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Pretende-se, com a presente Informação 

Fiscal, apresentar uma síntese Trimestral 

dos principais Acórdãos proferidos pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

(“TJUE”) – à semelhança do que fazemos 

em relação às decisões do Centro de 

Arbitragem Administrativa (“CAAD”) –, 

relacionados com o domínio da 

Fiscalidade, analisando, caso a caso, o 

impacto e o contributo que tais decisões 

poderão vir a ter, do ponto de vista 

nacional. 

 

Esta Informação Fiscal é relativa ao 4.º 

Trimestre de 2016.  
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: C - 516/14 

NOME: Barlis 06 - Investimentos 

Imobiliários e Turísticos 

DATA: Acórdão de 15 de Setembro de 2016 

ASSUNTO: Direito à dedução do IVA 

relacionado com as menções que devem 

obrigatoriamente constar da factura 

 

Factos: 

 

A Barlis é uma sociedade com sede em 

Lisboa, que tem como actividade 

comercial a exploração de hotéis com 

restaurantes. No decurso da sua 

actividade, e durante o período 

compreendido entre os anos de 2008 e 

2011, a referida sociedade recorreu aos 

serviços de uma Sociedade de Advogados. 

Na sequência dessa mesma prestação de 

serviços por parte da Sociedade de 

Advogados, foram emitidas quatro 

facturas. 

 

Com base nas facturas emitidas, a Barlis 

procedeu à dedução do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (“IVA”) suportado na 

aquisição dos serviços jurídicos 

mencionados. 

 

Aquando do pedido de reembolso do 

imposto em apreço, a Administração 

tributária desencadeou procedimentos 

inspectivos relativos aos anos de 2008, 

2009, 2010 e 2011.  

 

No âmbito dos referidos procedimentos, a 

Administração tributária considerou que 

os descritivos das facturas, das quais 

constava o IVA cuja dedutibilidade se 

requeria, eram insuficientes, não podendo, 

consequentemente, a Barlis proceder à 

dedução do montante de imposto em 

causa.  

 

Dos descritivos das facturas constavam 

expressões como: “serviços jurídicos 

prestados desde determinada data até ao 

presente” e “serviços jurídicos prestados 

até ao presente”. 

 

No âmbito dos procedimentos de 

inspecção, foram efectuadas correcções, 

correspondentes ao valor global do IVA 

liquidado nas quatro facturas emitidas 

pela Sociedade de Advogados à Barlis.  

Através do correspondente exercício do 

direito de audição prévia, a Barlis 

apresentou documentos que constituíam 

anexos das facturas em causa e dos quais 

constava uma descrição dos serviços 

jurídicos prestados nos períodos 

tributários de 2008 a 2011. 

 

Contudo, a Administração tributária 

manteve as correcções efectuadas, 

argumentando, para o efeito, que os 

documentos apresentados como anexos 

das facturas não poderiam ser 

considerados por forma a permitir o direito 

à dedução do IVA, na medida em que não 

são idóneos a serem qualificados como 

documentos equivalentes a facturas.  

 

De acordo com o entendimento veiculado 

pela Administração tributária, apenas são 

“documentos equivalentes” aqueles que 
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cumprem os mesmos requisitos formais a 

que estão vinculadas as facturas.  

 

A decisão da Administração tributária 

desencadeou, assim, um litígio quanto à 

admissibilidade do direito à dedução do 

IVA pela Barlis, com base nas facturas 

emitidas, através da apresentação de 

reclamação graciosa, no dia 31 de Maio de 

2013. 

 

A referida reclamação foi indeferida em 25 

de Setembro de 2013 com os mesmos 

fundamentos que estiveram na origem da 

desconsideração da dedução do IVA, ou 

seja, o não cumprimento dos requisitos 

formais das facturas, de acordo com o 

previsto na Directiva 2006/112/CE do 

Conselho de 28 de Novembro de 2006 

(“Directiva IVA”), e nesse seguimento, o 

não cumprimento das disposições internas 

que procederam à transposição daquela 

norma. 

 

Perante o indeferimento da reclamação 

graciosa, a Barlis, requereu a constituição 

de um Tribunal Arbitral singular, em 30 de 

Dezembro de 2013. 

 

O referido Tribunal Arbitral, chamado a 

pronunciar-se sobre o assunto, entende 

que a interpretação a dar à disposição 

nacional relativa aos requisitos formais 

das facturas deverá, necessariamente, ser 

conforme com o disposto na Directiva que 

regula o IVA. 

 

Em face do exposto, o Tribunal Arbitral 

perguntou ao TJUE se é correcto 

interpretar a referida Directiva, no sentido 

de considerar como insuficiente o 

descritivo de uma factura que apenas 

contenha a menção a “serviços jurídicos 

prestados desde determinada data até ao 

presente” ou a “serviços jurídicos 

prestados até ao presente”, num contexto 

em que a Administração tributária pode, 

ao abrigo do princípio da colaboração, 

obter os elementos complementares que 

entenda por necessários para confirmar a 

existência e características das operações 

constantes das facturas. 

 

Apreciação do Tribunal: 

 

A título preliminar, o Tribunal relembra que 

recai no âmbito da sua esfera de 

competências a análise das disposições do 

direito da União que se revelem 

necessárias à decisão dos litígios que lhe 

são dirigidos, ainda que as mesmas não 

sejam expressamente indicadas pelo 

órgão de reenvio. 

 

Após o esclarecimento sobre as normas de 

direito da União cuja análise se releva 

importante para a formulação da resposta, 

o Tribunal refere, também, que a questão 

colocada comporta, na sua óptica, duas 

partes, as quais deverão ser analisadas em 

separado. 

 

Numa primeira parte, está em causa 

perceber se os descritivos constantes das 

facturas ora em apreço se encontram 

conformes com o previsto na Directiva que 

regula os princípios aplicáveis ao IVA.  
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Na segunda parte da questão, o órgão de 

reenvio pretende esclarecer se o já citado 

diploma legal pode ser interpretado no 

sentido de permitir à Administração 

tributária negar o direito à dedução do 

imposto com base no facto de as facturas 

não cumprirem os requisitos previstos na 

Directiva aplicável, ainda que tenha ao seu 

dispor elementos que permitam 

comprovar os requisitos substantivos que 

permitem a dedução. 

 

Da análise da primeira parte da questão 

colocada, afirma que apenas os requisitos 

previstos na Directiva IVA configuram 

requisitos que devem constar, 

obrigatoriamente, nas facturas emitidas. 

