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A noção de elisão fiscal está 
intrinsecamente ligada 
à de planeamento fiscal 

abusivo. Tradicionalmente, o pla-
neamento fiscal (PF) é considerado 
como legítimo quando os contri-
buintes se limitam a utilizar me-
canismos previstos na lei para re-
duzirem 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 diligen-
temente seriam obrigados a redu-
zir, dentro das margens permiti-
das por lei, os seus custos, entre os 
quais os fiscais.1

No entanto, nos últimos anos, o 
planeamento fiscal transfrontei-
ras das grandes empresas, mor-
mente das empresas multinacio-
nais (EMN), tornou-se muito mais 
sofisticado. As fronteiras entre 
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gestão fiscal e evasão fiscal (ou 
planeamento contra legem) esbate-
ram-se, dando origem a formas de 
planeamento praeter legem, con-
trários ao princípio da responsa-
bilidade social das empresas.2 Este 
planeamento (designado de agres-
sivo ou abusivo) que se desenvolve 
entre diferentes jurisdições, tem 
em vista a promoção por meios 
artificiais da transferência dos lu-
cros tributáveis num determinado 
Estado para Estados com regimes 
fiscais mais favoráveis, sendo já há 
alguns anos alvo da atenção da Co-
missão Europeia. Ele pode assumir 
várias formas como, por exemplo, 
aproveitar-se do regime de pre-
ços de transferências, tirar partido 
dos aspetos técnicos de um sistema 
fiscal ou das assimetrias existen-
tes entre dois ou vários sistemas 
fiscais (por exemplo, a diferente 
qualificação jurídica de operações) 
para reduzir ou mesmo evitar as 

obrigações fiscais. Entre as conse-
quências desta prática, são de refe-
rir as duplas deduções (por exem-
plo, a mesma despesa é deduzida 
tanto no Estado de origem como no 
Estado de residência) e a dupla não 
tributação (por exemplo, os rendi-
mentos nem são tributados no Es-
tado de origem nem no Estado da 
residência do beneficiário), apro-
veitando um deficiente desenho 
das convenções para evitar a dupla 
tributação (CDT). 
O PF passou, assim, a ser conside-
rado 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, disparida-
des ou deficiências nas legislações 
fiscais nacionais e na legislação 
internacional, para desviar os lu-
cros de uma jurisdição para outra, 
onde os níveis de tributação são 
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mais reduzidos ou nulos, afetando 
a equidade na repartição interna-
cional das receitas fiscais, a con-
corrência leal entre empresas e, no 
espaço europeu, o funcionamento 
do mercado interno. 
A crise económica e financeira 
mundial dos últimos anos, as polí-
ticas de austeridade que tombaram 
em cima de alguns países (entre os 
quais o nosso) e os diversos escân-
dalos publicitados pela imprensa 
ligados ao não pagamento ou redu-
zidíssimo pagamento de impostos 
por parte de grandes EMN (como a 
Apple, a Amazon e tantas outras) 
vieram sensibilizar a opinião pú-
blica para a necessidade de asse-
gurar que todos os contribuintes 
pagassem a parte de impostos que 
efetivamente corresponde aos ren-
dimentos auferidos. 
Em decorrência destes fatores, a 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) iniciou, com o apoio polí-
tico do G20, um movimento des-
tinado 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 preo-
cupação com este fenómeno e se 
propõe adotar medidas para coor-
denar a legislação tributária inter-
nacional. Em 5 de outubro de 2015, 
a OCDE apresentou as conclusões e 
recomendações de 15 relatórios fi-
nais sobre o plano anti BEPS, a 12.ª 
das quais visa precisamente «exi-
gir 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 Informa-
ções Tributárias (uma espécie de 
Fisco Global), ao qual aderiram já 
mais de 140 países, entre os quais o 

nosso. Os seus objetivos manifes-
tos são, em última instância, per-
mitir às jurisdições aderentes um 
aumento das suas receitas fiscais 
que, em função das opções polí-
ticas por elas escolhidas, poderia 
contribuir para a redução dos dé-
fices do setor público, para a me-
lhoria dos serviços públicos e das 
funções sociais dos Estados (saúde, 
educação, segurança social, cultu-
ra), para sanear o sistema financei-
ro, impulsionar o investimento e, 
consequentemente, o crescimento 
e o emprego em benefício da maio-
ria dos seus cidadãos.4

