
A evasão fiscal tem preenchido uma parte significativa da agenda mediática. 
O clima de impunidade fiscal que beneficia as grandes empresas contrasta 
de forma violenta com as políticas de austeridade que se abateram sobre a 
generalidade dos cidadãos europeus e dos portugueses em particular. 

O livro, escrito a partir da experiência parlamentar do autor no Parlamento 
Europeu, convida o leitor para uma viagem ao mundo da vigarice fiscal. 
Usando uma linguagem simples e acessível, procura-se desbravar caminho 
numa área deliberadamente complexa onde o cidadão comum muitas 
vezes não é bem-vindo.

Este livro pretende, assim, ser um contributo para uma cidadania mais 
consciente e interveniente. Os escândalos fiscais e a indignação pública 
que se sucederam desde 2014, do “LuxLeaks” aos “Panamá Papers”, foram 
fundamentais para os avanços realizados. Mas a batalha ainda agora 
começou. 

A FRAUDE E A EVASÃO FISCAL  
NA UNIÃO EUROPEIA:  
DO “LUXLEAKS” AOS “PANAMÁ PAPERS”

A FRAUDE E A EVASÃO FISCAL  
NA UNIÃO EUROPEIA:  
DO “LUXLEAKS” AOS “PANAMÁ PAPERS”

Miguel VIEGAs
Deputado no Parlamento Europeu

Miguel Viegas é doutorado em Econo-
mia. Além da sua carreira académica, 
como professor e investigador, foi eleito 
deputado no Parlamento Europeu em 
junho de 2014. Integra a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários e 
fez parte de todas as comissões extraor-
dinárias criadas na sequência dos suces-
sivos escândalos fiscais que abalaram a 
União Europeia.

www.vidaeconomica.pt

Visite-nos em
livraria.vidaeconomica.pt 9 789897 684944

A FRAUDE E A EVASÃO FISCAL NA UNIÃO EUROPEIA: DO “LUXLEAKS” AOS “PANAMÁ PAPERS”



5

Índice

Introdução .............................................................................................. 7   

Capítulo 1: Os antecedentes

 1. A globalização financeira e a desregulamentação .........................17   

 2. Os paraísos fiscais .........................................................................22   

Capítulo 2: Os protagonistas

 1. As multinacionais .........................................................................31   

 2. As big four ....................................................................................34   

 3. As instituições políticas ................................................................36   

 4. O sistema financeiro .....................................................................43   

 5. Os lançadores de alerta .................................................................46   

Capítulo 3: Tipologia e mecanismos da fraude e evasão fiscal

 1. Introdução ....................................................................................51   

 2. Três exemplos clássicos ................................................................56   

2.1. McDonald's rainha do fast food e da evasão fiscal .................56

2.2. A Fiat “Finance and Trade”, a fraude fiscal pela via 
       do financiamento ..................................................................59

2.3. A Starbucks: o empreendedorismo fiscal ..............................62   



6

A fraude e a evasão fiscal na União Europeia: do “Luxleaks” aos “Panama papers”

 3. Manual de instruções da fraude e evasão fiscal .............................65   

3.1. A manipulação dos preços de transferências 
       e a drenagem de lucros para paraísos fiscais ........................ 67

3.2. A domiciliação de empresas ..................................................74   

3.3. As estruturas híbridas ...........................................................79   

Capítulo 4: O papel das instituições europeias

 1. Introdução .................................................................................   83

 2. Antes do “Luxleaks” .....................................................................86   

 3. Após o “Luxleaks” ........................................................................91   

3.1. As comissões parlamentares .................................................92

3.2. A Comissão Europeia ...........................................................98   

Conclusão ............................................................................................103

Referências ..........................................................................................109



7

Introdução

O dia 5 de novembro de 2014 não foi um dia como outro qualquer. 
Pelo menos esperamos que assim seja e que este dia assinale um ponto 
de viragem a partir do qual os cidadãos e as instituições políticas que os 
representam passem a olhar para o problema da fraude e da evasão fiscal 
com outros olhos e de preferência de forma mais consequente. Este livro 
pretende ser um contributo para este passo. Neste preciso dia, cuja data 
sublinhamos, foram tornados públicos, numa ação coordenada com quatro 
dezenas de prestigiados jornais em todo o mundo, os resultados de uma 
investigação levada a cabo pelo International Consortium of Investigative 
Jornalists, que ficou conhecida como o “caso Luxleaks”1. Este escândalo 
abalou a opinião pública e colocou o problema da fraude e da evasão 
fiscal na ordem do dia e no centro da agenda política. Um mês depois, a 
9 de dezembro, numa segunda vaga de revelações, mais treze dezenas de 
empresas multinacionais eram implicadas em acordos fiscais altamente 
vantajosos, numa ação logo batizada de “Luxleaks 2”.