Nesse sentido, entende o Tribunal que as 

facturas devem sempre conter a natureza 

e a extensão dos serviços, bem como as 

datas na qual foram efectuados. Referindo 

que os requisitos têm como propósito 

auxiliar a Administração tributária na 

verificação da efectiva ocorrência do facto 

tributário, bem como na determinação das 

disposições fiscais aplicáveis do ponto de 

vista temporal.  

 

Quanto à segunda parte da questão 

suscitada, o Tribunal reitera o 

entendimento de que o direito à dedução é 

um direito que faz parte do mecanismo 

inerente ao funcionamento do IVA, não 

podendo ser, em princípio, limitado.  

 

Assim, considera o Tribunal que o direito à 

dedução do IVA não deve ser recusado, 

nas situações em que os requisitos, 

materiais, que presidem à sua 

operabilidade estejam preenchidos, ainda 

que os sujeitos passivos tenham 

negligenciado os requisitos formais, i.e., os 

elementos obrigatórios previstos na 

Directiva que rege o funcionamento do 

IVA.  

 

Tanto quanto resulta da decisão veiculada, 

permite-se que a Administração tributária 

se socorra de outros elementos que 

comprovem a materialidade das 

operações que permitem o exercício do 

direito à dedução. 

 

Decisão: 

 

O Tribunal conclui, assim, as normas de 

direito da União ora analisadas devem ser 

interpretadas no sentido de considerar 

que os requisitos previstos na Directiva 

que rege o funcionamento do IVA apenas 

estão preenchidos quando as facturas 

especifiquem a natureza e extensão dos 

serviços, bem como a data de prestação 

dos mesmos.  

 

Acrescentando, no entanto, que, caso a 

Administração conclua pelo não 

preenchimento dos mesmos, tal facto não 

pode ser, só por si, fundamento da recusa 

do direito à dedução se a Administração 

tiver ao seu dispor elementos que 

permitam comprovar o preenchimento dos 

requisitos substanciais das operações a 

que as facturas se reportam. 
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As Implicações no Direito Português: 

 

A presente decisão do Tribunal de Justiça 

oferece uma interpretação que se opõe ao 

formalismo do Código do IVA 

relativamente aos requisitos da emissão 

de facturas, privilegiando, de algum modo, 

os requisitos substanciais em detrimento 

dos formais. Se, outrora, a recusa da 

dedução de IVA se poderia fundar 

exclusivamente na ausência dos 

pressupostos formais constantes do 

Código IVA, poder-se-á, agora, 

perspectivar que a recusa do exercício do 

direito à dedução não poderá ter como 

único fundamento o não preenchimento 

dos pressupostos contidos nesta última 

norma legal. 

 

*** 

 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO:  C - 24/15 

NOME: Plöckl 

DATA: Acórdão de 20 de Outubro de 2016 

ASSUNTO: Direito à isenção na 

transferência de bens no interior da União 

Europeia 

 

Factos: 

 

Um sujeito passivo alemão transferiu um 

veículo automóvel afecto à sua empresa, 

para Espanha, configurando assim a 

presente operação, em sede de IVA, uma 

transferência intracomunitária.  

 

Mais tarde, o serviço de finanças de 

Schrobenhausen, na Alemanha, recusou a 

isenção de IVA da referida transferência 

intracomunitária ao sujeito passivo 

alemão, com fundamento no 

incumprimento de exigências formais, isto 

é, por não conter o contribuinte 

respeitando a obrigação de comunicar um 

número espanhol de identificação para 

efeito de IVA. 

 

O veículo automóvel tinha sido transferido 

para Espanha a 20 de Outubro de 2006, 

porém só foi vendido ao revendedor em 11 

de Julho de 2007. Pelo que, na sequência 

da transferência, o sujeito passivo alemão 

não declarou nenhum montante referente 

ao ano 2006, apenas declarou a operação 

de entrega intracomunitária isenta para o 

ano 2007. Nesta sequência a 

Administração fiscal alemã considerou que 

a operação tinha sido realizada no ano 

2006 e corrigiu o cálculo do IVA para o 

exercício 2006.  

 

A falta de comunicação do número de 

identificação para efeitos de IVA atribuído 

pelo Estado Espanhol em 2006, impediu a 

produção de provas contabilísticas 

necessárias para efeitos de isenção do 

IVA.  

 

Em face da recusa da isenção de IVA 

aplicável por parte da Administração 

tributária alemã, o sujeito passivo 

contestou tal decisão perante o Tribunal 

Tributário de Munique, que, por sua vez, 

requereu a intervenção do TJUE para 

interpretar as normas aplicáveis ao 

presente caso.  
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Deste modo, a questão que originou o 

reenvio prejudicial ora em análise 

procurou saber se as autoridades 

tributárias podiam recusar a isenção 

aplicável às transferências de bens 

intracomunitárias com base na ausência 

de indicação do número de identificação 

para efeitos de IVA atribuído pelo Estado 

membro de destino. 

 

Apreciação do Tribunal: 

 

Em primeiro lugar, importa salientar a 

dualidade de transferências 

intracomunitárias que constituem, para o 

Estado de origem (sub judice, a Alemanha) 

uma entrega intracomunitária de bens 

isenta de IVA, e para o Estado de destino, 

Espanha, uma aquisição intracomunitária 

sujeito a IVA neste mesmo Estado.  

 

Não sendo uma mera entrega 

intracomunitária, uma vez que o 

adquirente não era conhecido no momento 

da expedição, a operação constitui 

efectivamente uma transferência 

intracomunitária materializada pela 

expedição do veículo automóvel para 

Espanha, tendo sido seguida pela 

respectiva venda em território espanhol. 

 

O Tribunal de Justiça, depois de considerar 

que o conflito em causa não incidia sobre o 

facto de ter havido transferência 

intracomunitária, afirmou que o princípio 

da neutralidade fiscal exige que a isenção 

de IVA seja concedida nos casos em que 

as exigências de fundo foram cumpridas, 

mesmo nos casos em que o sujeito passivo 

não cumpriu com certos requisitos 

formais.  

 

Considerando apenas duas excepções a 

esta “rejeição do formalismo”: (i) no caso 

em que a não conformidade com os 

requisitos formais afecta a produção de 

provas permitindo verificar que os 

requisitos materiais tinham sido 

satisfeitos, e (ii) no caso da participação 

intencional numa fraude fiscal. No caso em 

apreço o Tribunal excluiu a existência de 

qualquer destas excepções.  

 

Decisão: 

 

Tendo presente o exposto, o TJUE 

considerou que a obrigação de comunicar 

o número de identificação de IVA do 

sujeito passivo emitido pelo Estado 

Membro de destino da transferência 

constitui uma exigência formal no que diz 

respeito ao direito à isenção de IVA.  

