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A diretiva antielisão
fiscal de 2016
Com a aprovação final da diretiva antielisão várias ações definidas no plano anti BEPS da OCDE
como boas práticas na luta contra a elisão fiscal passam a integrar, com caráter vinculativo, o
Direito da UE.
Por António Carlos dos Santos* | Artigo recebido em junho de 2017

A

noção de elisão fiscal está
intrinsecamente
ligada
à de planeamento fiscal
abusivo. Tradicionalmente, o planeamento fiscal (PF) é considerado
como legítimo quando os contribuintes se limitam a utilizar mecanismos previstos na lei para reduzirem os seus encargos fiscais.
Com propriedade, alguns autores
falam, a propósito, de gestão fiscal
ou de otimização fiscal e observam
que este tipo de planeamento (intra
legem) é mesmo uma obrigação dos
gestores das empresas que diligentemente seriam obrigados a reduzir, dentro das margens permitidas por lei, os seus custos, entre os
quais os fiscais.1
No entanto, nos últimos anos, o
planeamento fiscal transfronteiras das grandes empresas, mormente das empresas multinacionais (EMN), tornou-se muito mais
sofisticado. As fronteiras entre

gestão fiscal e evasão fiscal (ou
planeamento contra legem) esbateram-se, dando origem a formas de
planeamento praeter legem, contrários ao princípio da responsabilidade social das empresas.2 Este
planeamento (designado de agressivo ou abusivo) que se desenvolve
entre diferentes jurisdições, tem
em vista a promoção por meios
artificiais da transferência dos lucros tributáveis num determinado
Estado para Estados com regimes
fiscais mais favoráveis, sendo já há
alguns anos alvo da atenção da Comissão Europeia. Ele pode assumir
várias formas como, por exemplo,
aproveitar-se do regime de preços de transferências, tirar partido
dos aspetos técnicos de um sistema
fiscal ou das assimetrias existentes entre dois ou vários sistemas
fiscais (por exemplo, a diferente
qualificação jurídica de operações)
para reduzir ou mesmo evitar as

obrigações fiscais. Entre as consequências desta prática, são de referir as duplas deduções (por exemplo, a mesma despesa é deduzida
tanto no Estado de origem como no
Estado de residência) e a dupla não
tributação (por exemplo, os rendimentos nem são tributados no Estado de origem nem no Estado da
residência do beneficiário), aproveitando um deficiente desenho
das convenções para evitar a dupla
tributação (CDT).
O PF passou, assim, a ser considerado agressivo (abusivo) quando
os contribuintes, nomeadamente
as EMN, com o fito de reduzirem a
sua fatura fiscal, procuram, contra
a razão de ser dos regimes, tirar
partido das lacunas, disparidades ou deficiências nas legislações
fiscais nacionais e na legislação
internacional, para desviar os lucros de uma jurisdição para outra,
onde os níveis de tributação são
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mais reduzidos ou nulos, afetando
a equidade na repartição internacional das receitas fiscais, a concorrência leal entre empresas e, no
espaço europeu, o funcionamento
do mercado interno.
A crise económica e financeira
mundial dos últimos anos, as políticas de austeridade que tombaram
em cima de alguns países (entre os
quais o nosso) e os diversos escândalos publicitados pela imprensa
ligados ao não pagamento ou reduzidíssimo pagamento de impostos
por parte de grandes EMN (como a
Apple, a Amazon e tantas outras)
vieram sensibilizar a opinião pública para a necessidade de assegurar que todos os contribuintes
pagassem a parte de impostos que
efetivamente corresponde aos rendimentos auferidos.
Em decorrência destes fatores, a
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico
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(OCDE) iniciou, com o apoio político do G20, um movimento destinado a conter a erosão das bases
tributárias e o desvio de lucros
(plano anti BEPS, do acrónimo base
erosion and profit shifting). Em 12
de fevereiro de 2013, divulgou um
plano de ação onde mostra preocupação com este fenómeno e se
propõe adotar medidas para coordenar a legislação tributária internacional. Em 5 de outubro de 2015,
a OCDE apresentou as conclusões e
recomendações de 15 relatórios finais sobre o plano anti BEPS, a 12.ª
das quais visa precisamente «exigir dos contribuintes a revelação de
seus mecanismos de planeamento
tributário agressivos.»3
A coordenação deste movimento é
efetuada pelo Fórum Global para a
Transparência e Troca de Informações Tributárias (uma espécie de
Fisco Global), ao qual aderiram já
mais de 140 países, entre os quais o

