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NOTA DE ABERTURA

O IV Congresso de Direito Fiscal, realizado na Faculdade de Direito da Universi-

dade do Porto (FDUP), ocorreu num período conturbado da economia portuguesa 

e sob auxílio e orientação internacionais.

Apesar da solidez que conformou no passado o sistema fi scal português, e que 

ainda permite que, atualmente, o Estado mantenha a sua credibilidade externa, 

o lento e antiquado sistema jurídico nacional, avesso a verdadeiras reformas, foi 

abalado por um conjunto de modifi cações estruturais impostas pelas instituições 

internacionais: FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu. 

Espera-se que esta modernização venha a produzir os seus frutos e facilitar 

o desenvolvimento económico e social, retirando a atual pressão fi scal sobre os 

contribuintes, especialmente os singulares, vocacionando as leis fi scais para o 

cumprimento de desígnios mais civilizados que não o mero pagamento de dívidas 

e juros associados.

Os contributos apresentados nesta obra evidenciam os desenvolvimentos fi scais 

mais recentes num período difícil da economia e fi nanças públicas portuguesa e 

espanhola.

Ao invés da política de agravamento de impostos aplicada ferozmente no nosso 

país, Espanha optou, e bem, pelo inverso, desagravando impostos relevantes e 

com impacto signifi cativo no investimento e desenvolvimento social. A sua coragem 

foi elogiada internacionalmente e os seus efeitos já se fazem sentir na economia 

espanhola.

Portugal, para além de uma modesta reforma ao nível de IRC, já há muito 

implementada em diversos países desenvolvidos da União Europeia, conforme 

estudo comparado que publiquei em obra da Vida Económica, A Fiscalidade como 
Instrumento de Recuperação Económica, 2011, viu o seu sistema fi scal ‘andar para 

trás’, com a introdução de uma progressividade sem precedentes num sistema 
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fi scal desenvolvido e uma aplicação casuística de medidas desenquadradas e por 

vezes incoerentes.

No seu atual estado, o sistema fi scal português viola os princípios e técnicas 

fi scais fundamentais e terá inevitavelmente de abranger as contribuições obrigatórias 

para a segurança social, pois estas, conforme nosso estudo comparado, também 

ele publicado na Vida Económica, A Tributação do Trabalho Dependente, Relação 
com as Contribuições para a Segurança Social, 2000, são verdadeiros impostos 

e, como tal, não poderão deixar de ser contabilizados ou incluídos na carga fi scal 

total dos contribuintes.

Agradeço especialmente ao mestre Ary Ferreira da Cunha, pelo seu competente 

e difícil trabalho de coordenação, e a todos os autores e público especializado, que 

encheu mais uma vez o salão nobre da FDUP, o seu empenhamento e participação 

no IV Congresso de Direito Fiscal, que, mais uma vez, deixa o seu rasto nesta obra 

que trazemos a todos os leitores interessados em assuntos da fi scalidade.

Porto, setembro 2014.

Glória Teixeira
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Tendencias generales y líneas de reforma del impuesto sobre sociedades en el marco de la unión europea y la OCDE: 

especial referencia al caso español

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto analizar las principales tendencias que, en materia 

de imposición societaria, pueden identifi carse en el ámbito de la Unión Europea y 

la OCDE, así como presentar de forma sucinta alguna de las principales medidas 

introducidas recientemente por el legislador español en el régimen del Impuesto 

sobre Sociedades. 

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito tributario, la crisis económica y fi nanciera global se ha traducido, 

entre otros factores, en un profundo redimensionamiento del papel de los impuestos 

y de la “función fi scal” que pivota sobre las siguientes cuestiones: 1) la necesidad 

de equilibrar las cuentas de la Hacienda Pública en un contexto de fuerte compe-

tencia fi scal entre Estados; 2) la necesidad de un sistema tributario atractivo para 

la inversión y no distorsionador del crecimiento económico, y 3) la necesidad de 

recuperar y mejorar el nivel de efectividad, legitimidad, integridad y equidad del 

sistema tributario.

De este modo, podría decirse que las necesidades anteriormente referidas han 

sido determinantes a la hora de diseñar e implementar las sucesivas iniciativas 

normativas llevadas a cabo en los últimos años en el marco del Impuesto sobre 

Sociedades, tanto a nivel europeo como internacional. En este sentido, y aunque, 

como es lógico, no en todos los Estados dichas necesidades se presentan con la 

misma intensidad, lo cierto es que existe un movimiento de reformas globales 

construido a partir de tres grandes vectores comunes a los que hemos denomi-

nado: “vector de consolidación fi scal”, “vector de competitividad”, y “vector de 

gobernanza tributaria”. 