Nesta investigação contendo mais de 28 mil páginas, foram divulgadas 
548 decisões fiscais antecipadas (“tax rulings”) entre 343 empresas multi-
nacionais e o Governo luxemburguês. Estas decisões fiscais antecipadas 

1. O International Consortium of Investigative Journalists, em português, Consórcio 
Internacional de Jornalistas de Investigação, constitui uma rede composta por mais de 
190 jornalistas de investigação em mais de 65 países. Foi criada em 1997 pelo respeitado 
jornalista norte-americano Chuck Lewis com o objetivo de abordar e aprofundar temas que 
extravasam as fronteiras nacionais, tais como a criminalidade transfronteiriça, a corrupção 
ou o escrutínio das instituições políticas internacionais (http://www.icij.org).
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são, na prática, acordos firmados entre empresas e a administração fiscal 
de um país, visando reduzir de forma drástica a carga fiscal da empresa. 
Todos os setores se encontram representados, começando com as empre-
sas tecnológicas, como Apple, Amazon, Accenture, Vodafone. O setor 
financeiro também figura em grande plano, com os grupos Axa, Aviva, 
BNP, Rothschild, JP Morgan, UBS, HSBC, Barclays, Unicredit, entre 
muitos outros. Outras grandes empresas multinacionais, como a LVMH, 
Pepsi, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz ou Dyson, merecem 
também uma referência. Estas empresas têm um denominador comum. 
Todas elas recorreram aos serviços da PricewaterhouseCoopers. A Price-
waterhouseCoopers (conhecida pelo acrónimo PwC) representa uma das 
chamadas “Big four”. Integra, juntamente com a Deloitte, a Ernst & Young 
e a KPMG, o lote das quatro maiores empresas mundiais de auditoria e 
consultadoria2. Antoine Deltour, o lançador de alerta a quem devemos 
estas revelações, trabalhou com auditor na PwC até pedir a demissão no 
outono de 2010 por não querer pactuar mais com práticas que considera-
va então totalmente ilegítimas, segundo declarações do próprio. Ao sair 
da empresa, trouxe consigo um conjunto de documentos que acabaram 
por revelar ao mundo os acordos secretos, cozinhados nos gabinetes da 
PwC, e assinados entre as multinacionais e o Governo do Luxemburgo, 
permitindo às primeiras pagar taxas reais irrisórias de impostos. Antoine 
Deltour contribuiu para denunciar um sistema totalmente iníquo, que 
isenta total ou parcialmente empresas multinacionais do pagamento 
de impostos, e sonegando, assim, as receitas fiscais de estados nacionais 
onde estas operam, tudo isto sob uma legalidade meramente cosmética. 
O truque passa por explorar as brechas das legislações fiscais dos diversos 
países. Perseguido pela justiça do Luxemburgo, Antoine Deltour arriscou-
-se a uma pena de prisão até cinco anos e uma multa de 1 250 000 euros. 
Acabou ilibado, mas com pena suspensa, graças a uma ampla campanha 
de solidariedade internacional.

2. No seu exercício de 2013, a PwC faturou qualquer coisa como 32,1 mil milhões de 
dólares e emprega mais de 184 000 pessoas em 157 países.
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Introdução

O impacto deste escândalo e dos outros que se seguiram (“Swiss Leaks”, 
“Offshores Leaks”, “Panama papers”, etc...) junto da opinião pública foi 
enorme. As consequências continuam a fazer-se sentir. O caso não é para 
menos. Como compreender que, num período de crise económica e so-
cial, não haja um mínimo de equidade na repartição dos custos da crise? 
As revelações do “Luxleaks” reportam-se aos anos de 2002 a 2010. Com o 
objetivo de atrair empresas ao seu território e de orientar a sua economia 
para a finança, o Governo do Luxemburgo adaptou a sua legislação e a 
sua política promovendo a entrada de capitais estrangeiros, ainda que esta 
presença seja meramente simbólica3. Estas decisões fiscais antecipadas 
mostram como foi, e ainda é, permitido a empresas multinacionais bene-
ficiar de taxas de impostos irrisórias, em alguns casos abaixo de 1%. Ou 
seja, no mesmo momento em que, a pretexto da crise e da necessidade de 
reequilibrar as contas públicas, se aumentam os impostos à generalidade 
dos cidadãos e das pequenas e médias empresas (PME), se cortam bene-
fícios sociais e se fecham serviços públicos, foram concedidos a centenas 
de empresas multinacionais autênticos brindes fiscais, deixando os custos 
da austeridade nas costas da grande maioria da população.