nosso. Os seus objetivos manifestos são, em última instância, permitir às jurisdições aderentes um
aumento das suas receitas fiscais
que, em função das opções políticas por elas escolhidas, poderia
contribuir para a redução dos défices do setor público, para a melhoria dos serviços públicos e das
funções sociais dos Estados (saúde,
educação, segurança social, cultura), para sanear o sistema financeiro, impulsionar o investimento e,
consequentemente, o crescimento
e o emprego em benefício da maioria dos seus cidadãos.4
Por sua vez, a União Europeia,
cujos EM integram este movimento, levou a cabo um trabalho complementar e de aprofundamento da
luta contra a elisão fiscal.
O «pacote antielisão fiscal»
da Comissão Europeia
Em decorrência do plano de ação
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de 20155 e das conclusões do Conselho Europeu de 18 de dezembro
de 20146, a Comissão apresentou, em 28 de janeiro de 2016, um
conjunto de medidas, iniciativas
legislativas e não legislativas, conhecido como «pacote antielisão
fiscal», cujo objetivo, inspirado no
plano anti BEPS, é essencialmente
incrementar, na União Europeia, a
coordenação das respostas dos Estados-membros (EM) ao problema
da elisão fiscal das grandes empresas, nomeadamente a provocada
por práticas fiscais agressivas.7
Assim, os EM são incentivados a
defenderem mais firmemente as
suas bases tributárias, com base
no princípio segundo o qual «as
empresas têm de pagar a parte de
impostos que lhes corresponde no
país onde desenvolvem a sua atividade económica.»
No quadro destes objetivos de caráter geral, este pacote visa aumentar a transparência, contribuir
para a promoção da boa governação fiscal no plano internacional,
assegurar uma concorrência interempresarial mais equitativa no
mercado interno e uma fiscalidade
mais justa e eficaz para os contribuintes europeus.
Este pacote é constituído por três
documentos políticos e por duas
propostas de diretiva:
- A comunicação geral introdutória intitulada «Pacote antielisão fiscal: próximas etapas para
uma tributação eficaz e maior
transparência fiscal na UE.» Esta
comunicação-quadro serve de
apresentação das linhas gerais do
pacote de medidas ora avançadas
e é acompanhada de um «documento de trabalho dos serviços da
Comissão», onde são explicitadas
as razões políticas e económicas
subjacentes às medidas a adotar e

ao programa mais amplo da Comissão contra a elisão fiscal.8 Na
mesma altura, foi também tornado
público um importante estudo sobre o planeamento fiscal agressivo
(PFA) que analisa alguns dos principais esquemas utilizados pelas
empresas para evitar o pagamento
de impostos.9
- A «Recomendação aos EM sobre
o modo de evitar práticas abusivas no âmbito das convenções fiscais.»10 Nela se indica aos EM quais
são as melhores formas de proteger
as suas convenções fiscais contra
práticas abusivas, de forma compatível com o direito da União.
- A Comunicação sobre uma «estratégia externa para uma tributação efetiva» e respetivos anexos.11
Tendo em conta a dimensão mundial da elisão e da concorrência
fiscal prejudicial, a Comissão incentiva a busca de soluções para
tais problemas para além das fronteiras da UE, procurando estender
a outros Estados, incluindo os países em desenvolvimento, as regras
da UE e de outras organizações
internacionais relativas à transparência, à concorrência fiscal leal,
à cooperação e à boa governação
fiscal, a fim de que estes Estados
beneficiem também da luta global
contra a elisão fiscal.
- A proposta de diretiva do Conselho que introduz uma nova alteração (a quarta) à diretiva de 2011
relativa à «troca automática de informações obrigatória no domínio
da fiscalidade» (a DCA 1).12 Esta
proposta que tem em vista a partilha entre os EM de informações
sobre os grupos de EMN que operam na UE e, consequentemente,
um aumento da transparência, foi
formalmente aprovada em 25 de
maio de 2016.13
- A proposta de diretiva do Conse-

