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A União Europeia (UE) é uma união económica e política cujos objectivos constam, actualmente, 

do art. 2.º TUE, partindo do pressuposto de que tais pretensões permitem que os Estados-

Membros se tornem economicamente dependentes uns dos outros, reduzindo-se, assim, o risco 

de conflitos e promovendo a cooperação e a integração. Trata-se de uma organização 

internacional que assenta nos princípios do Estado de Direito de cariz Democrático, tendo a sua 

acção por base Tratados aprovados de forma participada pelos países que a constituem.  

O mercado único é o principal motor da economia europeia, permitindo a livre circulação de 

pessoas, bens, serviços e capitais, assim como o direito de estabelecimento, e os vários pilares, 

visando tendencialmente uma moeda única em todo o território, políticas externa, económica, 

monetária, etc., tanto quanto possível em integração, ou, pelo menos, em aproximação, como se 

estivesse em causa uma utopia final: um único Estado.  

Para alcançar os objectivos estabelecidos nos Tratados, a UE adopta diferentes tipos de actos 

legislativos, normativos ou programáticos, de entre os quais os regulamentos e também as 

diretivas. Este último trata-se de um acto adoptado na sequência de um processo legislativo, 

ocorrido no seio das suas instituições, que fixa um objectivo geral que todos os países da UE 

devem alcançar. Ainda assim, cabe a cada país elaborar a sua própria legislação para dar 

cumprimento a esse objectivo – ao invés do que se sucede com os regulamentos, também eles 

actos legislativos comunitários.  

Para que governos, empresas e particulares possam recorrer às regras de uma diretiva, esta tem 

que ter sido objecto de transposição para um normativo do direito nacional, devendo este 

prosseguir os objectivos definidos por aquela. Como forma de facultar a cada Estado uma 

margem de manobra no processo de transposição, apesar de esta ter que ser efectuada no prazo 

Regras contra as práticas de elisão fiscal: um avanço 

no combate à fuga ao fisco ou mais uma porta aberta 

aos excessos das regras antiabuso? 
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fixado aquando da adoção da diretiva, as diretivas são apenas vinculativas quanto aos objectivos a 

atingir, não quanto aos respectivos meios (art. 288.º TFUE).  

Atendendo à necessidade de garantir que o imposto é pago apenas no país onde as vantagens 

patrimoniais são geradas, a DIRETIVA (EU) 2016/1164 do CONSELHO de 12 de julho de 2016 vem impor 

uma tributação mais justa nas sociedades da União Europeia. Recomendações da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), corroboradas pelas Conclusões do 

Conselho Europeu, defendiam novos objectivos políticos traduzidos numa rápida e eficaz 

execução das medidas de luta contra a erosão da base tributável e a transferência de lucros a 

adotar a nível da União enquanto condição essencial para o bom funcionamento do mercado 

interno.  

De facto, é primordial estabelecer regras aplicáveis aos contribuintes sujeitos ao imposto sobre as 

sociedades num Estado-Membro: os contribuintes sujeitos ao imposto sobre as sociedades 

podem ser residentes para efeitos fiscais num Estado-Membro ou estar constituídos nos termos 

do direito de um Estado-Membro; os estabelecimentos estáveis de entidades residentes para 

efeitos fiscais num país terceiro deverão ser também abrangidos por essas regras se estiverem 

situados num ou mais Estados-Membros.  

Embora se trate de uma diretiva aplicável aos contribuintes sujeitos ao imposto sobre as 

sociedades num ou mais Estados-Membros, não obsta à aplicação de disposições nacionais ou 

convencionais destinadas a garantir um nível de proteção mais elevado da matéria coletável do 

imposto sobre as sociedades a nível nacional.  

Para combater a erosão das bases tributáveis no mercado interno e a transferência de lucros para 

fora do mesmo, são precisas regras nos seguintes domínios: limitações à dedutibilidade dos juros, 

tributação à saída, a existência de uma regra geral antiabuso, regras relativas às sociedades 

estrangeiras controladas e regras para combater as assimetrias híbridas.  

Sempre que a aplicação de tais regras dê origem a casos de dupla tributação, os contribuintes 

deverão beneficiar de um desagravamento através de uma dedução do imposto pago noutro 

Estado-Membro ou país terceiro, consoante o caso. Assim, as regras não deverão ter por único 

objetivo combater as práticas de elisão fiscal, mas também evitar a criação de outros obstáculos 

ao mercado, como a dupla tributação.  