Do ponto de vista da União Europeia, o escândalo assumiu proporções 
dramáticas, na medida em que atingiu diretamente Jean-Claude Juncker, 
nada mais nada menos do que o presidente em exercício da Comissão 
Europeia. Juncker pode ser tudo menos um político inexperiente. Entrou 
pela primeira vez no Governo luxemburguês entre 1982 e 1984 como se-
cretário de Estado do Trabalho e da Segurança Social. Desde então nunca 
mais parou. Foi membro do Governo do Luxemburgo durante 24 anos, 
primeiro como ministro das Finanças, de 1989 a 2009, e, depois, como 
Primeiro-Ministro, entre 1995 e 2013. Foi por isso um dos protagonistas 
da transformação deste grão-ducado numa das maiores e mais prósperas 

3. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revela a existência de 1600 
empresas na mesma morada: Rua Guillaume Kroll, nº 5, no Luxemburgo.
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Capítulo 1: 
Os antecedentes

Toda a sociedade civil pressente a importância da fraude e da evasão 
fiscal e acompanha a necessidade de os estados nacionais e as respetivas 
autoridades tributárias combaterem este fenómeno. Sucede, no entanto, 
que nesta, assim como noutras matérias, o cidadão comum tende a ser 
submerso num mar de ambiguidades quando se trata de analisar e definir 
os conceitos, os seus impactos na economia e as várias propostas para 
o seu combate. Misturam-se definições, como a fraude e evasão fiscal, 
inventam-se outras, como a elisão ou o planeamento fiscal agressivo, e no 
final ninguém se entende.

Não pretendemos substituir-nos aos bons manuais que versam sobre a 
matéria. Contudo, em benefício de alguma clarificação, torna-se necessário 
abordar alguns conceitos básicos que nos ajudam a compreender melhor 
as origens desta realidade que tanta indignação tem gerado ao nível da 
opinião pública. A fraude fiscal representa uma atividade ilícita. Implica 
a prática voluntária ou dolosa de um ato realizado à margem da lei e do 
qual resulta um benefício ilegal. Desta forma, se o contribuinte recorre a 
meios ilegais para escamotear a sua massa tributável perante as autorida-
des fiscais, estamos a falar de fraude fiscal. Mas se o mesmo contribuinte 
recorrer a meios legais, então deixamos de falar de fraude, entrando no 
domínio da evasão fiscal. Note-se que a evasão fiscal, sendo legal, não 
implica que a mesma possa ser aceite como legítima por parte dos estados 
nacionais, que podem e devem desincentivar estas práticas através de di-
versos instrumentos disponíveis. A otimização fiscal, igualmente apelidada 
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de planeamento fiscal agressivo, também não constitui nenhum delito. 
Corresponde antes à escolha da melhor combinação possível entre as diver-
sas leis e convenções fiscais que vigoram no domínio de atividade de uma 
empresa. A otimização fiscal torna-se complexa e objeto de especialização 
à medida que avança o processo de internacionalização das empresas e da 
economia. A otimização confunde-se com evasão a partir do momento em 
que a estratégia de otimização recorre a montagens puramente artificiais 
cujo único propósito é fugir aos impostos.

Na realidade, não é fácil discernir a verdadeira natureza e caracteriza-
ção destas práticas e é evidente que esta dificuldade cognitiva gera muita 
confusão e beneficia em muitos casos o infrator. E esta confusão aumenta 
exponencialmente se tivermos em conta que os territórios nacionais são 
claramente heterogéneos em matéria fiscal, pelo que uma mesma e deter-
minada prática pode ser considerada como fraude fiscal num território, 
evasão fiscal noutro território e otimização fiscal num terceiro território. 
Portanto, a determinação da ilegalidade do ato e a sua tipificação decorre 
da interpretação das leis fiscais, que não nascem de geração espontânea. 
O ordenamento fiscal foi, é e continuará a ser obra do ser humano e, por 
conseguinte, reflexo da sociedade vigente e do pensamento dominante.

Os vários escândalos fiscais que tanto indignaram e continuam a indig-
nar muito justamente a opinião pública descrevem-nos situações profun-
damente iníquas. Gigantescas empresas multinacionais que apresentam 
lucros fabulosos pagam quantidades irrisórias de imposto, sonegando 
receitas fiscais aos estados nacionais, que optam depois por sobrecarregar 
os cidadãos com impostos para poderem cumprir com as suas obrigações 
de serviço público. Mas, na verdade, como é possível verificar no imenso 
acervo documental acumulado ao longo das duas comissões especiais de 
inquérito criadas no Parlamento Europeu (TAX 1 e 2), a esmagadora 
maioria dos casos revelados e provavelmente dos muitos por revelar não 
representam nenhum ilícito fiscal passível de procedimento criminal. 
Constituem antes práticas habilidosas que passam pela elaboração de 
montagens complexas destinadas a drenar rendimentos tributáveis para 
territórios onde a tributação é baixa ou inexistente, beneficiando para isto 
de um ecossistema legislativo internacional construído de forma mais ou 
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menos articulada, sob a batuta dos países ditos mais ricos ao longo das 
últimas décadas.

1. A globalização financeira e a desregulamentação 

As últimas décadas do século XX e as primeiras do século XXI foram 
marcadas por uma profunda transformação das relações financeiras in-
ternacionais. Vários elementos traduzem este fenómeno, destacando-se 
uma intensificação dos fluxos financeiros, a abertura dos mercados e a 
criação de novos e cada vez mais sofisticados instrumentos financeiros. 
A mobilidade dos capitais à escala internacional deu origem à expressão 
“globalização financeira”, traduzindo a ideia de um mercado financeiro 
mundial e globalizado.