lho que estabelece «regras contra
as práticas de elisão fiscal» que
afetam diretamente o funcionamento do mercado interno.14
Aqui propomo-nos apenas apresentar as linhas gerais desta última diretiva.
A diretiva antielisão fiscal
Apresentação geral - Após intensas negociações, esta proposta foi
convertida em 2016 na Diretiva
Antielisão (DAE).15 Prevê-se que
esta diretiva vigore transitoriamente enquanto não for aprovada a
proposta de diretiva relativa à matéria coletável comum consolidada
em sede de imposto sobre as sociedades (MCCCIS), recentemente relançada a partir da proposta
originária de 16 de março de 2011.16
A DAE abrange os estabelecimentos estáveis situados na União de
entidades nela não residentes. De
fora ficavam, porém, as entidades
transparentes.
A DAE pretende combater eficazmente as práticas de elisão fiscal,
mediante o estabelecimento de
regras juridicamente vinculativas que reforcem o nível médio
comum de proteção contra o PFA
no mercado interno, em vez de
se recorrer a simples medidas de
soft law.
Analisemos, de seguida, os cinco
objetivos específicos visados pela
DAE.
Evitar a dedutibilidade
dos juros inflacionados
Impondo um teto ao montante dos
juros dedutíveis pelo contribuinte
em cada ano fiscal, a DAE visa desencorajar as práticas dos grupos
de EMN que reduzem artificialmente a sua fatura fiscal mediante
esquemas que envolvem o financiamento de entidades do grupo
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situadas em jurisdições com elevado nível de tributação por meio
de empréstimos que originam o
pagamento de uma transferência excessiva de lucros sob a forma de juros (juros inflacionados)
a entidades do mesmo grupo, mas
sedeadas em jurisdições de baixa
tributação.17 Assim, de acordo com
o artigo 4.º, n.º 1 da DAE, «os gastos excessivos com empréstimos
obtidos são dedutíveis no período
de tributação em que são incorridos apenas até 30 por cento dos
resultados dos contribuintes antes
de juros, impostos, depreciações
e amortizações (EBITDA).» Estes
gastos bem como o EBIDTA - prossegue o mesmo dispositivo - «podem ser calculados a nível do grupo e incluem os resultados de todos
os seus membros.» No entanto, a
medida pode ter um alcance bem
mais reduzido, uma vez que, de
acordo com o n.º 7 do mesmo artigo, os EM «podem excluir as empresas financeiras» do seu âmbito
de aplicação «mesmo que estas
façam parte de um grupo consolidado para efeitos de contabilidade
financeira.»
Disciplinar os regimes de tributação à saída (exit taxes)
Estes regimes visam contrariar
práticas de empresas que tentam
reduzir o valor do imposto a pagar transferindo a residência fiscal
para jurisdições de reduzida tributação. A UE entende que é urgente
que tais regimes sejam compatibilizados entre si e se tornem mais
eficazes. «A tributação à saída tem
a função de garantir, caso um contribuinte transfira ativos ou a sua
residência fiscal para fora da jurisdição fiscal de um Estado, que esse
Estado tributa o valor económico
de quaisquer mais-valias geradas
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A DAE pretende uniformizar o regime das cláusulas gerais
antiabuso já existentes e a sua aplicação em situações
nacionais, no interior da União e em relação a países
terceiros, e vincular os EM que ainda a não tenham a criá-la.
ar aos contribuintes quaisquer ganhos ilícitos.
no seu território, mesmo que essas
ainda não tenham sido realizadas
no momento da saída.» Isto implica especificar os casos em que
os contribuintes estão sujeitos às
regras em matéria de tributação à
saída e em que são tributados pelas mais-valias não realizadas que
tenham sido incorporadas nos seus
ativos transferidos, ficando de fora
as transferências de ativos entre
uma sociedade-mãe e as suas filiais. Como implica igualmente
fixar um valor de mercado para os
ativos transferidos no momento da
saída dos ativos, o que é feito com
base no princípio da plena concorrência (arm's lenght principle) usado
em sede de preços de transferência.
Importante é ainda assegurar que a
tributação à saída esteja em conformidade com o direito europeu.18
Tendo em conta estes pressupostos, a redação do n.º 1 do artigo 5.º
da DAE é a seguinte: «1. Um contribuinte deve estar sujeito a imposto por um montante igual ao
valor de mercado dos ativos transferidos, no momento da saída dos
ativos, deduzido do seu valor para
efeitos fiscais, em qualquer das seguintes circunstâncias:
a) O contribuinte transfere ativos
da sua sede para o seu estabelecimento estável situado noutro Estado-membro ou num país terceiro,
na medida em que o Estado-membro da sede deixou de ter o direito