Por sua vez, a União Europeia, 
cujos EM integram este movimen-
to, levou a cabo um trabalho com-
plementar 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 Con-
selho Europeu de 18 de dezembro 
de 20146, a Comissão apresen-
tou, em 28 de janeiro de 2016, um 
conjunto de medidas, iniciativas 
legislativas e não legislativas, co-
nhecido como «pacote antielisão 
fiscal», cujo objetivo, inspirado no 
plano anti BEPS, é essencialmente 
incrementar, na União Europeia, a 
coordenação das respostas dos Es-
tados-membros (EM) ao problema 
da elisão fiscal das grandes empre-
sas, 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 ativi-
dade económica.» 
No quadro destes objetivos de ca-
ráter geral, este pacote visa au-
mentar a transparência, contribuir 
para a promoção da boa governa-
ção fiscal no plano internacional, 
assegurar uma concorrência in-
terempresarial mais equitativa no 
mercado interno e uma fiscalidade 
mais justa e eficaz para os contri-
buintes europeus. 
Este pacote é constituído por três 
documentos políticos e por duas 
propostas de diretiva: 
- A comunicação geral introdu-
tória intitulada «Pacote antieli-
são 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 «docu-
mento 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 Co-
missão contra a elisão fiscal.8 Na 
mesma altura, foi também tornado 
público um importante estudo so-
bre o planeamento fiscal agressivo 
(PFA) que analisa alguns dos prin-
cipais esquemas utilizados pelas 
empresas para evitar o pagamento 
de impostos.9

- A «Recomendação aos EM sobre 
o modo de evitar práticas abusi-
vas no âmbito das convenções fis-
cais.»10 Nela se indica aos EM quais 
são as melhores formas de proteger 
as suas convenções fiscais contra 
práticas abusivas, de forma com-
patível com o direito da União. 
- A Comunicação sobre uma «es-
tratégia externa para uma tributa-
ção efetiva» e respetivos anexos.11 
Tendo em conta a dimensão mun-
dial da elisão e da concorrência 
fiscal prejudicial, a Comissão in-
centiva a busca de soluções para 
tais problemas para além das fron-
teiras da UE, procurando estender 
a outros Estados, incluindo os paí-
ses em desenvolvimento, as regras 
da UE e de outras organizações 
internacionais relativas à transpa-
rência, 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 Con-
selho que introduz uma nova alte-
ração (a quarta) à diretiva de 2011 
relativa à «troca automática de in-
formações obrigatória no domínio 
da fiscalidade» (a DCA 1).12  Esta 
proposta que tem em vista a par-
tilha entre os EM de informações 
sobre os grupos de EMN que ope-
ram 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 funciona-
mento do mercado interno.14

Aqui propomo-nos apenas apre-
sentar as linhas gerais desta últi-
ma diretiva.

A diretiva antielisão fiscal
Apresentação geral - Após inten-
sas negociações, esta proposta foi 
convertida em 2016 na Diretiva 
Antielisão (DAE).15 Prevê-se que 
esta diretiva vigore transitoria-
mente enquanto não for aprovada a 
proposta de diretiva relativa à ma-
téria coletável comum consolidada 
em sede de imposto sobre as so-
ciedades (MCCCIS), recentemen-
te relançada a partir da proposta 
originária de 16 de março de 2011.16  
A DAE abrange os estabelecimen-
tos estáveis situados na União de 
entidades nela não residentes. De 
fora ficavam, porém, as entidades 
transparentes. 
A DAE pretende combater eficaz-
mente as práticas de elisão fiscal, 
mediante o estabelecimento de 
regras juridicamente vinculati-
vas 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 de-
sencorajar as práticas dos grupos 
de EMN que reduzem artificial-
mente a sua fatura fiscal mediante 
esquemas que envolvem o finan-
ciamento de entidades do grupo 
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situadas em jurisdições com ele-
vado nível de tributação por meio 
de empréstimos que originam o 
pagamento de uma transferên-
cia excessiva de lucros sob a for-
ma 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 gas-
tos excessivos com empréstimos 
obtidos são dedutíveis no período 
de tributação em que são incor-
ridos apenas até 30 por cento dos 
resultados dos contribuintes antes 
de juros, impostos, depreciações 
e amortizações (EBITDA).»  Estes 
gastos bem como o EBIDTA - pros-
segue o mesmo dispositivo - «po-
dem ser calculados a nível do gru-
po 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 ar-
tigo, os EM «podem excluir as em-
presas financeiras» do seu âmbito 
de aplicação «mesmo que estas 
façam parte de um grupo consoli-
dado para efeitos de contabilidade 
financeira.»