 

Neste sentido, a autoridade tributária de 

um Estado-Membro não poderá, em 

princípio, recusar-se a conceder uma 

isenção de IVA em relação a uma 

transferência intracomunitária pelo 

simples facto do sujeito passivo não ter 

fornecido o número de identificação de IVA 

emitido pelo Estado-membro de destino. 

Considera ainda o TJUE que uma tal 

exclusão de isenção conduziria a uma 

violação do princípio da proporcionalidade. 

A recusa de isenção levaria, também, à 

dupla tributação da transferência 

intracomunitária, constituindo uma sanção 
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desproporcionada perante um mero erro 

de forma. 

 

Implicações no Direito Português: 

 

Em Portugal, a presente decisão contribui 

para clarificar as condições que permitem 

beneficiar da isenção de IVA visada. 

Afirmando que um requisito formal não 

pode ser utilizado como fundamento para 

negar a aplicação de uma isenção de IVA 

em relação a uma transferência 

intracomunitária de bens, desde que haja 

outros elementos que provam que a 

entrega realmente ocorreu. 

 

Deste modo, os contribuintes podem, com 

base nas regras e nos princípios 

consagrados no presente Acórdão Plöckl, 

fundamentar eventuais pedidos 

administrativos ou judiciais nesse sentido. 

 

*** 

 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: C - 432/15 

NOME: Baštová 

DATA: Acórdão de 10 de Novembro de 

2016 

ASSUNTO: Prémio como contrapartida de 

prestação de serviços; Operação 

constituída por uma prestação única ou 

por várias prestações independentes 

 

Factos: 

 

 Pavlína Baštová dedicava-se à exploração 

de um centro equestre que compreende 

actividades como a criação e treino de 

preparação para corridas de cavalos 

próprios e de terceiros. 

 

O mencionado centro equestre de P. 

Baštová tinha ainda, cavalos que utilizava 

em agro-turismo e para actividades de 

treino, e ainda éguas e poldros, com os 

quais esperava poder obter rendimentos 

no futuro com a sua participação em 

corridas ou com a sua venda. 

 

Na sua declaração fiscal relativa ao quarto 

trimestre de 2010, P. Baštová exerceu o 

seu direito a dedução da totalidade do IVA 

pago a montante referente aos 

pagamentos e despesas com direitos de 

inscrição, de participação e despesas 

referentes à assistência prestada por 

auxiliares nas corridas, aquisição de 

consumíveis para os cavalos e demais 

gastos ligados ao funcionamento do 

centro equestre. Estes pagamentos 

realizados a montante diziam respeito 

quer aos cavalos de P. Baštová quer aos 

cavalos dos terceiros. 

 

Além disso, P. Baštová declarou o IVA a 

jusante à taxa reduzida de 10% a título do 

serviço de “exploração de um centro 

equestre para cavalos de corrida”. 

 

Contudo o Serviço de Finanças de Ostrov, 

República Checa, não reconheceu a P. 

Baštová o direito de deduzir a 

integralidade deste imposto, não 

aprovando, também, a sujeição do serviço 

“exploração de um centro equestre para 

cavalos de corrida” à taxa reduzida de IVA. 
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P. Baštová interpôs recurso dessa decisão 

para a Direcção de Finanças de Plzeň, a 

qual revogou parcialmente a decisão do 

Serviço de Finanças, considerando que a 

contribuinte tinha exercido, no período de 

tributação em causa, actividades 

económicas que só em parte davam direito 

a dedução, pelo que apenas nessa parte 

teria a dedução. No restante, a Direcção de 

Finanças seguiu o parecer do Serviço de 

Finanças, no sentido de que a actividade 

em questão devia ser sujeita à taxa normal 

de IVA. 

 

Informada com a decisão proferida pela 

Direcção de Finanças de Plzeň, P. Baštová 

interpôs recurso para o Tribunal Regional 

de Plzeň, República Checa, o qual lhe deu 

parcialmente razão.  

 

Posteriormente, a Direcção de Recursos 

das Finanças interpôs recurso para o 

Supremo Tribunal Administrativo da 

República Checa, que decidiu suspender a 

instância e submeter ao Tribunal de 

Justiça as questões prejudiciais abaixo 

elencadas. 

 

Apreciação do Tribunal: 

 

Em primeiro lugar, o Tribunal de reenvio 

pergunta se a possibilidade, prevista na 

Directiva IVA, de os Estados-Membros 

estabelecerem as condições em que 

podem considerar-se verificados os dados 

necessários à sujeição das aquisições 

intracomunitárias de bens efectuadas a 

título oneroso no seu território, deve ser 

interpretada no sentido de que a 

disponibilização de um cavalo pelo seu 

proprietário, sujeito passivo de IVA, ao 

organizador de uma corrida de cavalos 

constitui uma prestação de serviços 

efectuada a título oneroso.  

 

Aquele Tribunal interroga-se, em especial, 

sobre a questão de saber se o prémio 

recebido pela classificação do cavalo na 

prova constitui uma contrapartida dessa 

prestação de serviços. 

 

A este respeito, o TJUE começa por 

relembrar que, nos termos da Directiva 

IVA, estão sujeitas a este imposto “as 

prestações de serviços efectuadas a título 

oneroso” e que, segundo jurisprudência do 

próprio TJUE, tal qualificação pressupõe a 

existência de um nexo directo entre 

prestação e uma contrapartida 

efectivamente recebida pelo sujeito 

passivo e, bem assim, que a incerteza da 

retribuição quebra tal nexo. 

 

O TJUE acaba por considerar que a 

disponibilização de um cavalo pelo seu 

proprietário, sujeito passivo de IVA, ao 

organizador de uma corrida de cavalos não 

constitui uma prestação de serviços 

efectuada a título oneroso no caso de não 

dar origem ao pagamento de um prémio 

de participação ou outra remuneração 

directa, certa e não condicionada. 

 

Ainda no âmbito da primeira questão 

prejudicial, o Tribunal de reenvio pretende 

saber, se, no caso da disponibilização de 

um cavalo pelo seu proprietário, sujeito 

passivo de IVA, ao organizador de uma 
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corrida de cavalos não constituir uma 

prestação de serviços efectuada a título 

oneroso, existe o direito de dedução do 

IVA pago a montante no âmbito das 

operações relativas à preparação e à 

participação dos cavalos nas corridas de 

cavalos que pertencem ao sujeito passivo, 

pelo facto de os custos dessas operações 

fazerem parte dos custos gerais da sua 

actividade económica. O Tribunal de 

reenvio questiona ainda se esse direito 

conduz à inclusão do prémio que seja 

ganho pelo sujeito passivo pela 

classificação de um dos seus cavalos na 

corrida na base de sujeição do IVA. 