de tributar os ativos transferidos
devido à transferência;
b) O contribuinte transfere ativos
do seu estabelecimento estável situado num Estado-membro para
a sua sede ou para outro estabelecimento estável situado em outro Estado-membro ou num país
terceiro, na medida em que o Estado-membro do estabelecimento
estável deixou de ter o direito de
tributar os ativos transferidos devido à transferência;
c) O contribuinte transfere a sua
residência fiscal para outro Estado-membro ou para um país terceiro, com exceção dos ativos que
permanecem efetivamente afetos a
um estabelecimento estável situado no primeiro Estado-membro;
d) O contribuinte transfere a atividade exercida pelo seu estabelecimento estável de um Estado-membro para outro ou para um
país terceiro, na medida em que
o Estado-membro do estabelecimento estável deixou de ter o direito de tributar os ativos transferidos devido à transferência.»
Criar um regime harmonizado
de cláusula geral antiabuso
Os esquemas de planeamento fiscal abusivo são cada vez mais complexos, sem que essa complexidade
seja acompanhada pelas legislações dos EM, de caráter esparso e
fragmentado. As práticas fiscais
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abusivas que não sejam cobertas
por disposições antiabuso específicas nos sistemas fiscais dos EM
são frequentemente combatidas
mediante a introdução de uma
cláusula geral antiabuso (CGA).
Elas têm por função colmatar lacunas, podendo coexistir com as
cláusulas antiabuso específicas.19
A DAE pretende uniformizar o regime das CGA já existentes e a sua
aplicação em situações nacionais,
no interior da União e em relação a países terceiros, e vincular
os EM que ainda a não tenham a
criá-la de modo a que as autoridades nacionais possam recusar aos
contribuintes quaisquer ganhos
ilícitos.
Tendo em vista este objetivo, é a
seguinte a redação do artigo 6.º da
DAE:
«1. Para efeitos do cálculo da matéria coletável das sociedades, os
Estados-membros devem ignorar
uma montagem ou série de montagens que, tendo sido posta em
prática com a finalidade principal
ou uma das finalidades principais
de obter uma vantagem fiscal que
frustre o objeto ou a finalidade do
direito fiscal aplicável, não seja
genuína tendo em conta todos os
factos e circunstâncias relevantes.
Uma montagem pode ser constituída por mais do que uma etapa
ou parte.
2. Para efeitos do n.º 1, considera-se que uma montagem ou série
de montagens não é genuína na
medida em que não seja posta em
prática por razões comerciais válidas que reflitam a realidade económica.20
3. Caso as montagens ou série de
montagens não sejam tomadas em
consideração nos termos do n.º 1,
a coleta é calculada nos termos do
direito nacional.»