Disciplinar os regimes de tributa-
ção à saída (exit taxes)
Estes regimes visam contrariar 
práticas de empresas que tentam 
reduzir o valor do imposto a pa-
gar transferindo a residência fiscal 
para jurisdições de reduzida tribu-
tação. A UE entende que é urgente 
que tais regimes sejam compati-
bilizados entre si e se tornem mais 
eficazes. «A tributação à saída tem 
a função de garantir, caso um con-
tribuinte transfira ativos ou a sua 
residência fiscal para fora da juris-
dição fiscal de um Estado, que esse 
Estado tributa o valor económico 
de quaisquer mais-valias geradas 

no seu território, mesmo que essas 
ainda não tenham sido realizadas 
no momento da saída.» Isto im-
plica especificar os casos em que 
os contribuintes estão sujeitos às 
regras em matéria de tributação à 
saída e em que são tributados pe-
las 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 fi-
liais. 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 concor-
rência (arm's lenght principle) usado 
em sede de preços de transferência. 
Importante é ainda assegurar que a 
tributação à saída esteja em con-
formidade com o direito europeu.18  
Tendo em conta estes pressupos-
tos, a redação do n.º 1 do artigo 5.º 
da DAE é a seguinte: «1. Um con-
tribuinte deve estar sujeito a im-
posto por um montante igual ao 
valor de mercado dos ativos trans-
feridos, no momento da saída dos 
ativos, deduzido do seu valor para 
efeitos fiscais, em qualquer das se-
guintes circunstâncias:
a) O contribuinte transfere ativos 
da sua sede para o seu estabeleci-
mento estável situado noutro Esta-
do-membro ou num país terceiro, 
na medida em que o Estado-mem-
bro da sede deixou de ter o direito 

de tributar os ativos transferidos 
devido à transferência;
b) O contribuinte transfere ativos 
do seu estabelecimento estável si-
tuado num Estado-membro para 
a sua sede ou para outro estabe-
lecimento estável situado em ou-
tro Estado-membro ou num país 
terceiro, na medida em que o Es-
tado-membro do estabelecimento 
estável deixou de ter o direito de 
tributar os ativos transferidos de-
vido à transferência;
c) O contribuinte transfere a sua 
residência fiscal para outro Esta-
do-membro ou para um país ter-
ceiro, com exceção dos ativos que 
permanecem efetivamente afetos a 
um estabelecimento estável situa-
do no primeiro Estado-membro;
d) O contribuinte transfere a ati-
vidade exercida pelo seu estabe-
lecimento estável de um Estado-
-membro para outro ou para um 
país terceiro, na medida em que 
o Estado-membro do estabeleci-
mento estável deixou de ter o di-
reito de tributar os ativos transfe-
ridos devido à transferência.»