 

Ora, de acordo com o TJUE, a existência 

de uma relação directa e imediata entre 

uma determinada operação a montante e 

uma ou várias operações a jusante com 

direito à dedução é, em princípio, 

necessária para que o direito à dedução do 

IVA pago a montante seja reconhecido. 

Porém, admite-se o direito à dedução, 

mesmo na falta de tal relação directa e 

imediata entre uma operação a montante 

e uma ou várias operações a jusante, 

quando os custos dos serviços em causa 

fizerem parte das despesas gerais do 

sujeito passivo e forem, enquanto tal, 

elementos constitutivos do preço dos bens 

que fornece ou dos serviços que presta. 

Estes custos têm, assim, uma relação 

directa e imediata com o conjunto da 

actividade económica do sujeito passivo. 

 

Nesse sentido, o TJUE considera que 

existe o direito de deduzir a integralidade 

do IVA pago a montante no âmbito das 

operações relativas à preparação e à 

participação em corridas dos cavalos que 

pertencem ao sujeito passivo, que cria e 

treina os seus próprios cavalos de corrida 

assim como cavalos de terceiros, pelo 

facto de os custos relativos a essas 

operações fazerem parte dos custos 

gerais ligados à actividade económica do 

sujeito passivo.  

 

Ademais, considera ainda o TJUE que, se o 

direito à dedução existir, o prémio 

eventualmente ganho pelo sujeito passivo 

pela classificação de um dos seus cavalos 

numa corrida não deve ser incluído na 

base de tributação do IVA. 

 

Com a sua segunda questão prejudicial, o 

Tribunal de reenvio pretende saber se a 

possibilidade de aplicação, pelos Estados-

Membros, de uma ou duas taxas 

reduzidas, lida em conjugação com a 

previsão da “utilização de instalações 

desportivas” como prestação de serviço a 

que se podem aplicar tais taxas reduzidas, 

deve ser interpretada no sentido de que 

uma prestação de serviços complexa 

única, composta por vários elementos, e 

que consiste no treino dos cavalos, na 

utilização de instalações desportivas, na 

estabulação dos cavalos, na sua 

alimentação e em outros cuidados 

prestados aos cavalos, pode ser sujeita a 

uma taxa reduzida de IVA. 

 

Ora, segundo o TJUE resulta da sua 

própria jurisprudência que, em 

determinadas circunstâncias, prestações 

formalmente distintas devem ser 



 

 

www.rffadvogados.pt 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Recepção)/6º  

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915  220 • F: +351 215 915 244 

contacto@rffadvogados.pt 

 

10 

consideradas uma única operação quando 

não sejam independentes e que, se de 

entre os elementos que compõem a 

prestação complexa única não for possível 

determinar um elemento principal, os 

elementos que a compõem devem ser 

considerados equivalentes. 

 

Assim, o TJUE entende que uma prestação 

de serviços complexa, composta por 

vários elementos não pode ser sujeita à 

taxa reduzida de IVA quando, e olhando ao 

caso em apreço, a utilização das 

instalações desportivas e o treino dos 

cavalos constituam elementos 

equivalentes dessa prestação ou quando o 

treino dos cavalos constitua o elemento 

principal da referida prestação, cabendo, 

todavia, ao tribunal de reenvio apreciar tal 

questão (nos termos da cooperação 

instituída por força do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia - TFUE). 

 

Decisão: 

 

Em suma, o TJUE entende que a Directiva 

IVA deve ser interpretada no sentido de 

que a disponibilização de um cavalo pelo 

seu proprietário, sujeito passivo de IVA, ao 

organizador de uma corrida, não constitui 

uma prestação de serviços efectuada a 

título oneroso no caso de não dar origem 

ao pagamento de um prémio de 

participação ou a um prémio condicionado 

à classificação do cavalo. Todavia, 

constituirá uma prestação de serviços a 

título oneroso se der origem ao pagamento 

de uma remuneração independente da 

classificação do cavalo na corrida.  

Considera ainda o TJUE que, no caso ora 

em análise, existe o direito de deduzir a 

integralidade do IVA pago a montante no 

âmbito das operações relativas à 

preparação e à participação em corridas 

dos cavalos da contribuinte e de terceiros, 

pelo facto de os custos relativos a essas 

operações fazerem parte dos custos 

gerais ligados à sua actividade económica, 

o que cabe ao tribunal de reenvio verificar 

e que, se o direito a dedução existir, o 

prémio eventualmente ganho pelo sujeito 

passivo pela classificação de um dos seus 

cavalos numa corrida não deve ser incluído 

na base de tributação do IVA; e 

 

Por fim, o TJUE determina também que 

uma prestação de serviços complexa 

única, composta por vários elementos, não 

pode ser sujeita à taxa reduzida de IVA 

quando esses elementos sejam 

destacáveis como principais ou 

acessórios, o que cabe ao tribunal de 

reenvio apreciar. 

 

As Implicações no Direito Português: 

 

Como resulta do acima exposto, a 

presente decisão do Tribunal de Justiça 

oferece uma orientação interpretativa 

fundada na apreciação casuística. Nesta 

medida, os sujeitos passivos portugueses 

poderão fundamentadamente peticionar, 

na sequência de uma decisão de 

indeferimento da Administração tributária 

uma interpretação casuística e de base 

substancial das disposições do Código do 

IVA, ao invés de uma mera verificação dos 

requisitos formais nelas previstos, ou seja, 
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deverá olhar-se ao caso em apreço e 

determinar se os elementos que compõem 

uma prestação de serviços complexa 

podem ser desagregados em elementos 

equivalentes ou se se pode destacar um 

elemento principal. 

 

*** 

 

4. 

NÚMERO DO PROCESSO: C - 464/14 

NOME: SECIL – Companhia Geral de Cal e 

Cimento SA 

DATA: Acórdão de 24 de Novembro de 

2016 

ASSUNTO: Dividendos recebidos de uma 

sociedade estabelecida num país terceiro 

parte no acordo de associação CE-Tunísia 

e CE-Líbano 

 

Factos: 

 

O caso prende-se com o regime tributário 

aplicável em Portugal a dividendos 

distribuídos à SECIL, sociedade anónima, 

com sede em Portugal, cuja actividade é a 

produção de cimento, e está sujeita, em 

Portugal, ao regime de tributação dos 

grupos de sociedades.  

 

Os dividendos são distribuídos por duas 

sociedades com sede, respectivamente, na 

Tunísia (Ciments de Gabès) e no Líbano 

(Ciments de Sibline). O enquadramento 

legal centra-se no chamado Acordo Euro-

Mediterrânico que estabelece uma 

associação entre as Comunidades 

Europeias e os seus Estados-Membros e a 

República da Tunísia (Acordo CE-Tunísia), 

República do Líbano (Acordo CE-Líbano). 