 A lo largo de este trabajo, intentaremos aproximarnos a su contenido al objeto de 

perfi lar unas líneas comunes de actuación, dedicando, como es lógico, una especial 
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1. INTRODUÇÃO

Tendo em conta as consequências da corrupção tal como as vamos apresentar 

ao longo deste capítulo, dependendo a autoridade dos agentes políticos e ad-

ministrativos em ultima ratio da soberania popular e gerindo estes a res publica 

em nome do povo, é natural que a corrupção – e em particular a corrupção dos 

agentes públicos – faça parte das preocupações e das discussões de todos os cida-

dãos interessados. Mas, apesar de a corrupção ser um tema mediático, o discurso 

público a propósito desta ainda se faz muito de exercícios especulativos assentes 

em rumores sobre o que terá feito este ou aquele. Estas diatribes aos políticos e 

aos partidos são improdutivas (Teixeira e Cunha, 2014): não consciencializam, não 

avançam soluções, não debatem propostas, não resolvem problema algum. E esta 

situação talvez seja particularmente grave quando muitos portugueses continuam 

a legitimar o fenómeno da corrupção.

Ao longo deste capítulo – que segue de perto parte da nossa dissertação de 

mestrado (Cunha, 2014), precisamente sobre as políticas de combate à corrupção 

– procuramos fazer uma breve introdução jurídico-económica às causas e conse-

quências da corrupção, de modo a facilitar a formulação de políticas que visam 

combater a corrupção e de respostas aos que trivializam o fenómeno da corrupção.

Finalmente, resta-nos nesta aludir ao conceito de corrupção que iremos usar 

neste capítulo. Entendemos a corrupção como o uso abusivo, por parte de um 

agente público ou privado, de recurso, poder ou posição inerente às suas funções, 

mediante a prática de qualquer ato ou omissão que implique a violação dos deveres 

com que foi investido, com o objetivo de conferir, ampliar ou antecipar uma qualquer 

vantagem; ou evitar, reduzir ou diferir uma desvantagem para si, para outro, e/

ou para grupos de indivíduos ligados por laços de interesse comum. Apesar disso, 

concentraremos o foco da nossa atenção na corrupção no setor público, em que 

os agentes são políticos ou agentes administrativos.
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O principal objetivo económico da União Europeia, sistematicamente referido 

nos diversos Tratados40, é a promoção de uma economia livre, concorrencial e 

sem barreiras comerciais, ao nível de mercadorias, de serviços, de capitais e de 

pessoas. Estas são quatro liberdades que têm sido reforçadas e reguladas com as 

consecutivas revisões dos tratados e de outra legislação europeia. 

A liberdade de circulação de mercadorias é o elemento fundamental de uma 

união aduaneira41 entre os Estados-Membros, pelo facto de abarcar a eliminação 

de direitos aduaneiros, as restrições quantitativas nas trocas comerciais e medidas 

de efeito equivalente, e o estabelecimento de uma pauta aduaneira comum para 

a Comunidade, como zona de comércio única.

Os territórios em que se aplica de forma geral e uniforme a regulamentação 

aduaneira comunitária42 são, nomeadamente, os territórios da Bélgica, Dinamarca 

(exceto as ilhas Faroé e da Gronelândia), Alemanha (com exceção da ilha de He-

ligoland e do território de Buesingen), Espanha (exceto Ceuta e Melilha), França 

(com exceção dos territórios ultramarinos de São Pedro, Miquelon e de Mayotte), 

Grécia, Irlanda, Itália (exceto os municípios de Livigno, Campione d’Italia e as águas 

territoriais do Lago de Lugano), Luxemburgo, Países Baixos (território da Europa), 

Áustria, Finlândia, Portugal, Suécia, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 

Norte (incluindo as Ilhas do Canal e a Ilha de Man), República Checa, Estónia, 

Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia, Bulgária, Roménia, Eslovénia, 

Eslováquia e Croácia.

40. Cf. nos artigos 26º e 28º a 37º do TFUE, Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/new-2-48.htm 

41. São áreas geográfi cas onde se aplica de maneira uniforme, salvo alguma exceção prevista, 
a regulamentação aduaneira e seus procedimentos práticos determinados pelas autoridades 
aduaneiras, para essa área de jurisdição, bem como para as relações dessa área com o mercado 
exterior, ou seja, o estabelecimento de uma pauta aduaneira comum. Numa união aduaneira, 
são ainda eliminados os direitos aduaneiros entre os seus membros, havendo livre circulação de 
mercadorias no seu interior.

42. Cf. no artigo 2º e artigo 3º do Código Aduaneiro Comunitário, publicado pelo Regulamento 
(CEE) nº 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, com as devidas atualizações.
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A natureza jurídica da decisão de suspensão do processo de execução fi scal mediante prestação ou dispensa 

de prestação de garantia idónea: análise jurisprudencial e refl exões críticas

SUMÁRIO

O regime jurídico da suspensão do processo de execução fi scal (PEF) é um tema 

de incontornável atualidade e relevância no âmbito do direito adjetivo tributário. 