Definir regras relativas
às sociedades estrangeiras
controladas e ao cálculo
do seu rendimento
As regras relativas às sociedades
estrangeiras controladas (regras
CFC) - que podem dizer respeito
a uma filial sujeita a baixa tributação, a categorias específicas de
rendimento ou a rendimentos artificialmente desviados para uma
filial - têm por efeito reatribuir à
sociedade-mãe os rendimentos
de uma filial controlada sujeita a
baixa tributação, passando aquela
a estar sujeita a tributação relativamente a estes rendimentos no
Estado onde é residente para efeitos fiscais.21 É, de facto, comum
que, para reduzirem a sua base
tributável, os grupos de empresas
transfiram elevados montantes de
lucros para sociedades controladas
sedeadas em jurisdições de baixa tributação. Um esquema usual
consiste em transferir primeiro a
propriedade de bens imateriais,
por exemplo, a propriedade intelectual, para sociedades estrangeiras controladas (SEC) e transferir depois o pagamento de royalties.
As regras previstas na DAE visam
não só manter o rendimento da
empresa estrangeira controlada
na sociedade-mãe e como minimizar os encargos administrativos
e os custos de cumprimento das
regras. Assim, estando reunidas
certas condições, o EM de um contribuinte deve tratar como uma
sociedade estrangeira controlada
uma entidade, ou um estabelecimento estável cujos lucros não
estejam sujeitos a imposto ou estejam isentos de imposto nesse EM.22
Segundo a DAE, no caso de uma
entidade ou um estabelecimento
estável serem tratados como uma
sociedade estrangeira controlada,

o EM do contribuinte inclui na base
tributável os rendimentos não distribuídos da entidade ou os rendimentos do estabelecimento estável
provenientes das seguintes categorias: juros ou outros rendimentos gerados por ativos financeiros,
royalties ou outros rendimentos da
propriedade intelectual, dividendos e rendimentos provenientes da
alienação de ações ou quotas, rendimentos provenientes de locação
financeira, rendimentos provenientes de atividades de seguros,
bancárias e de outras atividades
financeiras, rendimentos provenientes de empresas de faturação
que obtenham rendimentos de comércio e serviços provenientes de
bens e serviços comprados e vendidos a empresas associadas, e que
acrescentam pouco ou nenhum
valor económico.23 Consideram-se
ainda incluídos na base tributável
os rendimentos não distribuídos
da entidade ou do estabelecimento
estável resultantes de montagens
não genuínas postas em prática
com a finalidade essencial de obter
uma vantagem fiscal.24
Criar um quadro para enfrentar
as assimetrias híbridas
As assimetrias híbridas decorrem das diferenças na qualificação
jurídica dos pagamentos ou das
entidades, diferenças essas que
se revelam na interação entre os
ordenamentos jurídicos de duas
jurisdições. A DAE procura evitar que os contribuintes de IRC se
aproveitem das disparidades entre
os sistemas fiscais nacionais para
reduzir a sua capacidade contributiva, jogando nomeadamente com
as assimetrias de qualificação legal de um instrumento financeiro
ou de uma entidade que frequentemente conduzem a duplas de-
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duções (deduções fiscais em dois
países) ou à dedução de rendimento num país sem a correspondente inclusão no outro. Esta matéria
era, até agora, discutida no quadro
do grupo Primarolo e regulada por
meio de orientações emanadas ao
abrigo do Código de Conduta sobre
a fiscalidade direta das empresas,
mas sem caráter vinculativo. Assim, para o efeito, a DAE estabelece o seguinte: «1. Na medida em
que uma assimetria híbrida resulte
numa dupla dedução, a dedução
é concedida apenas no Estado-membro em que esse pagamento
tem origem; 2. Na medida em que
uma assimetria híbrida resulte
numa dedução sem inclusão, o Estado-membro do pagador recusa a
dedução desse pagamento.»
Conclusão
Com a aprovação final da DAE, várias ações definidas no plano anti
BEPS da OCDE como boas práticas
na luta contra a elisão fiscal passam a integrar, com caráter vinculativo, o Direito da UE. É o caso da
limitação da dedução de juros, das
regras para sociedades estrangeiras controladas e das regras relativas a assimetrias híbridas. A DAE
prevê, no entanto, outras situações
de combate ao PFA derivadas de
preocupações mais internas, como
a questão da tributação à saída ou a
criação de um regime uniforme de
cláusulas gerais antiabuso.
Em termos gerais, comparando as
medidas previstas na DAE com as
apresentadas na respetiva proposta de diretiva verifica-se que, provavelmente por falta de acordo político, da DAE não consta qualquer
referência à chamada cláusula de
switch-over.25
O texto da DAE é constituído, em
larga medida, por princípios ou
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O texto da DAE é constituído, em larga medida, por
princípios ou disposições gerais que implicam um aturado
esforço de concretização por parte dos EM ou, como é em
parte o nosso caso, de revisão de regimes já existentes.