É usual opor a economia real aos fluxos financeiros especulativos, 
associados a uma ideia de economia fictícia ou imaterial. Contudo, im-
porta reconhecer que a criação dos diversos meios financeiros, incluindo 
a moeda sob todas as suas formas, perde-se na noite dos tempos, e esteve 
durante séculos ao serviço da economia real, funcionando como meio 
facilitador das trocas comerciais e do investimento. O sistema financeiro 
desenvolve-se em vários períodos da nossa história, primeiro, em Itália, 
nos séculos XIV a XVI, depois, nos Países Baixos, no século XVIII, e, mais 
tarde, com a revolução industrial. 

Mas o que caracteriza a atual globalização financeira não é tanto a 
sofisticação dos instrumentos financeiro e a sua circulação à escala global. 
O que caracteriza a globalização financeira e marca uma fase qualitativa-
mente nova relativamente ao capitalismo do século XIX e princípios do 
século XX é o progressivo desligamento dos fluxos financeiros da esfera 
produtiva. O crescimento do crédito, a possibilidade de transformar 
dívida em títulos comercializáveis no mercado de obrigações e o desen-
volvimento das sociedades por ações marcam o início de uma era nova, a 
era da abstração do setor financeiro relativamente ao setor produtivo, que 
permite a especulação e está na base das sucessivas crises financeiras que 
têm abalado o mundo de forma quase cadenciada. Estas crises decorrem 
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A fraude e a elisão fiscal implicam sempre uma montagem que envolve 
um conjunto de atores que importa conhecer, sistematizar e naturalmente 
simplificar, apesar da grande diversidade de situações que encontramos 
por este mundo fora. No que toca a estes esquemas, é bom lembrar que 
opacidade e complexidade andam a par, escondendo-se muitas vezes o 
essencial num complexo jargão pseudojurídico, destinado a desencorajar 
o cidadão que pretenda informar-se e mobilizar-se. 

Regra geral, a tal montagem que permite às empresas multinacionais 
furtar-se ao imposto nos países onde operam implica a criação de uma 
rede de filiais em países ou territórios com regimes fiscais mais favoráveis 
para onde os lucros são drenados através de um esquema de transações 
intragrupo que inclui a manipulação de preços. 

Deixando as explicações mais detalhadas para o capítulo seguinte, pode-
mos desde já destacar o papel das empresas multinacionais como persona-
gem central de toda esta trama. A otimização fiscal, mais uma das suaves 
designações usadas para legitimar a fuga aos impostos, insere-se na lógica 
de maximização do lucro do acionista que se sobrepõe a tudo e a todos. 

A fraude e/ou elisão fiscal, com as suas diversas montagens, tomam hoje 
a forma de serviços especializados prestados por empresas de consultadoria. 
Estas foram crescendo e, através de vários processos de fusão e aquisição, 
acabaram por formar um oligopólio dominante de quatro empresas gigan-
tes conhecidas como as “Big Fours”, ou seja, as quatro maiores empresas 
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mundiais de consultadoria, com escritórios em praticamente todo o pla-
neta. Representam, por isso, o segundo grande grupo de protagonistas.

Para além de vender serviços de aconselhamento às empresas multina-
cionais, as “Big Fours” são igualmente especialistas na mediação entre os 
seus clientes e as autoridades nacionais dos países com regimes fiscais mais 
favoráveis. Estes governos e seus paraísos fiscais, ou seja, as instituições 
políticas, estejam eles situados na Europa civilizada ou numa qualquer ilha 
tropical, merecem por isso um lugar no terceiro grupo de protagonistas. 
Entendamo-nos, estas montagens fiscais não assentam no ar. Todo este 
aparato legislativo existente nos paraísos fiscais que acolhe estas empresas 
filiais, ou que legitima todos estes fluxos financeiros, promovendo o não 
pagamento de impostos e, muitas vezes, a ocultação dos seus verdadeiros be-
neficiários, não caiu do céu. Foi laboriosamente construído pelos governos 
nacionais, com o propósito óbvio de atrair empresas para o seu território.

O sistema financeiro não podia, naturalmente, ficar fora deste elenco. 
Não é apenas pelo simples facto de por ele passarem todos os fluxos fi-
nanceiros. O sistema financeiro, com as suas empresas, bancos, fundos de 
investimento, seguradoras, nunca foi conhecido pela sua generosidade fiscal. 
O cidadão já se habituou às taxas generosas de imposto sobre os lucros dos 
bancos, muito mais baixas quando comparadas com os níveis de tributação 
das PME ou dos trabalhadores por conta de outrem. Mas, para além de 
praticar com afinco esta arte de fugir aos impostos, o sistema financeiro 
desempenha igualmente um papel central no aconselhamento dos seus 
clientes, sejam eles particulares ou empresas, e na manutenção do sigilo 
bancário, destinado a proteger a identidade daqueles que fogem ao fisco.

