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NEWSLETTER 
 
A TRANSPOSIÇÃO PARA PORTUGAL 

DAS ATAD (ANTI TAX AVOIDANCE DI-

RECTIVES 1 E 2) 

Nº22/19 

SUMÁRIO 
 
Foi publicada em Diário da República a Lei n.º 32/2019, de 3 de maio, que visa 
reforçar o combate às práticas de elisão fiscal no mercado interno, transpondo 
parcialmente para o direito interno as diretivas comunitárias referidas pela “Anti 
Tax Avoidance Directive” 1 e 2. 
 
Encontramos, aqui, na ATAD, a resposta da União Europeia ao plano de ações 
BEPS (“Base Erosion and Proft Shifting”) da OCDE que revolucionou a fiscalidade 
e o planeamento fiscal internacional. 
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INTRODUÇÃO 

Numa perspectiva de alinhamento com 

o BEPS, a ATAD 1 e 2, pretendem con-

sagrar mecanismos anti-abuso 

maioritariamente dirigidos a empresas 

multinacionais e a operações transfron-

teiriças, com vista a combater 

esquemas de elisão fiscal, sustentados 

nas regras fiscais de diferentes jurisdi-

ções, que permitem obter taxas de 

tributação reduzidas e duplas dedu-

ções, gerando, inclusivamente, em 

certos casos, uma total ausência de tri-

butação. 

Está em causa a transposição para o 

sistema fiscal português das iniciativas 

europeias, usualmente conhecidas pela 

designação inglesa de ATAD (“Anti Tax 

Avoidance Directive”), 1 e 2, e que reú-

nem um conjunto de medidas que 

visam uma tributação das sociedades 

mais justa e eficiente, consagrando me-

canismos preventivos de abuso fiscal. 

Nesse sentido, foi publicada em Diário 

da República a Lei n.º 32/2019, de 3 de 

maio, que procede a alterações ao Có-

digo do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas (CIRC), à Lei 

Geral Tributária (LGT) e ao Código de 

Procedimento e de Processo Tributário 

(CPPT). 

AS NOVAS LIMITAÇÕES À DEDUTI-

BILIDADE DOS JUROS 

Em matéria de limitação da dedutibili-

dade de gastos de financiamento, 

ocorrem modificações à definição de 

“gastos de financiamento líquidos”, 

visto que o regime consignado Código 

do IRC já se afigura estar, nos restantes 

aspectos, em conformidade com o pre-

visto na Directiva (UE) 2016/114 e, até, 

com uma exigência superior à que esta 

prevê no que respeita à possibilidade de 

reporte dos gastos que não sejam dedu-

tíveis por força da aplicação deste 

regime e da parte do limite que não seja 

utilizada. 

No que respeita à noção de EBITDA (em 

Português: Lucros antes de juros, im-

postos, depreciações e amortizações), 

sublinhamos, também, o esclareci-

mento, por parte do legislador, de que o 

EBITDA corresponde ao lucro tributável 

(ou ao prejuízo fiscal) ao qual devem ser 

adicionados os gastos com emprésti-

mos obtidos e as depreciações e 

amortizações aceites para efeitos fis-

cais. 
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A NOVA TRIBUTAÇÃO “À SAÍDA” 

Relativamente à tributação “à saída”, 

importa salientar as alterações em ma-

téria de transferência de residência de 

cessação da atividade desenvolvida por 

estabelecimento estável e nas modali-

dades de pagamento do imposto 

resultante da referida transferência. 

Assim, verificamos alterações no que 

concerne ao diferimento e às modalida-

des de pagamento do montante de 

imposto apurado em resultado da 

transferência da residência de entidade 

com sede ou direção efectiva em terri-

tório português para fora desse 

território, tal como nas regras de valori-

zação dos activos quando a 

transferência seja efectuada para terri-

tório nacional a partir de outro Estado-

membro da União Europeia ou de paí-

ses terceiros e, ainda, quando esteja em 

causa a desafetação de elementos pa-

trimoniais de um estabelecimento 

situado fora do território português. 