disposições gerais que implicam
um aturado esforço de concretização por parte dos EM ou, como é
em parte o nosso caso, de revisão
de regimes já existentes. Não será
tarefa fácil. A DAE procura alcançar um (muito) difícil compromisso entre objetivos distintos, tais
como a compatibilização das medidas aprovadas com o BEPS (que
a maioria dos EM se comprometeu
a respeitar), a proteção das receitas
fiscais dos EM, a preservação da
competitividade global da União
perante o exterior, o respeito pelas
regras do mercado único (evitando
a fragmentação deste) e das liberdades económicas, sem esquecer a
observação da Carta dos Direitos
Fundamentais da UE e da legislação da UE em geral.
Prevê-se que uma avaliação da
execução da DAE seja efetuada pela
Comissão em agosto de 2020, podendo o relatório desta instituição
ser acompanhado de uma proposta
legislativa.
Fica, assim, a dúvida de saber se
estamos perante um verdadeiro
regime transitório (enquanto não
for aprovada a diretiva MCCCIS)
ou se, uma vez mais, na União Europeia, nada é tão definitivo como
um regime provisório...
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Conselho [COM(2011) 121 final] rela-

tação, em conformidade com o plano

tivessem ao seu dispor informações

tiva a uma matéria coletável comum

anti BEPS. Esta convenção multilate-

essenciais para detetarem os riscos de

consolidada do imposto sobre as so-

ral modifica a aplicação de milhares

elisão fiscal e pudessem assim orientar

ciedades» (MCCCIS) apresentada em

de convenções para evitar a dupla tri-

melhor os seus controlos fiscais.

Bruxelas, em 16 de março de 2011 e o

butação, implementa requisitos mí-

13

Diretiva (UE) 2016/881 do Conse-

artigo do autor «A proposta de di-

nimos para evitar o treaty shopping e

lho, de 25 de maio de 2016, que altera

retiva sobre a matéria coletável con-

torna mais eficazes os mecanismos de

a diretiva 2011/16/UE (DCA 1) no que

solidada comum em sede de imposto

resolução de conflitos.

respeita à troca automática de infor-

sobre as sociedades: passado, presen-

Comissão (2015), Um sistema de tri-

mações obrigatórias no domínio da

te e futuro», Revista do Sindicato dos

butação das sociedades justo e eficaz na

fiscalidade (JO L 146, de 3 de junho

Trabalhadores dos Impostos, n.º 7, ju-

União Europeia: cinco domínios de ação

de 2016). Até à data, das quatro dire-

nho de 2016, pp. 6-13.

prioritária [COM (2015) 302 final, de 17

tivas de alteração à DCA já aprovadas,

17

de junho de 2015.

Portugal transpôs apenas a segunda

ce que, a fim de desincentivar estas

De acordo com o considerando n.º 2

através do Decreto-Lei 64/2016, de

práticas, a DAE introduz «um rácio

da DAE: «Essas conclusões salienta-

11 de outubro. Note-se que aguarda

de dedutibilidade respeitante aos re-

vam a necessidade de encontrar solu-

aprovação uma quinta alteração a esta

sultados tributáveis dos contribuintes

ções comuns, mas flexíveis, a nível da

diretiva.