Neste artigo trazemos à colação a discussão sobre a determinação da natureza 

jurídica da decisão de suspensão do PEF pelo órgão da execução fi scal (OEF), que, 

como se verá, continua a não reunir unanimidade na nossa jurisprudência mais 

recente. Assim sendo, iremos analisar as posições jurisprudenciais que têm sido 

adotadas nesta matéria, sendo nosso intuito contribuir para a discussão de uma 

questão que não deverá ser desvalorizada, na medida em que a determinação 

da natureza jurídica da decisão de suspensão do PEF se revela essencial para a 

estabilização do exercício da atividade exercida pela Administração Tributária (AT) 

na qualidade de credor tributário e OEF e para a fi xação dos efeitos jurídicos que 

são projetados na esfera jurídica dos contribuintes, na qualidade de devedores 

tributários, executados no PEF.

1. A COBRANÇA COERCIVA DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS: BREVE 

ENQUADRAMENTO NO ATUAL CONTEXTO ECONÓMICO E JURÍDICO.

Desde o ano 2011, ano da entrada da troika em Portugal, apesar do reforço 

do combate à evasão e fraude fi scais, assistimos a um acréscimo signifi cativo das 

dívidas ao Estado que já ascendem a mais quatro mil milhões de euros, perfazendo 

um total de 28 mil milhões, como indica o Relatório de Combate à Fraude e Evasão 

Fiscais e Aduaneiros do ano de 201256. A cobrança coerciva dos créditos tributários 

do Estado é, pois, neste contexto, um elemento determinante para alcançar o al-

mejado equilíbrio das contas públicas, incumbindo à AT, entre outras, essa missão. 

56. Disponível para consulta em www.parlamento.pt.
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A atual conjuntura obriga a AT a ser mais expedita, o que é revelado por uma 

maior efi ciência na sua atuação e também por uma maior efi cácia nos resultados 

alcançados. Vejamos que, num contexto económico particularmente difícil, a AT 

tem ultrapassado, ano após ano, os difíceis objetivos de cobrança que lhe têm 

sido estabelecidos. Assim, sem prejuízo dos excelentes resultados alcançados nos 

anos precedentes57, no ano de 2013, a cobrança coerciva foi ainda incrementada 

com o Regime Especial de Recuperação de Dívidas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

151-A/2013, de 31 de outubro, com entrada em vigor em 1 de novembro e termo 

a 31 de dezembro de 201358. Este regime aprovado com o intuito de promover o 

reequilíbrio fi nanceiro dos devedores, evitando situações de insolvência de empresas 

e assegurando a manutenção de postos de trabalho no que às pessoas singulares 

respeita, veio consagrar o acesso a um regime excecional de regularização das 

dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social e permitiu à AT uma arreca-

dação extraordinária de receitas no montante de 1021 milhões de euros, naquele 

que foi classifi cado por Paulo Núncio, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

como “o maior e mais bem sucedido regime de regularização de dívidas alguma 

vez ocorrido em Portugal” 59.

O combate à fraude e evasão fi scais, bem como a maior efi ciência e efi cácia 

na cobrança coerciva de dívidas tributárias têm, naturalmente, contribuído para a 

atenuação da iniquidade que caracteriza o nosso sistema fi scal que é em grande 

parte motivada pelo elevado nível de incumprimento fi scal. A mudança de paradigma 

no que respeita à atuação da AT tem sido decisiva para despertar a consciência dos 

contribuintes quanto à necessidade de cumprirem as suas obrigações tributárias de 

natureza principal e acessória, mas tem também contribuído para uma mudança 

de atitude face aos montantes que lhes são postos à cobrança. Os contribuintes, 

conhecendo melhor o âmago das suas obrigações tributárias, adquirem também 

57. De acordo com dados apresentados pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, a Adminis-
tração Tributária (AT), em novembro de 2012, já havia recuperado dívidas tributárias no montante 
de 1106 milhões de euros, superando os objetivos que haviam sido estabelecidos inicialmente no 
montante de 1100 milhões de euros (Ministério das Finanças, 2013).

58. O termo deste regime era, numa fase inicial, em 20 de dezembro, mas acabou por ser pror-
rogado para 31 de dezembro.

59. No total, o Estado arrecadou 1253 milhões de euros (valor provisório), de acordo com o 
comunicado emitido à comunicação social pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Jornal 
de Negócios, 2014).
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INTRODUÇÃO

O artigo 8º do RGIT (Lei n.º 15/2001, de 5 de Julho) enumera nos seus vários 

números diferentes situações em que a determinados entes (administradores, 

gerentes, técnicos ofi ciais de contas, pessoas coletivas, pais, representantes le-

gais, etc.) lhes vai ser comunicado algo proveniente da responsabilidade penal ou 

contraordenacional de terceiros. 