Tem, designadamente, por objecto a 

interpretação do princípio de livre 

circulação de capitais (presente nos 

artigos 63.° e 64.° TFUE e nos artigos 31.°, 

34.° e 89.° do Acordo Euro-Mediterrânico. 

 

O Tribunal Tributário de Lisboa colocou 

catorze questões prejudiciais que, em 

síntese, se relacionam com saber se o 

Acordo CE-Tunísia e CE-Líbano contém os 

princípios de liberdade de estabelecimento 

(apenas CE-Tunísia) e de capital, se as 

suas normas são claras, precisas e 

incondicionais e por isso imediatamente 

aplicáveis, e qual a sua afectação ao nível 

da tributação de dividendos em causa. Por 

outro lado, o Tributal Tributária de Lisboa 

pretendeu saber, também, se as cláusulas 

de standstill e outras cláusulas carve out 

afectam e condicionam os benefícios 

doutra forma concedidos ao abrigo dos 

princípios de liberdade de estabelecimento 

e de capital. 

 

Apreciação do Tribunal: 

 

O TJUE começa por observar que o 

tratamento tributário dos dividendos em 

causa é susceptível de estar abrangido 

pelo âmbito dos princípios da liberdade de 

estabelecimento e de circulação de 

capitais.  

 

Conforme decorre da sua jurisprudência, 

em especial, dos Acórdão FII Group 

Litigation (C-35/11) e do Acórdão 

Emerging Markets (C-190/12), uma 

legislação nacional relativa ao tratamento 
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fiscal de dividendos que não se aplica 

exclusivamente às situações em que a 

sociedade-mãe exerce uma influência 

decisiva na sociedade que distribui os 

dividendos, deve ser apreciada à luz da 

liberdade de circulação de capitais. Uma 

sociedade estabelecida num Estado-

Membro pode, consequentemente, e 

independentemente da dimensão da 

participação que detém na sociedade que 

distribui os dividendos, estabelecida num 

país terceiro, invocar esta disposição para 

questionar a legalidade dessas normas 

aplicáveis. 

 

Tendo em consideração a fixação de 

requisitos para a dedução em 10% do 

capital social da sociedade que distribui os 

dividendos ou num valor de aquisição da 

participação de € 20.000.000, o TJUE 

entende que a legislação em causa no 

processo principal não tem por objecto 

aplicar-se exclusivamente às situações em 

que a sociedade beneficiária exerce uma 

influência decisiva na sociedade que 

distribui os dividendos e, como tal, é 

aplicável à liberdade de circulação de 

capitais. 

 

A referida dedução, para quem pode 

beneficiar do regime, pode ser integral ou 

parcial. Porém, as sociedades com sede ou 

direcção efectiva no território português e 

que recebem dividendos de sociedades 

com sede ou direcção efectiva em países 

terceiros, como a República da Tunísia ou 

a República do Líbano, estão sujeitas, no 

que respeita aos dividendos recebidos, a 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas (“IRC”) à taxa legal. A dupla 

tributação económica dos dividendos 

recebidos por uma sociedade residente é 

assim evitada ou atenuada quando a 

sociedade que distribui os dividendos está 

estabelecida em Portugal, mas isso não 

acontece quando essa sociedade está 

estabelecida num país terceiro, como a 

República da Tunísia ou a República do 

Líbano. Por conseguinte, o Tribunal 

concluiu verificar-se uma restrição os 

movimentos de capitais entre os Estados-

Membros e os países terceiros, 

importando averiguar se é justificável. 

 

O Tribunal observa que a legislação fiscal 

em causa no processo principal exclui, de 

uma maneira geral, a possibilidade de 

evitar ou de atenuar a dupla tributação 

económica dos dividendos, quando os 

referidos dividendos são distribuídos por 

sociedades estabelecidas em países 

terceiros, sem procurar especificamente 

prevenir comportamentos que consistem 

em criar expedientes puramente artificiais, 

desprovidos de realidade económica, com 

o objectivo de eludir o imposto 

normalmente devido ou obter um 

benefício fiscal. Assim, o Tribunal 

considera que esta restrição à livre 

circulação de capitais não pode ser 

justificada por motivos relativos à 

necessidade de prevenir a fraude e a 

evasão fiscal. 

 

O Tribunal debruça-se, em seguida, sobre 

a justificação relacionada com a 

necessidade de garantir a eficácia dos 

controlos fiscais ou, por outras palavras, 
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supervisão fiscal. Por se tratarem de 

países terceiros, não lhes é aplicável a 

Directiva relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade, 

que, designadamente, estabelece regras 

relativas à troca de informação entre 

Estados-Membros. Este aspecto importa 

pois quando a legislação de um Estado-

Membro faz depender o benefício de um 

regime fiscal mais vantajoso da satisfação 

de requisitos cuja observância só pode ser 

verificada mediante a obtenção de 

informações junto das autoridades 

competentes de um país terceiro, esse 

Estado-Membro pode, em princípio, 

recusar-se a conceder esse benefício se 

for impossível obter essas informações 

junto desse país terceiro. 

 

Neste quadro, o Tribunal pondera a 

Convenção para evitar a Dupla Tributação 

celebrada entre Portugal e a Tunísia e 

Portugal e o Líbano. Constata que só a 

primeira contém uma norma relativa à 

troca de informações, mas remete para o 

órgão jurisdicional de reenvio a 

incumbência de analisar se as obrigações 

que resultam da Convenção Portugal-

Tunísia são susceptíveis de permitir às 

autoridades fiscais portuguesas obter 

junto da República da Tunísia informações 

que lhes permitam verificar se está 

preenchido o requisito relativo à sujeição 

da sociedade que distribui os dividendos a 

imposto. Em caso afirmativo, a justificação 

não é admissível. Já no caso do Líbano, a 

justificação será admissível se for 

efectivamente impossível obter, junto do 

Líbano, informações que permitam 

verificar se está preenchido o requisito 

relativo à sujeição da sociedade que 

distribui os dividendos a imposto. 

 

O Tribunal analisa ainda a questão sobre 

se artigo 64.°, n.° 1, TFUE consagra a 

faculdade de um Estado-Membro 

continuar a aplicar, nas relações com 

países terceiros, as restrições aos 

movimentos de capitais abrangidas pelo 

âmbito de aplicação material dessa 

disposição, mesmo que sejam contrárias 

ao princípio da livre circulação de capitais 

enunciado no artigo 63.°, n.° 1, TFUE, 

desde que já estivessem em vigor em 31 de 

Dezembro de 1993. Neste contexto, o 

Tribunal conclui que um Estado-Membro 

renuncia à faculdade prevista no artigo 

64.°, n.° 1, TFUE quando, sem revogar 

formalmente a legislação existente, 

celebra um acordo internacional, como um 

acordo de associação como o CE-Tunísia e 

o CE-Líbano, que prevê, numa disposição 

com efeito directo, a liberalização de uma 

categoria de capitais. 