antes de juros, impostos, deprecia-

União, coerentes com as conclusões

14

COM (2016) 26 final, de 28 de janeiro

ções e amortizações (EBITDA — ear-

da OCDE sobre a BEPS. (...) e conside-

de 2016, 2016/0011 (CNS), «Proposta

nings before interest, tax, depreciation

ravam que as diretivas da União de-

de diretiva do Conselho que estabe-

and amortisation)» e que os EM «po-

veriam, sempre que apropriado, ser o

lece regras contra as práticas de eli-

derão utilizar também regras especí-

instrumento escolhido para executar

são fiscal que afetam diretamente o

ficas contra o financiamento por dí-

as conclusões da OCDE sobre a BEPS a

funcionamento do mercado interno.»

vida intragrupo, em particular regras

nível da União.»

Esta proposta foi objeto de acordo em

de subcapitalização.»

reunião do ECOFIN de junho de 2016.

18

5

6

7

nomeadamente

Cf. C (2016) 271 final, de 28 de ja-

Sobre o tema, cf. Dourado, Ana

Cf. o 10.º considerando da DAE que,

Paula, «The EU Anti Tax Avoidance

15

Package: Moving Ahead of BEPS»,

lho, de 12 de julho de 2016 que estabe-

contribuintes deverão ter o direi-

Intertax, vol. 44, issues 6&7, pp. 440-

lece regras contra as práticas de elisão

to, quer de pagar imediatamente o

445.

fiscal que tenham incidência direta

montante do imposto à saída liqui-

Cf. COM (2016) 23 final, de 28.01.2016

no funcionamento do mercado inter-

dado quer de diferir o pagamento do

que traz, em anexo, um estudo dos

no. A DAE foi publicada no JO L 193,

montante do imposto, eventualmente

serviços da Comissão [COMMSSION

de 19 de julho, para entrar em vigor

acrescido de juros e de uma garan-

STAFF Working Document SWD (2016)

no vigésimo dia após a sua publica-

tia, mediante o pagamento em pres-

6 final].

ção. Os EM devem transpô-la para o

tações ao longo de um determinado

direito interno até 31 de dezembro de

número de anos» e que não devem ser

8

9

Cf. «Study on Structures of Aggres-

Diretiva (UE) 2016/1164 do Conse-

O 6.º considerando da DAE esclare-

para este efeito,

esclarece que «os

JULHO 2017
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«cobrados impostos à saída quando a

to a receber mais de 50 por cento dos

riam assumido os riscos a eles asso-

transferência de ativos for de nature-

lucros dessa entidade; e b) o impos-

ciados se não fossem controlados por

za temporária e os ativos reverterem

to sobre as sociedades efetivamente

uma sociedade na qual são exercidas

para o Estado-membro do autor da

pago sobre os seus lucros pela enti-

as funções dos dirigentes, que são re-

transferência, caso a transferência

dade ou pelo estabelecimento estável

levantes para esses ativos e riscos, e

seja efetuada a fim de satisfazer re-

é inferior à diferença entre o impos-

que são essenciais para gerar os ren-

quisitos prudenciais em matéria de

to sobre as sociedades que teria sido

dimentos da sociedade controlada.".

fundos próprios ou para efeitos de

cobrado à entidade ou ao estabeleci-

25

gestão de liquidez ou em caso de ope-

mento estável ao abrigo do sistema de

tigo 6.º da proposta, com a seguinte

rações de financiamento através de

tributação das sociedades aplicável

redação: «1. Os Estados-membros não

valores mobiliários ou de ativos cons-

no Estado-membro do contribuinte

devem isentar um contribuinte da

tituídos como garantia.»