Trata-se, deste modo, de uma pelo menos aparente quebra de inelutáveis prin-

cípios essenciais dos modernos Estados de Direito, como sejam os princípios da 

legalidade, pessoalidade, culpa, proporcionalidade, necessidade, etc., na aplicação 

das penas ou das contraordenações.  

Iremos, portanto, debruçar-nos sobre o conteúdo normativo deste preceito 

para assim aferirmos da sua eventual adequabilidade aos princípios e valores atrás 

enunciados. 

A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PREVISTA NO N.º 1 DO 

ARTIGO 8.º

O n.º1 do normativo em causa prevê que administradores, gerentes ou outras 

pessoas de direito e de facto ou somente de facto, que exerçam funções de admi-

nistração em pessoas coletivas, sociedades também de direito ou somente de facto 

(“irregularmente constituídas”), ainda que “fi scalmente equiparadas” (v.g. herança 

jacente), possam ser responsabilizadas subsidiariamente pelas multas ou coimas 

aplicadas a terceiros por factos alheios aos mesmos (não por estes praticados). 

Estes factos poderão ter sido realizados durante a vigência do exercício das 

suas funções ou mesmo antes destas (al. a). 

Fundamental aqui é que em ambos os casos e nos termos da mesma alínea, 

haja uma insufi ciência do património do ente coletivo ou equiparado “por culpa 

sua” (do ou dos administradores, ao menos, de facto).
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Por outro lado, no âmbito da al. b), torna-se ainda fundamental, no plano dos 

factos anteriores à gestão do concreto administrador ou concretos administrado-

res, que haja lugar à notifi cação da “decisão defi nitiva que as aplicar”, “durante o 

período do exercício do seu cargo” e “a falta de pagamento” “lhes seja imputável”. 

Antes de mais, interessar-nos-á delimitar o conceito fulcral aqui utilizado de 

responsabilidade subsidiária. 

Literalmente, encontrar-nos-emos perante uma efetiva transferência da respon-

sabilidade penal ou contraordenacional de um ente para outro a ela alheio, “são 

subsidiariamente responsáveis” (n.º 1 in fi ne). Noutros termos, a consequência 

jurídico-penal “multa” ou a consequência contraordenacional “coima” parecem assim 

transmitir-se na sua integralidade para terceiros a elas alheios e com as consequên-

cias daqui derivadas: possibilidade de registo criminal ou contraordenacional se esse 

for o caso, de aplicação da pena de prisão sucedânea relativamente à multa (artigo 

49 do CP), de haver eventualmente relevância para efeitos de reincidência, etc. 

De qualquer maneira, uma interpretação com esta latitude parece desde logo ser 

colocada em crise pela própria epígrafe do normativo em causa: “Responsabilidade 

civil pelas multas e coimas”. Noutros termos, o legislador quis apenas garantir o 

cumprimento das consequências jurídico-penais ou contraordenacionais em análise. 

Por razões também adiante referidas, dever-se-á considerar que apenas se deverá 

tomar este aspecto em atenção (interpretação restritiva do preceito em causa). 

Nestes termos, tratar-se-á de apenas transferir para entes alheios às infrações 

em causa (crimes tributários ou contraordenações) a obrigação de pagamento das 

mesmas, com a possibilidade de apenas se poder executar o respetivo património 

dos indivíduos em causa e portanto excluindo quaisquer outras consequências, 

nomeadamente a possibilidade de aplicação da pena de prisão sucedânea inerente 

à pena de multa (Dias, 1993: 143; Monteiro, 2013a: 24). 

Deste modo e como questão essencial neste âmbito surge naturalmente esta 

mesma possibilidade de extensão de um dos principais efeitos inerentes à res-

ponsabilidade penal ou contraordenacional: a possibilidade de obrigar terceiros 

ao pagamento de multas ou coimas provenientes de factos por outros realizados, 

como já deixámos referido. 

Naturalmente que um posicionamento do legislador neste plano coloca inevita-

velmente problemas axiais inerentes aos ramos jurídicos em causa: direito penal 

e contraordenacional. 
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Impacto do Direito da União Europeia no IRC: refl exão acerca das alterações trazidas 

pela reforma a nível da eliminação da dupla tributação económica

INTRODUÇÃO

Como é sabido, o Direito da União Europeia está na base de várias alterações 

que têm sido impostas à legislação fi scal nacional. No caso dos impostos indiretos, 

designadamente do IVA e dos impostos especiais de consumo, essa infl uência é 

notória, havendo uma harmonização consistente. No que concerne aos impostos 

diretos, os avanços são mais tímidos, sendo essencialmente alcançados pela via 

jurisprudencial. Isso sem prejuízo, de no caso específi co da tributação das socieda-

des, haver algumas evoluções dignas de nota (João Sérgio Ribeiro, 2013: 55-69).