Criar um regime harmonizado 
de cláusula geral antiabuso 
Os esquemas de planeamento fis-
cal abusivo são cada vez mais com-
plexos, sem que essa complexidade 
seja acompanhada pelas legisla-
ções dos EM, de caráter esparso e 
fragmentado. As práticas fiscais 

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.
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abusivas que não sejam cobertas 
por disposições antiabuso espe-
cíficas nos sistemas fiscais dos EM 
são frequentemente combatidas 
mediante a introdução de uma 
cláusula geral antiabuso (CGA). 
Elas têm por função colmatar la-
cunas, podendo coexistir com as 
cláusulas antiabuso específicas.19 
A DAE pretende uniformizar o re-
gime das CGA já existentes e a sua 
aplicação em situações nacionais, 
no interior da União e em rela-
ção a países terceiros, e vincular 
os EM que ainda a não tenham a 
criá-la de modo a que as autorida-
des 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 ma-
téria coletável das sociedades, os 
Estados-membros devem ignorar 
uma montagem ou série de mon-
tagens 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 consti-
tuída 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 vá-
lidas que reflitam a realidade eco-
nómica.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 tribu-
tação, a categorias específicas de 
rendimento ou a rendimentos ar-
tificialmente 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 relati-
vamente a estes rendimentos no 
Estado onde é residente para efei-
tos 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 bai-
xa tributação. Um esquema usual 
consiste em transferir primeiro a 
propriedade de bens imateriais, 
por exemplo, a propriedade inte-
lectual, para sociedades estran-
geiras controladas (SEC) e transfe-
rir 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 mini-
mizar os encargos administrativos 
e os custos de cumprimento das 
regras. Assim, estando reunidas 
certas condições, o EM de um con-
tribuinte deve tratar como uma 
sociedade estrangeira controlada 
uma entidade, ou um estabele-
cimento estável cujos lucros não 
estejam sujeitos a imposto ou este-
jam 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 dis-
tribuídos da entidade ou os rendi-
mentos do estabelecimento estável 
provenientes das seguintes cate-
gorias: juros ou outros rendimen-
tos gerados por ativos financeiros, 
royalties ou outros rendimentos da 
propriedade intelectual, dividen-
dos e rendimentos provenientes da 
alienação de ações ou quotas, ren-
dimentos provenientes de locação 
financeira, rendimentos prove-
nientes de atividades de seguros, 
bancárias e de outras atividades 
financeiras, rendimentos prove-
nientes de empresas de faturação 
que obtenham rendimentos de co-
mércio e serviços provenientes de 
bens e serviços comprados e ven-
didos 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 decor-
rem 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 evi-
tar que os contribuintes de IRC se 
aproveitem das disparidades entre 
os sistemas fiscais nacionais para 
reduzir a sua capacidade contribu-
tiva, jogando nomeadamente com 
as assimetrias de qualificação le-
gal de um instrumento financeiro 
ou de uma entidade que frequen-
temente conduzem a duplas de-



34  CONTABILISTA 208

GABINETE DE ESTUDOS

duções (deduções fiscais em dois 
países) ou à dedução de rendimen-
to num país sem a corresponden-
te 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. As-
sim, para o efeito, a DAE estabe-
lece 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 Es-
tado-membro do pagador recusa a 
dedução desse pagamento.»

Conclusão
Com a aprovação final da DAE, vá-
rias ações definidas no plano anti 
BEPS da OCDE como boas práticas 
na luta contra a elisão fiscal pas-
sam a integrar, com caráter vincu-
lativo, o Direito da UE. É o caso da 
limitação da dedução de juros, das 
regras para sociedades estrangei-
ras controladas e das regras relati-
vas 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 propos-
ta de diretiva verifica-se que, pro-
vavelmente por falta de acordo po-
lítico, 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 

disposições gerais que implicam 
um aturado esforço de concreti-
zação 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 alcan-
çar um (muito) difícil compromis-
so entre objetivos distintos, tais 
como a compatibilização das me-
didas 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 liber-
dades económicas, sem esquecer a 
observação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE e da legisla-
ção da UE em geral. 
Prevê-se que uma avaliação da 
execução da DAE seja efetuada pela 
Comissão em agosto de 2020, po-
dendo 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 Eu-
ropeia, nada é tão definitivo como 
um regime provisório... a
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tributação dos rendimentos gerados 
no estrangeiro recebidos pelo contri-
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imposto sobre as sociedades aplicável 
no Estado-membro do contribuinte. 
Nestas circunstâncias, o contribuinte 
deve ser tributado pelos rendimentos 
gerados no estrangeiro, podendo de-
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