Finalmente, faça-se justiça àqueles que, em última análise, trouxeram 
estes temas para a ribalta e permitiram que estejamos hoje a discutir a fraude 
e elisão fiscal não em termos teóricos ou abstratos, mas antes com base em 
factos concretos impossíveis de esconder ou escamotear. Refiro-me aos 
lançadores de alerta. Em 2014, o Conselho da Europa definiu o lançador 
de alerta como “toda a pessoa que assinala ou revela informações sobre 
ameaças ou prejuízos para o interesse geral no contexto da sua relação 
laboral, seja no setor público ou privado”. Muito se tem debatido sobre 
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a necessidade de dar maior proteção aos lançadores de alerta. A história 
recente, com a condenação (com pena suspensa) de Antoine Deltour 
e Raphaël Halet, ex-empregados da PwC, que estiveram na origem do 
“Luxleaks”, aponta-nos para esta direção.

1. As multinacionais 

Nos últimos tempos, praticamente não tem havido uma semana em que 
não venha à ribalta mais um caso de fraude ou elisão fiscal envolvendo uma 
empresa multinacional. Não negando a importância dos muitos casos de 
fortunas pessoais, designadamente na área do desporto ou do espetáculo, 
onde pontuam igualmente nomes sonantes que partilham esta aversão 
ao pagamento de impostos, o facto é que, pelo número de casos e pela 
sua dimensão, as empresas multinacionais estão e continuarão a estar no 
centro desta temática.

De acordo com dados da OCDE, o chamado planeamento fiscal agressi-
vo por parte das empresas multinacionais representava em 2013 uma soma 
anual avaliada entre 100 e 240 mil milhões de dólares, ou seja, um rombo 
que representará entre 4 e 10% das receitas fiscais (Development, 2013). 
No mesmo relatório, estima-se que a taxa efetivamente de imposto sobre 
os lucros das empresas  andará entre os 4 e os 8,5%, em média.

As multinacionais, apesar da sua importância e do seu protagonismo, 
ainda não merecem a honra de poder beneficiar de uma definição clara e 
consensual. Talvez a melhor fonte de informação sobre as multinacionais 
venha das Nações Unidas, e particularmente da UNCTAD, United Na-
tions Conférence on Trade and Developpment10. Segundo este organismo, 
considera-se multinacional uma empresa que partilhe de um investimento 
internacional com uma participação mínima de 10% do capital na empresa 
estrangeira criada ou adquirida num país terceiro. Simplificando, uma 
empresa multinacional pode ser definida pela propriedade de empresas ou 

10. http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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e evasão fiscal

1. Introdução

Os fundamentos, a legitimidade e os objetivos da tributação, seja da 
riqueza ou do rendimento, alimentaram desde sempre intermináveis 
debates. Argumentos políticos, financeiros, sociais e até económicos se-
param normalmente aqueles que defendem um Estado minimalista, com 
impostos residuais, destinados apenas a financiar os instrumentos de defesa 
da lei e da ordem pública, de outros mais partidários de um Estado social 
e ao mesmo tempo mais interventivo na esfera económica e que implica 
naturalmente um outro nível de tributação.

Independentemente do regime em causa, podemos definir o imposto 
como uma contrapartida por conta dos serviços prestados pelo Estado, seja 
na proteção da propriedade ou dos indivíduos perante agressões internas 
ou externas, seja por conta de outros serviços enquadrados nas funções 
sociais ou ainda de estabilização macroeconómica. O imposto nasce, em 
suma, com a necessidade de financiar necessidades coletivas. Estas surgem 
e desenvolvem-se com a divisão social do trabalho, acompanhando assim 
a evolução das sociedades cada vez mais complexas. J. Locke, na sua 
obra magistral, Two Treatises of Government (1681), teoriza: “O imposto 
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representa para o indivíduo uma contrapartida da proteção da sua vida, 
dos seus bens e da sua liberdade”. Os homens estão organizados em so-
ciedade, colocando-se fora do estado de natureza. Esta sociedade pode ser 
representada sob a figura de um pacto ou um contrato livremente aceite 
ou consentido e financiado por todos e do qual decorre o Estado consti-
tucional, as suas leis e as suas instituições.

As diversas formas como são cobrados os impostos e a sua repartição 
entre os diversos agentes representam outra fonte de debate em que se 
confrontam visões ideológicas distintas relativamente ao papel do Estado 
na sociedade. Uns privilegiam a justiça social e o caráter redistributivo das 
políticas fiscais, enquanto outros focam a sua atenção na melhor forma de 
fomentar o crescimento económico e a eficiência da economia. O nível de 
tributação e o seu caráter proporcional ou progressivo ou mesmo regressivo 
cruzam-se com as bases de incidência do imposto que podem privilegiar 
o rendimento, o património ou o consumo, ou ainda uma combinação 
ponderada dos três. Independentemente da combinação ótima de todos 
estes critérios, podemos considerar como universalmente aceite o prin-
cípio de equidade na repartição do fardo fiscal entre os diversos agentes 
económicos. Esta equidade distributiva do fardo fiscal encontra-se muitas 
vezes associada a noção de igualdade de sacrifício no pagamento fiscal19. 
Tendo em conta a teoria da utilidade marginal decrescente, isto justifica 
que os mais ricos possam pagar mais impostos (ainda que num sistema 
proporcional) relativamente àqueles que menos ganham ou que menos têm.