Tendo em conta que o tema dominante deste congresso é a reforma do IRC 

e que, portanto, se impõe uma ligação das temáticas a abordar à tributação das 

sociedades, selecionaremos uma das medidas mais emblemáticas da reforma fi scal, 

já afl orada nesta edição do congresso, e que tem em vista essencialmente a eli-

minação da dupla tributação económica – a isenção da participação (participation 

exemption) – integrando-a no contexto do Direito da União Europeia. Faremos esse 

enquadramento não só, vendo-a como uma resposta a alguns dos desenvolvimentos 

existentes na União Europeia a nível da tributação direta, mas também como uma 

realização plena, quiçá demasiado avançada, de uma das suas liberdades económicas 

fundamentais mais abrangentes e capazes de trazer mais alterações – a liberdade de 

circulação de capitais. Pois, na verdade, com o recente anteprojeto de reforma104, 

em especial com os desenvolvimentos propostos no contexto da eliminação da 

dupla tributação económica, superaram-se, em larga medida, as evoluções que a 

propósito da proteção da liberdade de circulação de capitais têm sido impostas aos 

Estados-Membros pelo Tribunal de Justiça (TJ). Isso sem prejuízo de a intenção 

ter sido eventualmente outra, em particular, reproduzir sistemas muito propícios à 

atração de capitais, como o holandês, luxemburguês e maltês.

A refl exão que faremos assentará em vários momentos. 

104. Comissão para a Reforma do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 2013, 
Anteprojeto de Reforma, 30 de Junho de 2013.
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Num primeiro, dar-se-á conta do sistema atual de eliminação da dupla tribu-

tação económica.

Num segundo momento, far-se-á a articulação dos mecanismos da dupla tribu-

tação económica com a diretiva sociedades-mãe e sociedades afi liadas105 que tem 

moldado as disposições internas de eliminação desse tipo de dupla tributação, ao 

impor a necessidade de que estas a ela se conformem.

De seguida, equivalente articulação será feita no que concerne à liberdade de 

circulação de capitais.

Por fi m, verifi car-se-á o que muda nessa articulação com a reforma, empreen-

dendo assim a refl exão proposta. 

1. SISTEMA VIGENTE DE ELIMINAÇÃO 

DA DUPLA TRIBUTAÇÃO ECONÓMICA

De acordo com a legislação portuguesa, regra geral, sempre que uma socie-
dade participa no capital de outra sociedade e, nesse contexto, benefi cia de uma 
distribuição de lucros por parte da sociedade participada, esses lucros são incluídos 
na sua base tributária. Isto é, são considerados como integrando os rendimentos 
da sociedade que deles benefi cia. A incorporação desses lucros no lucro tributável 
da sociedade benefi ciária gera uma dupla tributação económica, uma vez que o 
mesmo lucro é tributado na esfera de duas pessoas jurídicas distintas. No sentido 
de obviar a esta dupla tributação e aos efeitos negativos que tem sobre a atividade 
económica, o legislador fi scal criou alguns mecanismos, destacando-se o regime 
que atualmente resulta do artigo 51.º do Código do IRC (CIRC) e de certo modo 
o artigo 14.º, n.º 3 e seguintes, do CIRC, que estão no epicentro das grandes 
alterações trazidas pelo anteprojeto no que respeita às isenções das participações

O mecanismo do artigo 51.º, n.º 1, do CIRC elimina a dupla tributação eco-
nómica ao permitir deduzir aos rendimentos incluídos na base tributável os lucros 
distribuídos, desde que sejam preenchidos vários requisitos. Exige para isso que 
(i) a sociedade que distribui os lucros tenha a sede e direção efetiva em Portugal, 

num Estado da União Europeia106 ou do Espaço Económico Europeu (EEE)107, (ii) 

105. Diretiva 2011/96/EU do Conselho, de 30 de novembro de 2011.

106. Artigo 51.º, n.º 5, do CIRC.

107. Artigo 51.º, n.º 11, do CIRC.
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1. OS DADOS ESTATÍSTICOS ERRADOS 

COMO BASE DO TRABALHO DA COMISSÃO

No Anteprojeto de Reforma do IRC, apresentado pela Comissão para a Reforma 

do IRC (2013) (doravante designada como “Comissão”), indicam-se os resultados 

de um inquérito a empresas realizado em Portugal sobre os maiores obstáculos 

ao investimento no país, relativo ao período 2010-2013, que são os seguintes, por 

ordem decrescente (página 38):

1 – Funcionamento da justiça

2 – Instabilidade do sistema fi scal

3 – Carga fi scal sobre as empresas

4 – Custos de contexto/burocracia em geral

5 – Legislação laboral/despedimentos

6 – Mercado interno limitado

7 – Complexidade do sistema fi scal

8 – Custos de contexto/burocracia na área fi scal

9 – Custos de investimento (custos associados ao investimento, custos de 

operação, etc.)