Quanto às alterações em sede do me-

canismo de diferimento da tributação à 

saída, vemos extinta a possibilidade de 

proceder ao pagamento do imposto de-

vido pela saída no ano seguinte àquele 

em que ocorra a transferência da resi-

dência de uma sociedade portuguesa 

para outro Estado-membro, restando, 

então, apenas a opção entre efectuar o 

pagamento imediatamente ou, alterna-

tivamente, efectuar o pagamento em 

prestações durante os cinco anos se-

guintes à transferência. 

A NOVA CLÁUSULA GERAL  

ANTI-ABUSO 

Uma das alterações mais significativas 

diz respeito às alterações à cláusula ge-

ral anti-abuso consagrada na “LGT”, a 

qual é revista em conjunto com o pre-

visto no “CPPT”. 

De forma a que, a nível nacional, fique 

assegurado um nível de protecção mais 

elevado contra “esquemas” abusivos de 

planeamento fiscal e de elisão fiscal, a 

norma geral anti-abuso passa a dirigir-

se, de modo mais amplo, a quaisquer 

“construções” ou séries de “constru-

ções” que sejam realizadas com abuso 

das formas jurídicas ou que não sejam 

consideradas genuínas, tendo em conta 

todos os factos e circunstâncias rele-

vantes, ou seja, “esquemas ou 

transacções” que não sejam realizadas 

por razões económicas válidas que refli-

tam a sua substância económica. 

Deixa, ainda, de ser necessário identifi-

car como finalidade principal a obtenção 

de uma vantagem fiscal, bastando, em 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
03 

Nº22/19 
A Transposição para Portugal das ATAD (Anti Tax Avoidance Directives 1 e 2) 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

conformidade com o disposto na Dire-

tiva, identificar como uma das 

finalidades em causa a obtenção de 

vantagens fiscais. 

No que concerne ao conceito de “cons-

truções” ou “séries de construções”, o 

legislador optou por esclarecer que 

será considerada como uma constru-

ção não genuína a que não seja 

realizada por “razões económicas váli-

das”, introduzindo, assim, um conceito 

indeterminado cuja densificação tem 

vindo a verificar-se através da jurispru-

dência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia. 

Por último, nos casos em que dessas 

“construções” ou “séries de constru-

ções” qualificáveis como abusivas 

tenha resultado a não aplicação de re-

tenção na fonte com carácter definitivo, 

ou uma redução do montante de im-

posto retido a título definitivo, 

considera-se que a correspondente 

vantagem fiscal se produziu na esfera 

do beneficiário efectivo do rendimento, 

tendo em conta os negócios ou atos 

que correspondam à substância ou à 

realidade económica em causa - maté-

ria já amplamente abordada pela 

jurisprudência nacional e cujas dúvidas 

ficam agora sanadas por parte do legis-

lador fiscal. 

No âmbito do “CPPT”, e para efeitos de 

aplicação da cláusula anti-abuso, passa 

a exigir-se à Administração tributária 

um maior esforço de fundamentação, 

devendo a respectiva decisão a conter, 

obrigatoriamente, (i) a descrição da 

“construção” ou “série de construções” 

realizadas com abuso das formas jurídi-

cas ou sem substância económica, (ii) a 

demonstração de que as mesmas foram 

realizadas com uma das finalidades 

principais de obter uma vantagem fiscal 

não conforme com o objeto ou a finali-

dade do direito fiscal aplicável, (iii) a 

identificação dos negócios ou actos que 

correspondam à substância ou reali-

dade económica, bem como a indicação 

de das normas de incidência que se lhes 

aplicam, (iv) e, nos casos em que esteja 

em causa retenções na fonte, a demons-

tração de que o sujeito passivo sobre o 

qual recairia a obrigação de efectuar a 

retenção, ou de reter um montante de 

imposto superior, tinha ou deveria ter 

conhecimento da “construção” ou  “sé-

rie de construções”. 

O legislador optou, ainda, por fazer de-

pender a impugnação da liquidação de 

tributos com base na cláusula anti-

abuso, da prévia apresentação de recla-

mação graciosa. 

