que
tenha havido aplicação da
avaliação indirecta tal como esta é definida e regulada na LGT. Um tal pedido
de revisão corre seriamen-

te o risco de ser indeferido
liminarmente, por não estar a ser usado para as finalidades que a lei lhe atribui.
Quer isto dizer que se corre
o risco de ficar apenas a
existir, ao dispor dos contribuintes para contestarem as
correcções com fundamento em preços de transferência, além do muito provavelmente inócuo direito de
audição antes das conclusões do relatório de inspecção, os meios de defesa
subsequentes à liquidação
do imposto, como sejam a
reclamação graciosa e o respectivo recurso hierárquico,
e, sobretudo, a impugnação
judicial da liquidação efectuada sobre a matéria colectável corrigida.
Não existindo ainda, no nosso ordenamento, a possibilidade de acordo prévio sobre
preços de transferência, a estreiteza dos meios de contestação das correcções efectuadas pela Administração
Fiscal pode levar a recurso
excessivo à impugnação judicial da liquidação o que,
nestes casos, não será com
toda a probabilidade um
meio expedito e ágil de solução de problemas de grande complexidade técnico-económica.
Valeria a pena, a nosso ver,
uma intervenção legislativa
neste domínio, que estabelecesse um procedimento
próprio específico para as
correcções por preços de
transferência (e situações
semelhantes) e desse aos
sujeitos passivos a possibilidade de nele apresentarem as suas razões e discutirem os fundamentos alegados pela Administração
Fiscal. ★
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