10 – Regime de Segurança Social

11 – Falta de pessoal qualifi cado

12 – Imposto de selo sobre fi nanciamento 

Segundo o mesmo Relatório, “o mau funcionamento da justiça foi sistematica-

mente identifi cado pelo universo das empresas inquiridas como aquele que mais 

dissuade o investimento em Portugal (em 2011, apenas ultrapassado pela carga 

fi scal incidente sobre os sujeitos passivos)”.

Depois de incluir um quadro de “Movimentação de processos em 2011, 2012 e 

2013” em que se regista um saldo fi nal de processos de 36 984 em 2011, 37 934 



152 IV Congresso de Direito Fiscal

em 2012 e 38 307 em 2013 (este tendo em conta apenas parte do ano, necessa-

riamente), conclui-se: 

“A análise destes dados permite concluir que, não obstante o esforço signifi cativo 

que tem vindo a ser desenvolvido nesse sentido – repare-se que, em pouco mais 

de dois anos, e com um coletivo de apenas 62 juízes alocados às áreas tributárias 

dos tribunais de 1.ª instância (dos quais apenas 54 em efetividade de funções), 

foram proferidas decisões em 15 525 processos (6405 em 2011, 7271 em 2012 

e 1849 até ao fi nal do primeiro trimestre de 2013) –, as capacidades de resposta 

dos tribunais tributários revelam-se ainda insufi cientes para lidar adequadamente 

com o nível de litigiosidade que se regista em Portugal”.

Quem tiver conhecimento do funcionamento dos tribunais tributários não pode 

deixar de fi car surpreendido perante os números referidos, pois, mesmo sem con-

sultar quaisquer dados ofi ciais, sabe que os números considerados pela Comissão, 

que lhe foram fornecidos pelo Ministério das Finanças (através de um denominado 

“referido Relatório do Contencioso Judicial referente ao 1.º trimestre de 2013”), 

nem mesmo de longe se aproximam da realidade dos tribunais tributários, pois, por 

um lado, são consideravelmente superiores os números de processos pendentes 

nos tribunais tributários nos anos indicados, e, por outro, são muito superiores as 

capacidades de resposta dos juízes dos tribunais tributários que proferem anual-

mente decisões em cerca do dobro (!) do número de processos tido em conta na 

Proposta de Reforma do IRC.

E é especialmente surpreendente que se tenham considerado tais números 

tão distantes da realidade quando é extremamente fácil apurar essa realidade, 

através do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) que 

regularmente publica na sua página ofi cial (http://www.cstaf.pt) os números reais 

relativos ao funcionamento dos tribunais tributários.

Assim, para constatar o enorme erro dos números referidos basta ver através 

do primeiro mapa do “Movimento Processual nos Tribunais Administrativos e Fiscais 

(1.ª e 2.ª Instâncias)”, relativo ao ano de 2012, que, no fi nal desse ano, estavam 

pendentes nos tribunais tributários de 1.ª instância 45 581 processos (42 976 

“processos novos” + 2605 “processos antigos”, terminologia esta que alude aos 

processos instaurados a partir e antes de 1-1-2004, respetivamente), e não 37 934.
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1. INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor do novo sistema de Sistema de Normalização Conta-

bilística (SNC), adaptado das normas internacionais de contabilidade, produziu-se 

uma mudança de paradigma contabilístico com a introdução do justo valor nas áreas 

da contabilidade onde o custo histórico era dominante, permitindo a mensuração 

de um vasto conjunto de ativos de acordo com este princípio e a determinação 

dos respetivos impostos tendo em conta os novos valores contabilísticos. O justo 

valor acaba por ter uma infl uência determinante no resultado contabilístico, mas 

também na tributação do rendimento, do património e do consumo das sociedades. 

Depois de décadas de avaliação pelo custo histórico, admitiu-se nestes últimos 

anos a possibilidade de mensuração pelo justo valor, como alternativa ao custo 

histórico. Com o passar do tempo, assiste-se a uma progressiva incorporação do 

justo valor nos resultados fi scais. O justo valor representa para as organizações 

uma oportunidade de transmissão de uma imagem real da situação económica 

das empresas. 

Este novo padrão económico e contabilístico manteve-se durante anos associado 

às normas internacionais IAS/IFRS para depois ser introduzido na União Europeia 

e progressivamente nos respetivos Estados-membros. Após alguma relutância na 

incorporação deste novo conceito, os Estados-membros foram determinando os 

seus standards e adaptando os seus sistemas contabilísticos e fi scais. Seguiu-se 

um segundo momento importante, com a adaptação do sistema fi scal ao novo 

normativo contabilístico e a aceitação fi scal desta nova realidade. 