 

Neste quadro, o Tribunal reitera que uma 

disposição de um acordo celebrado pela 

União com países terceiros deve ser 

considerada como tendo efeito directo 

sempre que, atendendo à sua redacção e 

ao objecto e natureza do acordo, contenha 

uma obrigação clara e precisa que não 

esteja dependente, na sua execução ou 

nos seus efeitos, da intervenção de 

qualquer acto posterior. O Tribunal 

considera que tanto o artigo 34.°, n.° 1, do 

Acordo CE-Tunísia como o artigo 31.º, n.º 

1, do Acordo CE-Líbano, têm efeito directo, 
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que não é limitado pelas cláusulas de 

salvaguarda nem é contrariado pelos 

objectos e pelas finalidades destes 

acordos. 

 

O Tribunal considera que o artigo 34.°, n.° 

1, do Acordo CE-Tunísia, que se refere às 

transacções da balança de capitais e visa 

os investimentos directos na Tunísia, 

efectuados em sociedades constituídas de 

acordo com a legislação em vigor, bem 

como a liquidação ou o repatriamento do 

produto de tais investimentos e de 

quaisquer lucros deles resultantes, 

abrange o recebimento de dividendos de 

uma sociedade residente na Tunísia por 

uma sociedade residente em Portugal, em 

razão da detenção de uma participação 

que representa 98,72% do capital social 

da sociedade distribuidora, que pode, 

assim, ser considerada um investimento 

directo, estando o recebimento de 

dividendos relativos a essa participação 

abrangido pelo conceito de “repatriamento 

dos lucros” dela resultantes. 

 

O Tribunal conclui, também, a respeito ao 

artigo 89.°, primeiro travessão, do Acordo 

CE-Tunísia, e ao artigo 85.°, alínea a), do 

Acordo CE-Líbano, segundo os quais 

nenhuma disposição desses acordos 

podem ter por efeito aumentar as 

vantagens concedidas por uma parte no 

domínio fiscal em qualquer acordo ou 

convénio internacional, que este não limita 

a aplicação do artigo 34.º, n.º 1, do Acordo 

CE-Tunísia e 31.º, do Acordo CE-Líbano. 

No que se refere ao artigo 89.°, segundo 

travessão, do Acordo CE-Tunísia e artigo 

85.°, alínea b), do Acordo CE-Líbano, 

segundo os quais os acordos não têm por 

efeito impedir a adopção ou a aplicação 

por uma parte de qualquer medida 

destinada a evitar a fraude ou a evasão 

fiscal, o Tribunal reitera o que acima se 

referiu quanto à troca de informações. 

 

O Tribunal relembra, ainda, que o sujeito 

passivo tem não só o direito de obter o 

reembolso dos impostos cobrados num 

Estado-Membro em violação das regras do 

direito da União, como também têm direito 

ao reembolso das quantias pagas a esse 

Estado ou por este retidas em relação 

directa com esse imposto. De acordo com 

o Tribunal, as autoridades portuguesas 

são obrigadas a reembolsar, com juros, os 

montantes cobrados em violação dos 

artigos 63.° e 65.° TFUE assim como do 

artigo 34.° do Acordo CE-Tunísia e do 

artigo 31.° do Acordo CE-Líbano. 

 

Esclarece, por fim, que estes montantes 

correspondem à diferença entre o 

montante pago pela SECIL e aquele que 

esta deveria ter pago, nos termos do artigo 

46.°, n.° 1, do artigo 46.°, n.° 8, ou do artigo 

46.°, n.° 11, do CIRC, se, em condições 

como as que estão em causa no processo 

principal, os dividendos distribuídos pelas 

subsidiárias da SECIL na Tunísia (Ciments 

de Gabès) e Líbano (Ciments de Sibline) 

tivessem sido considerados pagos por 

uma sociedade estabelecida em Portugal. 
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Decisão: 

 

O Tribunal conclui que os Acordos têm 

efeito directo, que é aplicável a liberdade 

de circulação de capitais, que, 

genericamente, as cláusulas limitativas 

equacionadas não surtem efeito limitativo 

sobre essa liberdade de circulação. 

Conclui, ainda, que existe uma restrição 

dessa liberdade por existir um tratamento 

desvantajoso dos dividendos recebidos 

desses países quando comparado com os 

dividendos recebidos de uma subsidiária 

portuguesa. Embora seja da competência 

do tribunal nacional aferir em concreto, a 

única justificação que poderá permitir a 

restrição respeita à necessidade de 

garantir controlo fiscais, designadamente 

através da troca de informações. No caso 

da Tunísia, o Tribunal clarificou que, em 

princípio, a Convenção para evitar a Dupla 

Tributação celebrada entre a Tunísia e 

Portugal permite, de uma forma prima 

facie satisfatória, essa troca de 

informações. Já no caso Líbano, tal 

depende da possibilidade de obtenção de 

informação relevante e fidedigna. 

 

Implicações em Portugal: 

 

Esta decisão reúne e recupera um vasto 

conjunto de decisões do Tribunal de 

Justiça relacionada com a dicotomia entre 

liberdade de estabelecimento e capital e 

países terceiros. A principal novidade está 

no enquadramento dos chamados 

Acordos Euro-Mediterrâneos, os quais 

consagram normas especiais de natureza 

por vezes similar às observadas na UE e 

EEE. De uma forma geral (e porque o 

Tribunal responde à mais de uma dezena 

de questões colocadas), estes acordos 

terão de ser considerados na aplicação da 

legislação tributária e, neste caso, no 

quadro do regime de eliminação da dupla 

tributação económica na legislação 

tributária portuguesa. 

 

Também no que respeita à habitual 

justificação relativa à necessidade garantir 

a eficácia de controlo fiscal, importa 

destacar o critério delineado pelo Tribunal 

de Justiça, no sentido de que a justificação 

só será admissível se for efectivamente 

impossível obter, junto de um dado país 

terceiro, ao qual é aplicável a liberdade de 

circulação de capitais, informações que 

permitam verificar se está preenchido o 

requisito relativo, neste caso, à sujeição da 

sociedade que distribui os dividendos a 

imposto. 

