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TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 

conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 

expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 

7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 

removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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E N C A R G O S  D E  P R O M O Ç Ã O  N O  I R C :  O  
A C Ó R D Ã O  D O  T C A - S U L  D E  7  D E  M A I O  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 

International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 

 

IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

    

Foi recentemente conhecido o Acórdão 

n.º 8534/15, de 7 de Maio, proferido pelo 

Tribunal Central Administrativo Sul 

(TCAS), no qual se decidiu que as 

despesas de uma empresa farmacêutica 

com o acolhimento de profissionais de 

saúde no âmbito de sessões clínicas de 

promoção dos seus fármacos devem ser 

consideradas despesas de publicidade, 

dedutíveis como gastos fiscalmente 

aceites, e não consistindo as mesmas em 

despesas de representação. 

 

No Acórdão proferido, e que ora se 

analisa, discute-se se uma empresa, cujo 

objecto principal consiste no comércio por 

grosso de produtos farmacêuticos, (i) 

suporta “despesas relativas a encargos 
com o acolhimento de profissionais de 
saúde no âmbito de sessões clinicas de 
promoção dos seus fármacos”, (ii) se tais 

despesas se qualificaram como “despesas 

de representação” – as quais são 

dedutíveis, mas sujeitas a tributação 

autónoma à taxa de 10% -, ou (iii) se 

qualificaram como “despesas de 
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publicidade” – dedutíveis para efeitos de 

IRC. 

 

OOOOS S S S FFFFACTOSACTOSACTOSACTOS    

    

A empresa em causa procedeu à 

autoliquidação de IRC, tributando de 

forma autónoma, à taxa de 10%, os 

encargos com viaturas ligeiras e despesas 

de representação. 

 

A empresa apresentou, aquando da 

autoliquidação, reclamação graciosa 

perante a Administração tributária (AT), 

contestando e defendendo que parte das 

despesas contabilizadas e tributadas 

autonomamente como de representação 

consistiam, de facto, em despesas de 

publicidade. 

 

Em causa estavam, como acima referido, 

despesas relativas a encargos com 

acolhimento de profissionais de saúde no 

âmbito de sessões clínicas de promoção 

dos seus fármacos. 

 

No entanto, a reclamação foi indeferida 

pela AT, por entender que as despesas em 

causa não tinham conexão directa com a 

formação do lucro tributável, destinando-

se, tão-só, a promover os medicamentos, 

e não, necessariamente, à sua venda. 

 

Perante o indeferimento desta reclamação 

graciosa, a empresa impugnou 

judicialmente a liquidação do imposto, 

tendo o Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Sintra reconhecido razão à tese da 

empresa, considerando que as despesas 

em causa eram, efectivamente, de 

publicidade, confirmando a devolução do 

valor pago em excesso por aquela, e, a AT 

recorreu da decisão. 

 

AAAA    DDDDECISÃOECISÃOECISÃOECISÃO    

 

O TCAS, em concordância com 

significativa jurisprudência, considera 

como custos (ou gastos) os elementos 

negativos da conta de resultados de uma 

determinada empresa, sendo os mesmos 

dedutíveis, para efeitos fiscais, no âmbito 

do apuramento do lucro tributável, se 

indispensáveis para a realização do lucro 

tributável ou para a manutenção da fonte 

produtiva, desde que devidamente 

comprovados. 

 

Nesse sentido, o TCAS entendeu que o 

critério que preside à avaliação da 

indispensabilidade do custo assenta numa 

relação de causalidade económica entre a 

assunção de um encargo e a sua 

realização no interesse da empresa, 

atento o seu objecto societário, não 

podendo a AT colocar em causa o mérito, 

ou desmérito, de determinada despesa na 
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prossecução desse mesmo objecto, sob 

pena de se por em causa a liberdade de 

gestão e de autonomia da vontade do 

contribuinte. 

 

Contudo, em caso de dúvida 

fundamentada da AT sobre a realização da 

despesa em prossecução do objecto social 

da empresa (i.e. se o gasto é efectuado 

fora do âmbito da actividade da empresa), 

entendem que já impenderá, sobre o 

contribuinte, o ónus da prova de que tal 

encargo se insere na prossecução do 

respectivo escopo societário. 

 

No caso vertido no Acórdão, a AT 

sustentou que as despesas em causa – os 

encargos suportados com o acolhimento 

de profissionais de saúde no âmbito de 

sessões clinicas de promoção dos seus 

fármacos –, não podendo ser 

consideradas como despesas de 

publicidade, deveriam ser consideradas e 

qualificadas como “despesas de 

representação” e, assim, sujeitas a 

tributação autónoma, à taxa de 10%. 

 

No entanto, o TCAS concluiu, no 

seguimento da sentença recorrida, que, 

destinando-se as despesas em causa ao 

normal desenvolvimento do objecto social 

da sociedade e não a representar a 

sociedade num qualquer local onde esta 

não se encontre, que não poderão tais 

encargos ser qualificados como “despesas 

de representação”, mas, tão-só, como 

gastos inerentes e necessários ao normal 

desenvolvimento da actividade de uma 

empresa que tem por actividade principal 

o comércio por grosso de produtos 

farmacêuticos, configurando as mesmas, 

assim, como despesas de publicidade. 

    

OOOOS S S S EEEEFEITOSFEITOSFEITOSFEITOS    

    

Este recente Acórdão do TCAS, apesar de 

não constituir precedente vinculativo, de 

força geral e abstracta, perante a AT, 

constitui base interpretativa relevante 

para invocar, perante a AT ou o tribunal, 

que, substantivamente, os encargos com 

a promoção de fármacos constituem 

gastos fiscalmente aceites e não despesas 

de representação, com a inerente não 

sujeição à tributação autónoma. 

 

CCCCONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃO    

 

Desta conclusão poderá, eventualmente, 

resultar o seguinte: 

(i) a não tributação autónoma destas 

despesas de publicidade e de 

promoção de fármacos, que 

seriam, segundo o entendimento 

da AT, qualificadas como 

“despesas de representação”, na 

submissão de futuras Declarações 

Modelo 22 de IRC; e 
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(ii) o reembolso de tributações 

autónomas pagas indevidamente em 

períodos de tributação anteriores, 

devido à incorrecta qualificação de 

despesas de publicidade e de 

promoção como “despesas de 

representação”, através do recurso 

aos meios de reacção graciosos ou 

judiciais ao dispor do contribuinte.   

 

Lisboa, 26 de Junho de 2015 

 

Rogério Fernandes Ferreira 

Miguel Afonso Archer 

Pedro Miguel Callapez 

 

 