Acolheu-se, assim, na contabilidade este novo método e, por arrastamento, 

introduziu-se na fi scalidade esta nova realidade naquelas áreas em que o justo valor 

representa a vontade das partes ou uma realidade fi ável e incontestável. O objetivo 

da mensuração pelo justo valor é de transmitir uma imagem fi el e verdadeira do 

património, da situação fi nanceira e dos resultados da empresa (art. 2.º da Diretiva 

78/660/CEE), impondo às organizações a obrigação de registar os bens não por 

uma realidade abstrata mas por um valor de mercado ou um preço real de venda.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto refl exionar acerca del alcance y fi nalidad 

de la regla establecida en la normativa comunitaria (Artículo 19 de la Directiva 

2006/112/CE) y doméstica (Artículo 7.1 de la Ley 37/1992), que posibilita la no 

sujeción al IVA de las operaciones que impliquen la transmisión de una universalidad 

total o parcial de bienes. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en el caso Schriever, puesta en relación con su sentencia del caso 

Zita Modes, permite observar una fl exibilización en sus condiciones de aplicación, 

en particular, en relación con la transmisión de negocios, empresas o de unidades 

económicas autónomas en las que se utilizan inmuebles sin que se transmita la 

propiedad de éstos. 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata de exponer las principales claves para la aplicación 

de la regla de no sujeción al IVA de las operaciones que impliquen la transmisión 

de un negocio, empresa o unidad económica en funcionamiento. Esta regla de no 

sujeción tiene como fi nalidad eliminar el sobrecoste fi nanciero que para el adquirente 

de un negocio o unidad económica en funcionamiento se derivaría de la exigencia 

del IVA con motivo de la realización de tal operación. Recientemente, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (TJUE, en adelante) se ha pronunciado sobre la 

interpretación de esta regla de no sujeción al IVA fl exibilizando sus condiciones 

de aplicación, en particular en relación con operaciones de “ventas de negocios” 

o de unidades económicas autónomas en las que se utilizan inmuebles sin que se 

transmita la propiedad de éstos. 

El estudio, por tanto, pretende exponer el alcance y fi nalidad de la regla de no 

sujeción establecida en la normativa (comunitaria y nacional) del IVA que resulta 

aplicable a las transmisiones de una unidad económica en funcionamiento, con-
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No “IV Congresso de Direito Fiscal: A Reforma do IRC”, realizado a 3 de Outubro 

de 2013, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, fomos convidados a 

expor a nossa visão sobre a forma como o sistema fi scal português pode desem-

penhar um papel de relevo na promoção da competitividade económica nacional, 

enquanto verdadeiro fator de desenvolvimento de negócios em Portugal.

As conclusões  apresentadas serão sistematizadas ao longo do presente texto, 

no qual nos propomos analisar de que forma o sistema fi scal, e mais concretamente 

o IRC, pode contribuir para o crescimento económico, designadamente no que se 

refere à premente necessidade de atracção de investimento estrangeiro e, bem 

assim, ao não menos necessário estímulo às empresas nacionais.

Assim, começaremos por fazer um breve enquadramento do tema através da 

análise de dados estatísticos e fácticos sobre o posicionamento de Portugal no 

mercado global e da ponderação da infl uência de diversos fatores fi scais (como a 

pesada carga fi scal imposta aos contribuintes ou a complexidade do nosso sistema 

fi scal) neste contexto. Analisaremos também a estratégia adotada por alguns países 

europeus com sistemas fi scais reconhecidamente competitivos e sugerir, baseados 

na nossa experiência, medidas que consideramos estruturantes para promover e 

dinamizar o desenvolvimento económico em Portugal, enquadrando-as nas pro-

postas apresentadas pela Comissão de Reforma do IRC.

1. ENQUADRAMENTO

A exigência de satisfação das necessidades coletivas impõe ao Estado social 

moderno a obtenção e gestão de variados tipos de receitas patrimoniais, de onde 

se destacam, em particular, as receitas coativas unilaterais: os impostos. Neste 

contexto, é hoje inegável que a função primordial da tributação consiste no fi -

nanciamento da capacidade funcional do Estado (em setores tão variados como a 

saúde, a educação, a cultura, etc.), onde ocupa um lugar de destaque enquanto 

um dos mais importantes suportes da atividade económica.
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Os acréscimos patrimoniais injustifi cados como metodologia de combate à evasão fi scal; 

notas sobre os aspetos particulares do respetivo regime jurídico

A economia nacional evidencia de forma clara problemas estruturais que in-

fl uenciam o sistema tributário: as fi nanças públicas e o endividamento externo.

Dados estatísticos extraídos do INE e Ministério das Finanças  demonstram que 

desde 1995 o saldo orçamental [em percentagem do PIB] revela um desempenho 

negativo, atingindo em 2009 a cifra preocupante de 9,3%, num cenário macro-

-económico de baixo crescimento, sendo igualmente perceptível um desempenho 

negativo num cenário de forte aumento económico, como é o caso do período que 

medeia entre 1995 a 2001, com um defi cit permanente num intervalo entre 5% e 

4,3% sempre negativos.