 

*** 

 

5. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-503/14 

NOME: Comissão Europeia contra 

República Portuguesa 

DATA: Acórdão de 21 de Dezembro de 

2016 

ASSUNTO: Tributação imediata à saída 

aplicável a pessoas singulares 

 

Factos: 

 

A Comissão Europeia moveu uma acção 

por incumprimento contra Portugal, 

através da qual pediu ao TJUE que 
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declarasse contrário ao Direito da União 

Europeia a adopção de legislação que não 

permita o diferimento da tributação das 

mais-valias registadas com a transferência 

de acções, venda ou permuta de activos, 

por sujeitos passivos singulares que 

desenvolvam a sua actividade a título 

individual, aquando da alteração de 

residência fiscal para outro Estado-

Membro. 

 

A referida acção surge na sequência de um 

longo processo iniciado em 2008, no 

âmbito do qual a Comissão Europeia 

procurou, através da apresentação de 

pareceres fundamentados e trocas 

formais de correspondência, que Portugal 

alinhasse a sua legislação nacional com o 

TFUE e o Acordo referente ao Espaço 

Económico Europeu (“EEE”) cujas 

disposições, no seu entender, se viam por 

aqueles afectados. 

 

A Comissão afirmava que o Estado 

português, ao manter em vigor a norma do 

Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (“IRS”), que prevê 

a tributação um sujeito passivo que 

permute partes sociais e transfira a sua 

residência para outro Estado-Membro ou 

para um Estado do EEE tem de incluir, 

relativamente às operações em questão, 

qualquer rendimento não afecto na base 

tributável do último exercício fiscal no qual 

ainda tenha sido considerado residente, 

confere um tratamento fiscal desvantajoso 

aos contribuintes que deixam o território 

português relativamente aos que mantêm 

a sua residência em Portugal. 

A Comissão considerava também que o 

Estado português, ao manter em vigor o as 

disposições legais nos termos das quais 

um contribuinte que transmita activos e 

passivos, relativos a uma actividade 

exercida numa base individual, em 

permuta de partes sociais de uma 

empresa com sede ou direcção efectiva no 

território de outro Estado-Membro ou de 

outro Estado do EEE, não pode beneficiar 

de qualquer diferimento de tributação em 

resultado da operação em questão, 

atribuía um tratamento fiscal distinto 

consoante a transmissão fosse feita para 

uma sociedade em território português ou 

noutro Estado-Membro, não cumprindo, 

assim, as obrigações que lhe incumbiam 

por força do TFUE e do Acordo EEE. 

 

Apreciação do Tribunal: 

 

O Tribunal reitera uma longa tradição de 

decisões segundo as quais as disposições 

que impedem ou dissuadem um nacional 

de um Estado-Membro de deixar o seu 

Estado de origem para exercer o seu 

direito de livre circulação ou o seu direito à 

liberdade de estabelecimento constituem, 

nessa medida, entraves a essas 

liberdades, mesmo que se apliquem 

independentemente da nacionalidade dos 

cidadãos em causa, pelo que devem ser 

consideradas restrições à livre circulação 

das pessoas e à liberdade de 

estabelecimento todas as medidas que 

proíbam, dificultem ou tornem menos 

atractivo o exercício dessas liberdades. 
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Quanto à primeira questão, o Tribunal 

constata, na senda da decisão proferida no 

âmbito do caso Lasteyrie du Saillant (C-

9/02), que a diferença de tratamento no 

que respeita ao momento da tributação 

das mais-valias, constitui uma 

desvantagem em matéria de tesouraria 

para o contribuinte que pretende transferir 

a sua residência para fora do território 

português, relativamente a um 

contribuinte que mantém a sua residência 

nesse território. Mais reitera, por 

referência ao caso Comissão vs. Espanha 

(C-269/09), que a exclusão de uma 

vantagem de tesouraria numa situação 

transfronteiriça, quando essa vantagem 

seja concedida numa situação nacional 

equivalente, constituirá uma restrição à 

livre circulação dos trabalhadores e 

também à liberdade de estabelecimento. 

 

Ora, não vendo qualquer diferença 

objectiva nas situações e, por isso, não 

aceitando qualquer das justificações 

avançadas pelo Estado português para tal 

restrição, as quais se reconduziam à 

necessidade de equilibrada repartição do 

poder tributário entre os Estados-

Membros, à necessidade de preservar a 

coerência do regime fiscal e, ainda, à 

necessidade de assegurar a eficácia dos 

controlos fiscais e do combate à fraude e à 

evasão fiscais, o Tribunal acaba por a 

considerar uma restrição proibida à luz do 

Direito da União Europeia 

 

No que toca à segunda questão, relativa à 

norma que despoletou o presente 

processo, o Tribunal conclui que se situa 

no âmbito da liberdade de 

estabelecimento, a qual se vê restringida, 

porquanto se cria uma desvantagem em 

matéria de tesouraria para um 

contribuinte que transmita a totalidade do 

respectivo património para uma sociedade 

cuja sede ou direcção efectiva se situe fora 

do território português, ao invés de para 

uma sociedade com sede ou direcção 

efectiva neste território. 

 

O Tribunal rejeita as justificações 

avançadas pelo Estado português, em 

concreto, o argumento de que tal 

tratamento diferenciado seria justificado 

pela necessidade de garantir a 

continuidade económica das sociedades, a 

qual teria subjacente a exigência legal de 

subordinar o benefício do diferimento da 

tributação a determinadas regras de 

registo contabilístico, exigência que não 

seria assegurada relativamente a 

sociedades com sede ou direcção efectiva 

no território de outro Estado, uma vez a 

competência em relação a estas cabe ao 

seu Estado de residência, e não ao Estado 

português. A este propósito, o Tribunal 

afirma que a exigência de uma sociedade 

alienante ter a sua sede ou direcção 

efectiva em território português visa antes 

garantir a possibilidade de o Estado 

português tributar efectivamente as mais-

valias em causa, considerando que tal 

objectivo não pode justificar a diferença de 

tratamento em causa.  
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Decisão: 

 

O Tribunal considera que as disposições 

nacionais em apreço [artigo 10.°, n.°9, 

alínea a) e o artigo 38.°, n.°1, alíneas a) do 

Código do IRS], nos termos em que estão 

redigidas na legislação interna violam o 

Direito da União Europeia, porquanto 

determinam um tratamento mais 

desfavorável aos sujeitos passivos que 

optam por transferir a sua residência para 

outro Estado-Membro. 

 

Implicações no Direito Português: 

 

Atento o teor da decisão proferida, o 

legislador nacional deverá ponderar a 

reformulação ou eliminação da norma 

declarada incompatível no sentido de 

evitar mais situações como a que esteve 

na origem deste processo iniciado pela 

Comissão. 