Os dados da coleta fiscal ao longo das últimas décadas apontam para 
uma tendência mais ou menos generalizada de afunilamento da carga fiscal 
sobre as famílias e sobre os trabalhadores por conta de outrem. No caso 
português, mas que é similar à maioria dos países da União Europeia, veri-
ficamos que o IVA assume uma proporção crescente da receita fiscal global, 
seguida do IRS. Ao contrário, o IRC, imposto sobre o rendimento das 
empresas, mostra uma tendência decrescente, o que se explica pelos regimes 

19. Nas palavras de John Stuart Mill: “Igualdade na tributação significa igualdade de 
sacrifício” (Mill, 1874)
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de tributação que procuram privilegiar a atratividade fiscal, na esperança 
de poder estimular o investimento e a criação de emprego. As empresas, 
tal como os restantes agentes económicos, beneficiam da infraestrutura 
pública assim como de todos os serviços da administração, a começar pela 
saúde e educação dos trabalhadores, cuja qualificação representa um dos 
ativos fundamentais de qualquer sistema produtivo. Sendo certo e até 
compreensível que possa haver alguma discriminação positiva em termos 
fiscais, destinada a fixar empresas e investimento, importa balizar estas 
políticas dentro de limites razoáveis que não ponham em causa a coesão 
social e o reconhecimento da necessidade de todos contribuirmos para o 
financiamento do Estado-nação.

Dito isto, importa clarificar que nada nos move, nem é objetivo deste 
livro, a zurzir contra políticas ativas de apoio ao investimento e à criação 
de emprego, muitas delas destinadas a promover a coesão social e territorial. 
O que está em causa e motiva este trabalho é a existência de regimes que 
permitem, por um lado, a existência de taxas de imposto absolutamente 
irrisórias ou mesmo nulas, como acontece nos offshores onde as empresas 
instalam as suas filiais sem criar um único posto de trabalho, e, por outro, 
a construção de montagens destinadas a drenar de forma artificial lucros 
para estes paraísos fiscais, configurando um autêntico roubo fiscal aos 
territórios ou países onde estão instaladas as empresas e onde os lucros 
são efetivamente gerados.

Conforme tivemos já oportunidade de referir, no que toca a estas ma-
térias, o equívoco ou a ambiguidade representam elementos fundamentais 
destinados a promover um clima de completa confusão que permite aos 
prevaricadores passarem por entre os pingos da chuva. Como é evidente, 
a complexidade da matéria e o caráter internacional do fenómeno não 
ajudam à criação de uma terminologia clara e aceite por todos. Não existe 
ainda uma definição consensual de paraíso fiscal, nem uma tipificação da 
prática de fraude, evasão ou elisão fiscal. Existem várias, com abrangên-
cias diferentes em função do posicionamento das organizações. As ONG 
mobilizadas contras estas práticas defendem e adotam definições mais 
abrangentes e porventura mais certeiras do ponto de vista da sua aplicação 
prática, enquanto outras organizações, tais com a OCDE ou a própria 
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1. Introdução

O Parlamento Europeu representa a única instituição europeia eleita de 
forma direta pelos cidadãos europeus. Este atributo democrático confere-
-lhe uma legitimidade única que permite uma intervenção em muitos casos 
mais avançada e mais alinhada com os interesses imediatos das populações. 
Graças ao seu papel de colegislador conferido pelo Tratado de Lisboa 
(ver caixa), mas também e sobretudo pela pressão exercida pelos eleitores 
junto dos seus eleitos, foi possível nas últimas décadas reverter propostas 
legislativas da Comissão Europeia e do Conselho que atentavam de forma 
gritante contra o bem-estar das populações. 
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O Parlamento como colegislador

O Tratado de Lisboa entrou em vigor no final de 2009. Alargou as 
competências legislativas do Parlamento Europeu a mais de 40 novos 
domínios, incluindo a agricultura, a segurança energética, a imigração, 
a justiça e os fundos da UE, e colocou-o em pé de igualdade com o Con-
selho, que representa os governos dos Estados-Membros. Além disso, o 
Parlamento adquiriu o poder de aprovar a totalidade do orçamento da 
UE, em conjunto com o Conselho.

Artigo 289.º do TFUE

1. O processo legislativo ordinário consiste na adoção de um regulamen-
to, de uma diretiva ou de uma decisão conjuntamente pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, sob proposta da Comissão. Este processo é 
definido no artigo 294.º.

2. Nos casos específicos previstos pelos Tratados, a adoção de um regu-
lamento, de uma diretiva ou de uma decisão pelo Parlamento Europeu, 
com a participação do Conselho, ou por este, com a participação do 
Parlamento Europeu, constitui um processo legislativo especial.

3. Os atos jurídicos adotados por processo legislativo constituem atos 
legislativos.

4. Nos casos específicos previstos pelos Tratados, os atos legislativos po-
dem ser adotados por iniciativa de um grupo de Estados-Membros ou do 
Parlamento Europeu, por recomendação do Banco Central Europeu ou 
a pedido do Tribunal de Justiça ou do Banco Europeu de Investimento.