Na tentativa de reduzir a colecta global, as empresas recorrem cada vez mais à BEPS (plano de 

acções da OECD promovida para lidar com a erosão da base tributária e da deslocalização do 

lucro), através de pagamentos excessivos de juros. Portanto, a limitação dos juros irá 

desencorajar tal prática, limitando a dedutibilidade dos gastos desmesurados com empréstimos.  

A tributação à saída tem a função de garantir, caso um contribuinte transfira activos ou a sua 

residência fiscal para fora da jurisdição fiscal de um Estado para um outro Estado-Membro ou 

para um país terceiro, que este tribute o valor de quaisquer mais-valias geradas no seu território, 

mesmo que ainda não tenham sido realizadas no momento da sua saída. É, por conseguinte, 
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necessário especificar os casos em que os contribuintes estão sujeitos às regras em matéria de 

tributação à saída – as transferências entre uma sociedade-mãe e as suas filiais não estão 

abrangidas pelo âmbito de aplicação da regra prevista relativa à tributação à saída. Nos casos de 

tributação à saída, o contribuinte poderá pagar o montante do imposto liquidado ou, em 

alternativa, diferir o pagamento do montante do imposto em prestações ao longo de um 

determinado número de anos, eventualmente acrescido de juros e da prestação de uma garantia. 

Combatendo práticas fiscais abusivas que ainda não tenham sido objecto de disposições 

específicas, as regras gerais antiabuso têm a função de colmatar lacunas, o que não deverá 

prejudicar a aplicabilidade de regras antiabuso específicas. Quando do cálculo da matéria 

coletável das sociedades, os Estados-Membros devem ignorar uma montagem que, tendo sido 

posta em prática com a finalidade de obter uma vantagem fiscal que frustre o objecto do direito 

fiscal aplicável, não seja genuína, ou seja, que tenha sido posta em prática por razões comerciais 

inválidas, afirmando assim a ilegitimidade do planeamento fiscal agressivo não congruente.  

Relativamente às sociedades estrangeiras controladas, tais regras têm por efeito reatribuir à 

sociedade-mãe os rendimentos de uma filial controlada sujeita a baixa tributação. De tal modo, a 

sociedade-mãe passa a estar sujeita a tributação relativamente a estes rendimentos atribuídos no 

Estado onde é residente para efeitos fiscais. As assimetrias híbridas resultam das diferenças na 

qualificação jurídica dos pagamentos ou das entidades, que se revelam na interacção entre os 

ordenamentos jurídicos de duas jurisdições. O efeito destas assimetrias consiste, diversas vezes, 

numa dedução em ambos os Estados ou na dedução dos rendimentos num Estado sem incluir a 

base tributável do outro. Como tal, torna-se fulcral estabelecer regras segundo as quais uma das 

jurisdições envolvida numa assimetria deva recusar a dedução de um pagamento que conduza a 

esse resultado, sendo a dedução concedida apenas no Estado-Membro de onde o pagamento seja 

oriundo.  

Atendendo a que um dos principais objectivos da presente diretiva consiste em melhorar a 

resiliência do mercado interno no seu conjunto contra as práticas de elisão fiscal transfronteiras, 

tal objectivo não pode ser suficientemente alcançado pelos Estados-Membros a título individual. 

Os sistemas nacionais de tributação das sociedades são díspares e a ação independente dos 

Estados-Membros apenas reproduziria a actual fragmentação do mercado interno do domínio da 

fiscalidade direta, o que continuaria a reconduzir a distorções na interacção de medidas nacionais 

distintas. Vamos, pois, aguardar muito pacientemente a transposição desta DIRETIVA (EU) 

2016/1164 do CONSELHO de 12 de julho de 2016. 

Inês Pereira de Melo 

Adriana Rodrigues Leitão 
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Esta apresentação informativa é geral e abstrata, não substitui o adequado aconselhamento profissional para cada caso em concreto, 

não devendo, por isso, servir de base suficiente para qualquer tomada de decisão específica. 

Para qualquer esclarecimento sobre o assunto, contacte-nos. 

 