Nos casos de substituição tributária, a 

aplicação da norma anti-abuso passa a 
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depender não apenas da audição prévia 

do contribuinte, mas, também, da exis-

tência de procedimento de inspecção 

dirigido ao beneficiário do rendimento e 

ao substituto tributário. 

Neste âmbito, o legislador esclarece 

que a aplicação da cláusula anti-abuso 

não prejudica o direito de regresso apli-

cável ao montante do imposto retido e, 

bem assim, o direito do beneficiário de 

optar pelo englobamento do rendi-

mento, através de declaração 

substituição acompanhada de requeri-

mento dirigido ao Director-Geral da AT, 

no prazo de 120 dias a contar da data 

em que for possível obter o conheci-

mento do trânsito da decisão, 

administrativa ou judicial, das correc-

ções efectuadas ao abrigo da 

disposição anti-abuso. 

A NOVA REGRA “CFC” (IMPUTA-

ÇÃO DE LUCROS OU 

RENDIMENTOS DE SOCIEDADES 

ESTRANGEIRAS CONTROLADAS) 

A Directiva previa alterações em maté-

ria de regras relativas a sociedades 

estrangeiras controladas (“Controlled 

Foreign Companies”, abreviadamente 

“CFCs”), as quais foram também trans-

postas pela Lei em análise. 

Assim, importa salientar a introdução 

de modificações ao Código do IRC rela-

tivas à “Imputação de rendimentos de 

entidades não residentes sujeitas a um 

regime fiscal privilegiado” prevista no 

artigo 66.º do Código do IRC, a qual, ba-

sicamente, determina a imputação de 

rendimentos obtidos por uma socie-

dade localizada fora de Portugal, isenta 

ou sujeita a baixa tributação, que seja 

considerada controlada por uma enti-

dade residente em Portugal. O objectivo 

da norma é prevenir a inexistência de 

baixa tributação de lucros obtidos atra-

vés dessas sociedades. 

A norma regista alterações significati-

vas, sendo, eventualmente, de assinalar 

como mais impactante o novo conceito 

de regime fiscal claramente mais favo-

rável. Apesar de ser mantido o critério 

da lista de tais jurisdições (blacklist), ac-

tualmente constante da Portaria n.º 

150/2004, de 13 de Fevereiro, na redac-

ção dada pela Portaria n.º 292/2011, de 

8 de Novembro, passa a ser conside-

rado que uma entidade está sujeita a um 

regime claramente mais favorável (es-

tando ou não incluída na blacklist) 

quando o imposto sobre os lucros efeti-

vamente pago seja inferior a 50% do 

imposto que seria devido nos termos do 

Código do IRC, ou seja, se a sociedade 

estivesse localizada em Portugal.  
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Este novo critério, significativamente 

mais abrangente, abrirá potencial-

mente as portas a uma aplicação mais 

frequente da regra CFC, considerando 

que o anterior critério residia em a taxa 

de imposto (nominal) a que a sociedade 

estrangeira estava sujeita ser inferior a 

60% da taxa de IRC, o que em 2019 cor-

respondia a uma taxa de 12,6%. No 

entanto, será essencial atender à inter-

pretação e aplicação da nova redacção, 

nomeadamente pela AT, dado o critério 

do “imposto efetivamente pago” levan-

tar questões sobre a aplicação da 

norma a vários tipos de sociedades e 

estruturas constituídas em países es-

trangeiros não abrangidas pela anterior 

redação, nomeadamente em Malta e na 

Irlanda (nos casos em que se determine 

não existirem razões económicas váli-

das), dever também ser devidamente 

articulada com a imputação, que se re-

fere indistintamente a lucros ou 

rendimentos, e ainda à eventual dificul-

dade da determinação do imposto que 

seria devido pela sociedade estrangeira 

ao abrigo do Código do IRC. 

Passa a ser prevista a dedução dos pre-

juízos fiscais apurados (nos termos do 

Código do IRC) pela sociedade estran-

geira aos rendimentos imputados, na 

proporção do controlo exercido, nos 5 

anos seguintes, bem como a dedução 

dos lucros ou rendimentos imputados 

ao valor de realização obtido na even-

tual alienação das partes sociais da 

sociedade estrangeira. 