e o imposto sobre as sociedades efe-

tributação dos rendimentos gerados

Esta cláusula estava prevista no ar-

É o caso de Portugal onde uma cláu-

tivamente pago sobre os seus lucros

no estrangeiro recebidos pelo contri-

sula geral antiabuso (hoje constante

pela entidade ou pelo estabelecimen-

buinte sob a forma de distribuição de

do artigo 38/2 da Lei Geral Tributária

to estável. Para efeitos do primeiro

lucros de uma empresa situada num

e cuja aplicação é regulada pelo art.º

parágrafo, alínea b), não é tido em

país terceiro, do produto da aliena-

63.º do Código Procedimento e de Pro-

conta o estabelecimento estável de

ção de ações ou quotas detidas numa

cesso Tributário) foi introduzida pelo

uma sociedade estrangeira contro-

empresa situada num país terceiro ou

XIII Governo Constitucional. Sobre o

lada que não esteja sujeito a impos-

de rendimentos provenientes de um

tema, cf. Courinha, Gustavo L. (2009,

to ou que esteja isento de imposto na

estabelecimento estável situado num

reimp.), A Cláusula Geral Anti-Abuso

jurisdição da sociedade estrangeira

país terceiro, quando a empresa ou o

no Direito Tributário, Contributos para a

controlada. Além disso, entende-se

estabelecimento estável estiver sujei-

sua compreensão, Coimbra: Almedina.

por imposto sobre as sociedades que

to, no país de residência da empresa

Segundo o considerando 11 da DAE,

teria sido cobrado no Estado-Mem-

ou no país onde se situa o estabele-

«ao avaliar se uma montagem deverá

bro do contribuinte aquele que seria

cimento estável, a um imposto sobre

ser considerada não genuína, poderá

calculado de acordo com as regras do

os lucros a uma taxa legal do imposto

ser dada aos Estados-membros a pos-

Estado-Membro do contribuinte."

sobre as sociedades inferior a 40 por

sibilidade de analisarem todas as ra-

23

Cf. o n.º 2 do artigo 7.º da DAE. No-

cento da taxa legal de imposto que

zões económicas válidas, incluindo as

te-se, porém, que esta inclusão de

seria aplicada ao abrigo do regime do

atividades financeiras.»

rendimentos não se verifica caso a so-

imposto sobre as sociedades aplicável

De acordo com o considerando 12,

ciedade estrangeira controlada exerça

no Estado-membro do contribuinte.

ao transporem para o direito nacional

uma atividade económica substantiva

Nestas circunstâncias, o contribuinte

as regras CFC, os EM podem utilizar

com recurso a pessoal, equipamento,

deve ser tributado pelos rendimentos

listas brancas, cinzentas ou negras de

ativos e instalações, comprovada por

gerados no estrangeiro, podendo de-

países terceiros, compiladas com base

factos e circunstâncias relevantes. O

duzir o imposto pago no país terceiro

em critérios da DAE, os quais pode-

mesmo pode ocorrer no caso da so-

da sua carga fiscal no seu Estado de

rão incluir o nível da taxa de imposto

ciedade estrangeira controlada ser

residência para efeitos fiscais. A de-

sobre as sociedades, ou utilizar listas

residente ou estiver situada num país

dução não deve exceder o montante do

brancas de EM compiladas nessa base.

terceiro que não seja parte no Acordo

imposto, calculado antes da dedução,

do Espaço Económico Europeu.

correspondente aos rendimentos que

19

20

21

22

Essas condições estão enunciadas

no n.º 1 do artigo 7.º da DAE do se-

24

Cf. a al. b) do n.º 2 do artigo 7.º da

podem ser tributados. 2. O disposto

guinte modo: «a) No caso de uma

DAE, a qual acrescenta que, "para

no n.º 1 não se aplica aos seguintes

entidade, o contribuinte, por si só

efeitos da presente alínea, conside-

tipos de perdas: a) Perdas suportadas

ou juntamente com as suas empresas

ra-se que uma montagem ou série de

pelo estabelecimento estável de um

associadas, detém uma participação

montagens não é genuína na medida

contribuinte residente situado num

direta ou indireta de mais de 50 por

em que nem a entidade nem o estabe-

país terceiro; b) Perdas decorrentes

cento dos direitos de voto, ou detém,

lecimento estável seriam detentores

da alienação de ações ou quotas numa

de forma direta ou indireta, mais de

dos ativos que geram a totalidade ou

empresa que seja residente para efei-

50 por cento do capital, ou tem direi-

parte dos seus rendimentos, nem te-

tos fiscais num país terceiro.»
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