Assim foi, por exemplo, com a rejeição, por parte do Parlamento Eu-
ropeu, do Princípio do País de Origem da proposta de Diretiva sobre os 
Serviços e Mercado Interno, sobejamente conhecida por Diretiva Bolkes-
tein, apresentada em 2004 e votada em 2006. Outros exemplos foram o 
Acordo Multilateral de Investimento ou a Diretiva Tempo de Trabalho, 
em 2008, ambos chumbados pelo Parlamento Europeu, respetivamente 
em 1998 e 2008.
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No quadro dos sucessivos escândalos fiscais que tanto e justamente 
indignaram a opinião pública, o Parlamento Europeu, sob pressão dos 
eleitores, tem assumido nesta matéria uma posição de vanguarda, com 
posições bastante mais assertivas em matéria de luta e prevenção contra 
a fraude e evasão fiscal. Deputados eleitos por forças e partidos políticos 
com claras e pesadas responsabilidades na permissividade fiscal em mui-
tos Estados-membros aparecem agora como paladinos do combate a este 
flagelo que tanta tinta tem feito correr na imprensa escrita e televisiva. 
Hoje, pelo menos de forma explícita, muito poucos dos 751 deputados 
eleitos defendem o planeamento fiscal agressivo, bem como os regimes 
fiscais que o promovem, seja no Luxemburgo, na Irlanda, na Holanda ou 
noutro país qualquer dentro ou fora da União Europeia.

Como é evidente, existe um antes e um depois do “Luxleaks”. Não 
sendo um acontecimento isolado, conforme tivemos ocasião de ver em 
capítulos anteriores, o “Luxleaks”, ao atingir em cheio a credibilidade 
política do presidente da Comissão Europeia, foi decisivo para mobilizar 
a opinião pública e pressionar as instituições europeias a sair da sua zona 
de conforto onde estavam instaladas há décadas. Foi de facto a pressão da 
opinião pública despoletada pelo “Luxleaks” que levou à criação de uma 
primeira Comissão Especial de Inquérito, batizada de TAX1. Este parto, 
como iremos ver, não se fez sem dor. Foi necessário ainda vencer algumas 
resistências contra forças políticas que ainda esperavam poder manter o 
status quo. O tempo encarregou-se de demonstrar a justeza da decisão e a 
necessidade desta comissão. A criação de uma segunda Comissão Especial 
de Inquérito, batizada de TAX2, acabou por ser inevitável, tal a amplitude 
do fenómeno a investigar. O rebentamento dos “Panama papers”, com a 
divulgação pública de mais de 11,5 milhões de documentos comprome-
tedores da empresa Mossack Fonseca, apenas confirmou parte do que as 
primeiras comissões tinham começado a revelar: a fraude e evasão fiscal 
constituem uma prática sistémica que atinge a generalidade das empresas 
multinacionais e que conta com a contribuição ativa de governos, ins-
tituições financeiras e gabinetes de aconselhamento fiscal e jurídico em 
todo o mundo.
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São já incontáveis os escândalos fiscais que se sucederam nos últimos 
anos, com ampla repercussão na comunicação social. Os factos revelados 
implicando as maiores e mais conhecidas empresas mundiais, para além 
de personalidades públicas ligadas aos negócios, ao desporto ou à política, 
estão a contribuir para a criação de um clima de impunidade fiscal que 
beneficia sobretudo os mais ricos e que tanto indigna justamente o cida-
dão comum. Esta clivagem da sociedade, que opõe os mais ricos às classes 
médias ou as grandes empresas multinacionais à generalidade das micro, 
pequenas e médias empresas, deveria representar uma prioridade política 
absoluta, uma vez que coloca em causa a coesão das nossas sociedades 
modernas tal como foram concebidas, ou seja, como uma construção 
coletiva de regras e instituições destinadas a promover a vida em comum.

Apesar de o combate à fraude e evasão fiscal nunca ter estado comple-
tamente fora da agenda política da União Europeia, tivemos oportunidade 
de verificar que foi e tem sido a opinião pública, mobilizada pelas notí-
cias da imprensa, a dar o principal impulso na elaboração de propostas 
concretas e operativas. Neste sentido, podemos dizer que o escândalo 
“Luxleaks”, de novembro de 2014, representa um marco temporal de-
cisivo que poderá fazer despontar um ciclo virtuoso de acontecimentos 
onde se sucedam as iniciativas legislativas da Comissão Europeia, mais 
transparência fiscal, maior escrutínio e mais revelações jornalísticas sobre 
o tema, levando a um reforço positivo junto das instituições políticas com 
poderes decisórios e de iniciativa legislativa (União Europeia, OCDE e 
Estados Nacionais).
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Demos conta de avanços importantes no domínio do combate à fraude 
e evasão fiscal. Assinalámos também a existência de dificuldades neste 
processo no qual muitos países, designadamente aqueles que apostaram 
nestes modelos de rapina fiscal, colocam hoje fortes reticências e entraves, 
chegando a travar, pura e simplesmente, algumas iniciativas legislativas da 
Comissão Europeia. Podemos citar vários exemplos de conflitos existentes 
entre o interesse público subjacente às propostas políticas em discussão 
e a tentativa de proteger ou mesmo promover os interesses das grandes 
empresas multinacionais.