É ainda revogado o segundo teste de 

controlo da sociedade estrangeira pela 

entidade residente em Portugal, anteri-

ormente previsto no n.º 2 do artigo 66.º 

do Código do IRC, o qual previa a aplica-

ção da norma CFC a percentagens de 

controlo a partir de 10% quando 50% do 

total do capital ou direitos de voto eram 

detidos por entidades residentes em 

Portugal. Assim, permanece o critério 

previsto no n.º 1 do artigo 66.º do Código 

do IRC, da detenção de pelo menos 25% 

das partes de capital ou direitos de voto 

ou dos direitos sobre os rendimentos ou 

elementos patrimoniais da sociedade 

estrangeira. 

A exclusão de aplicação da norma CFC é 

também alterada, passando a estar ex-

cluídas da imputação dos lucros ou 

rendimentos as entidades que obte-

nham, de forma agregada e desde que 

não excedam 25% do total, rendimen-

tos de (a) Royalties, propriedade 

intelectual ou direitos de imagem; (b) di-

videndos e mais valias mobiliárias; (c) 

locação financeira; (d) actividades ban-

cária, seguradora ou financeira 

realizadas com entidades com relações 

especiais; (e) provenientes de empresas 
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de faturação com rendimentos proveni-

entes de bens e serviços comprados a 

entidades com relações especiais; e (f) 

juros ou outros rendimentos de capi-

tais. 

Por fim, é revogada a regra do método 

de imputação especificamente refe-

rente a entidades residentes em 

Portugal sujeitas a regime especial de 

tributação. 

AS ASSIMETRIAS HÍBRIDAS 

No que se refere ao combate às desig-

nadas assimetrias híbridas (“hybrid 

mismatches”), foi remetida para mo-

mento posterior a transposição desta 

matéria, na medida em que se alega 

que carece de análise mais aprofun-

dada e atendendo a que a mesma tem 

um prazo de transposição mais alar-

gado. 

CONCLUSÕES 

A finalidade da ATAD e a sua transposi-

ção incide sobre regras de minimis 

impondo uma obrigação de resultado. 

Importa, salientar, em especial, a intro-

dução da nova cláusula geral anti-

abuso, uma vez que a sua aplicação a 

transacções transfronteiriças tem de 

respeitar a jurisprudência do TJUE, no 

que respeita às práticas de elisão fiscal 

e à definição de recurso abusivo de for-

mas jurídicas por parte dos 

contribuintes. 

As alterações à cláusula geral anti-

abuso visam facilitar a sua aplicação, 

com vista a atingir uma proteção mais 

elevada contra “esquemas” abusivos de 

planeamento e elisão fiscal.  

De uma crescente liquidação de tributos 

com base na cláusula anti-abuso pode 

vir a resultar num aumento de litigância 

entre os contribuintes e o Estado e, tam-

bém, um aumento dos reenvios 

prejudiciais, dada a introdução na legis-

lação nacional de conceitos 

indeterminados cuja densificação tem 

vindo a ser levada a cabo pela jurispru-

dência do TJUE. 

As alterações ora em apreço entraram 

em vigor no passado dia 4 de Maio, fi-

cando, todavia, salvaguardados os 

elementos patrimoniais transferidos, no 

âmbito de transferências de residência, 

cessação de actividade ou de transfe-

rência de elementos patrimoniais 

afectos ao um estabelecimento estável 

que tenham ocorrido até à data de en-

trada em vigor da Lei. 

O impacto das alterações à nova regra 

CFC no futuro dependerá da interpreta-

ção e aplicação da mesma pela 
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Administração tributária, devendo, em 

qualquer caso, serem analisadas as es-

truturas societárias que passam a estar 

potencialmente abrangidas pela nova 

norma. 

Lisboa, 10 de Maio de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Vânia Codeço 

Manuel Proença Abrunhosa 

Catarina Almeida Andrade 

José Miguel Guimarães 
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