 

*** 

 

6. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-20/15 e C-

21/15 

NOME: World Duty Free / Autogrill  

DATA: Acórdão de 21 de Dezembro de 

2016 

ASSUNTO: Auxílios de Estado, 

Selectividade e Regimes fiscais 

direccionados a empresas multinacionais  

 

Factos: 

 

O presente caso tem por objecto um 

recurso da Comissão Europeia de duas 

decisões do Tribunal Geral da União 

Europeia.  

 

O fundamento do referido recurso prende-

se com a interpretação do critério de 

selectividade no quadro do regime 

Europeu de Auxílios de Estado, porquanto 

o Tribunal Geral impôs à Comissão a 

obrigação de determinar um grupo de 

empresas que têm características próprias 

a fim de demonstrar o carácter selectivo 

de uma medida. 

 

Estes recursos estão originalmente 

relacionadas com decisões da Comissão 

sobre a legislação fiscal relativa à 

amortização para efeitos fiscais do 

goodwill financeiro, em caso de aquisição 

de participações em empresas 

estrangeiras.  

 

A medida controvertida, considerada pela 

Comissão incompatível com o mercado 

comum, prevê que, em caso de aquisição 

de participações numa “empresa 

estrangeira” por uma empresa tributável 

em Espanha, sempre que essa aquisição 

de participações for de, pelo menos, 5% e 

a participação em causa for mantida por 

um período ininterrupto mínimo de, pelo 

menos, um ano, a mais-valia daí 

resultante, registada na contabilidade da 

empresa como activo incorpóreo distinto, 

pode ser deduzida, sob a forma de 

amortização, da matéria colectável do 

imposto sobre as sociedades de que a 

empresa seja devedora. A medida 

controvertida precisa que, para ser 

qualificada de “empresa estrangeira”, uma 
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empresa deve estar sujeita a um imposto 

idêntico ao aplicado em Espanha e as suas 

receitas devem resultar sobretudo de 

actividades realizadas no estrangeiro. 

 

Apreciação do Tribunal: 

 

O Tribunal reafirma os quatro critérios 

relacionados com os Auxílios de Estado: a 

verificação de uma intervenção do Estado 

ou através de recursos do Estado, uma 

intervenção susceptível de afectar as 

trocas comerciais entre os 

Estados-Membros, uma intervenção que 

conceda uma vantagem selectiva ao seu 

beneficiário e, por fim, que falseie ou 

ameace falsear a concorrência.  

 

O Tribunal recorda, ainda, no que concerne 

à selectividade, que a sua apreciação 

impõe determinar se, no quadro de um 

dado regime jurídico, a medida nacional 

em causa é susceptível de favorecer 

“certas empresas ou certas produções” 

em relação a outras, que se encontrem, à 

luz do objectivo prosseguido pelo referido 

regime, em situação factual e jurídica 

comparável e que estão sujeitas a uma 

tratamento diferenciado que pode, em 

substância, ser qualificado de 

discriminatório. Cabe à Comissão 

demonstrar que esta medida, ainda que 

preveja uma vantagem de alcance geral, 

confere o seu benefício exclusivo a certas 

empresas ou a certos sectores de 

actividade.  

 

Recorda, ainda, que o conceito de auxílio 

de Estado não abrange as medidas que 

introduzem uma diferenciação entre 

empresas que se encontram, à luz do 

objectivo prosseguido pelo regime jurídico 

em causa, numa situação factual e jurídica 

comparável e, por conseguinte, a priori, 

selectivas, quando o Estado-Membro em 

causa conseguir demonstrar que esta 

diferenciação é justificada, uma vez que 

resulta da natureza ou da estrutura do 

sistema em que as referidas medidas se 

inserem e que o facto de apenas os 

contribuintes que preenchem as condições 

de aplicação de uma medida poderem dela 

beneficiar não confere, por si só, um 

carácter selectivo a essa medida. 

De acordo com o Tribunal, este critério de 

selectividade está preenchido quando a 

Comissão conseguir demonstrar que esta 

medida derroga o sistema fiscal comum ou 

“normal” aplicável no Estado-Membro em 

causa, introduzindo, assim, através dos 

seus efeitos concretos, um tratamento 

diferenciado entre operadores, quando os 

operadores a quem é concedido o 

benefício fiscal e os que dele são excluídos 

se encontram, à luz do objectivo 

prosseguido pelo referido regime fiscal 

desse Estado-Membro numa situação 

factual e jurídica comparável. 

Neste quadro, o Tribunal esclarece o 

anteriormente decido no caso Gibraltar 

(C-106/09 P e C-107/09 P). O Tribunal 

considera que o Tribunal Geral errou ao 

estabelecer uma exigência adicional de 

identificação de uma categoria particular 

de empresas, que acresceria ao método de 

análise aplicável à selectividade em 

matéria fiscal que resulta da 

jurisprudência constante do Tribunal, que 
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consiste, no essencial, em verificar se a 

exclusão de certos operadores da 

obtenção de um benefício fiscal resultante 

de uma medida que derroga um regime 

comum fiscal constitui um tratamento 

discriminatório quanto a estas, não pode 

ser deduzida da jurisprudência do Tribunal 

de Justiça.  

 

Assim, não se pode exigir que a Comissão 

identifique determinadas características 

próprias e específicas comuns às 

empresas que obtêm o benefício fiscal, 

que permitem distingui-las das que dele 

são excluídas. Apenas importa, a este 

respeito, o facto de a medida, 

independentemente da sua forma ou da 

técnica regulamentar utilizada, ter como 

efeito colocar as empresas beneficiárias 

numa situação mais vantajosa que a de 

outras empresas, mesmo quando todas 

essas empresas se encontram numa 

situação factual e juridicamente 

comparável à luz do objectivo prosseguido 

pelo regime fiscal em causa. 

 

Decisão: 

 

O TJUE anula os acórdãos recorridos ora 

em análise e decide remeter o processo ao 

Tribunal Geral, por forma a que este 

decida segundo os parâmetros 

interpretativos veiculados nesta decisão, 

que se traduz num entendimento mais lato 

do critério de selectividade em apreço. 

 

 

 

 

Implicações em Portugal: 

 

A análise da legislação tributária 

portuguesa, quer na sua feitura, quer na 

sua aplicação, encontra-se potencialmente 

sujeita ao crivo do Direito (Europeu) da 

Concorrência e ao regime de Auxílios 

(Fiscais) Estatais. Têm surgido cada vez 

mais casos que ajudam a perceber como 

este direito da Concorrência molda o 

direito tributário. Com esta decisão, torna-

se mais fácil preencher o critério de 

selectividade, pois a Comissão Europeia 

deixa de ter de proceder a uma 

identificação de uma categoria particular 

de empresas (positivamente) visada por 

uma medida de natureza fiscal.  

 

Lisboa 01 de Fevereiro de 2017. 
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