Exemplo 1: a famosa lista de paraísos fiscais

A quarta diretiva antibranqueamento de capitais aprovada em 2015 dá 
poderes à Comissão Europeia, através de um ato delegado, para elaborar 
uma lista de países de alto risco em matéria de transparência, branquea-
mento de capitais e financiamento do terrorismo. Em julho de 2016, a 
Comissão elaborou uma primeira lista negra contendo apenas 11 países, 
sendo que nenhum destes representa um paraíso fiscal verdadeiramente 
significativo31. Mais recentemente, e depois de o Parlamento Europeu 
ter rejeitado a primeira lista, a Comissão Europeia propôs uma segunda 
lista, retirando apenas a Guiana. Como não podia deixar de ser, a lista 
foi novamente rejeitada. Este pequeno episódio revela a complexidade da 
situação e deixa antever as intensas manobras diplomáticas dos bastidores 
que estiveram na base destas propostas de listas e demonstra o complexo 
jogo de equilíbrios políticos e pressões de toda a ordem subjacente neste 
combate contra a fraude e evasão fiscal! 

Exemplo 2: o relatório país por país 

A proposta da Comissão Europeia exige às multinacionais que operam 
na UE e cujas receitas globais excedem 750 milhões de EUR por ano que 

31. A lista completa fala por si: Afeganistão, Bósnia e Herzegovina, Guiana, Iraque, Laos, 
Síria, Uganda, Vanuatu, Iémen, Irão e Coreia do Norte.
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publiquem os seus resultados desagregados por países, revelando, desig-
nadamente, onde têm as suas fábricas, onde estão os seus trabalhadores, 
onde realizam os seus lucros e onde pagam os seus impostos. As mesmas 
regras aplicam-se às empresas multinacionais não europeias que exercem 
as suas atividades na Europa. Como se compreende, este instrumento tem 
um potencial enorme, na medida em que permite um escrutínio por parte 
do cidadão, que pode verificar onde a empresa realiza a sua atividade e 
onde paga os seus impostos. Contudo, para serem eficazes, os relatórios 
devem ser públicos, conter informação relevante e abranger a maioria das 
empresas multinacionais.

Relativamente à divulgação pública dos relatórios, a batalha foi ga-
nha contra a vontade inicial da Comissão Europeia e da OCDE, que 
consideravam esta hipótese impossível. Assim não foi relativamente à 
abrangência. A proposta em causa visa alterar a Diretiva Contabilística 
(Diretiva 2013/34/UE), que representa uma proposta de harmonização 
das normas que regem a apresentação das demonstrações financeiras anuais 
das empresas europeias. Esta diretiva estabelece logo no seu preâmbulo 
as várias categorias de empresas, designadamente as micro, pequenas e 
médias empresas, etc… No topo da pirâmide, estabelece um limiar de 40 
milhões de euros de faturação para os grandes grupos. Este seria o limite 
lógico para impor o relatório país por país. Todavia, assim não entendeu 
a Comissão Europeia, que resolveu, na sua proposta, multiplicar este va-
lor por vinte e criar um limite de 750 milhões de euros de faturação para 
efeitos de aplicação deste relatório, isentando assim a grande maioria das 
empresas multinacionais. De acordo com diversas ONG (Oxfam e outras), 
80% das multinacionais ficam de fora do âmbito desta diretiva, existindo 
igualmente o risco de haver divisões artificiais de empresas, com o único 
propósito de ficar abaixo do limiar.

Mas o pior viria mesmo no fim da negociação, com a introdução de 
uma cláusula de salvaguarda proposta pelo PPE e ALDA (centro-direita e 
liberais) que permite isentar destes relatórios informação considerada como 
comercialmente sensível. Convenhamos, assim fica tudo mais difícil...
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A evasão fiscal tem preenchido uma parte significativa da agenda mediática. 
O clima de impunidade fiscal que beneficia as grandes empresas contrasta 
de forma violenta com as políticas de austeridade que se abateram sobre a 
generalidade dos cidadãos europeus e dos portugueses em particular. 

O livro, escrito a partir da experiência parlamentar do autor no Parlamento 
Europeu, convida o leitor para uma viagem ao mundo da vigarice fiscal. 
Usando uma linguagem simples e acessível, procura-se desbravar caminho 
numa área deliberadamente complexa onde o cidadão comum muitas 
vezes não é bem-vindo.

Este livro pretende, assim, ser um contributo para uma cidadania mais 
consciente e interveniente. Os escândalos fiscais e a indignação pública 
que se sucederam desde 2014, do “LuxLeaks” aos “Panamá Papers”, foram 
fundamentais para os avanços realizados. Mas a batalha ainda agora 
começou. 
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