Paralelamente, a economia Portuguesa revela um segundo problema: o endivi-

damento externo. Segundo fonte do Banco de Portugal o recurso crescente a capital 

do exterior determinou um aumento das responsabilidades externas líquidas da 

nossa economia – o endividamento externo – com um valor de arranque em 1996 

de 10,3% [em percentagem do PIB] e o mais elevado  em 2009 de 108,7%, o que 

signifi ca que neste ano as responsabilidades externas são superiores à riqueza 

gerada anualmente.

Neste contexto, o aumento da receita pública revela-se fundamental, principal-

mente por via do aumento da cobrança de impostos alcançada através de reintegra-

ção no sistema ofi cial de movimentos e operações que escaparam à tributação. O 

mesmo é dizer, o aumento da receita fi scal deve, no cenário actual, ser conseguido 

não através do aumento da carga tributaria, mas do combate à evasão fi scal.

O sistema fi scal deve ser pautado por três pressupostos: equidade, efi ciência 

e competitividade; equidade do ponto de vista da distribuição da carga fi scal; 

competitividade do ponto de vista do desempenho comparativo com as jurisdições 

tributárias internacionais obtendo-se um compromisso que não asfi xie os agentes 

económicos investidores e efi cácia do ponto de vista da cobrança.

Um sistema permeável à evasão é injusto, iníquo e desequilibrado com forte 

tendência para penalizar os contribuintes cujo rendimento advém do trabalho por 

conta de outrem.
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E, tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade.

Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos 
publicanos.

Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa 
da multidão, pois era de baixa estatura.

Correu então à frente e subiu a um sicómoro para ver Jesus que 
iria passar por ali.

Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: 
“Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo fi car em tua casa”.

Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria.

À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: “Foi hospedar-
-se na casa de um pecador!”

Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: «Senhor, eis que eu dou a metade 
de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe 
o quádruplo».

Jesus lhe disse: «Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele 
também é um fi lho de Abraão».

Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava 
perdido.

Lucas 19: 1 - 10

Zaqueu, o Publicano

Caiu o anjo, e fi cou, simplesmente, o homem, homem como quase todos 
os outros, e com mais algumas vantagens que o comum dos homens.

A queda dum anjo, Camilo Castelo Branco



CONTABILIDADE VS. FISCALIDADE: 
A ADOÇÃO DAS NORMAS 

INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE E A 
SUA RELEVÂNCIA NA DETERMINAÇÃO DO 

LUCRO TRIBUTÁVEL 247

SANDRA VIDEIRA

Mestre em Direito (Ciências Jurídico-Económicas) (FDUP), Licenciada em 

Economia (FEP)

247. Quaisquer opiniões expressas neste texto são meramente pessoais e não refl etem necessa-
riamente as posições das entidades ou instituições em que a autora colabora ou exerce funções.



273
Contabilidade vs. fi scalidade: a adoção das normas internacionais de contabilidade 

e a sua relevância na determinação do lucro tributável

RESUMO

A adaptação das regras de determinação do lucro tributável ao enquadramento 
contabilístico resultante da adoção das normas internacionais de contabilidade 
e interpretações conexas, nos termos do art.º 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, assim como 
da aprovação dos normativos contabilísticos nacionais convergentes com aquele 
referencial, determinou a alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas, efetuada pelo Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de julho. 
Nesse contexto, o presente estudo enquadra a adoção das normas internacionais 
de contabilidade e a aprovação dos normativos contabilísticos internos convergen-
tes com aquele referencial no âmbito da evolução da normalização contabilística 
verifi cada a nível internacional, na União Europeia (UE) e em Portugal, analisando 
ainda a correspondente relevância na determinação do lucro tributável, atento o 
modelo de dependência parcial na relação entre a contabilidade e a fi scalidade 

direta das empresas.

“ABSTRACT”

“The adaptation of the rules for determining taxable profi t to the accounting 
framework resulting from the adoption of international accounting standards and 
related interpretations, under Article 3 of Regulation (EC) No. 1606/2002 of the 
European Parliament and of the Council of 19 July 2002,  as well as from the ap-
proval of national accounting standards convergent with that frame of reference, 
determined the modifi cation of the Corporate Income Tax Code, through Decree-Law 
No. 159/2009 of 13 July. In this context, this study fi ts the adoption of international 
accounting standards and the approval of internal accounting standards convergent 
with that frame of reference within the evolution of accounting standard setting 
at international level, in the European Union (EU) and in Portugal, further analys-
ing the corresponding relevance in determining taxable profi t, given the partial 

dependency model in the relationship between accounting and business taxation”.
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