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Os artigos 83.º e seguintes do Código do IRC consagram um exit tax que visa 
aparentemente tributar as sociedades que desloquem a sua residência e actividade 
para o estrangeiro. A antecipação da tributação nos moldes aí tipificados assenta, 
ou deveria assentar, numa justificação determinada e ponderável face aos 
princípios que são postos em crise. Noutro conspecto, deverá questionar-se a 
conformidade deste regime com o Direito Comunitário. O presente artigo 
pretende, assim, reflectir sobre a delimitação possível do âmbito e da 
aplicabilidade das citadas disposições, recorrendo, sempre que necessário, ao 
decisivo contributo dado nesta matéria pelo TJCE e, porventura, antecipar ainda 
a decisão que venha a ser proferida no processo C-38/10 intentado pela Comissão 
contra a República Portuguesa pelo alegado incumprimento do artigo 49.º do Tratado, 
em 22 de Janeiro de 2010. 
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1. DELIMITAÇÃO LITERAL DA INCIDÊNCIA 
 

1.1 Definição e conceito 
 

O exit tax traduz, genericamente, um tipo tributário autónomo cujo facto gerador se reconduz ao momento em 
que os rendimentos tributáveis das empresas ou das pessoas físicas deixam de ser constituídos pelo respectivo 
world wide income, alterando-se o poder estadual de os tributar aquando da sua efectiva realização. 

Por assim ser, trata-se de um fenómeno que assenta forçosamente numa ficção legal de que decorrem os seus 
especiais pressupostos de incidência: verificando-se uma cross border transfer ficciona-se a realização integral 
do património líquido do sujeito passivo a valores de mercado, tributando-se os ganhos potenciais ou latentes no 
momento em que, em virtude da alteração da sua residência fiscal, deixe de estar sujeito a imposto no Estado de 
origem pelos seus rendimentos obtidos a nível global. 

Sujeitando a imposto os elementos patrimoniais transferidos - maxime, as reservas não cristalizadas e/ou não 
distribuídas - o Estado de origem garante a tributação de elementos que em dado momento apresentaram uma 
determinada conexão com o seu território, gerando-se receita fiscal num momento prévio àquele que seria 
relevante caso não ocorresse a emigração do sujeito passivo. O Estado de origem reconhece, assim, que não 
possui ou não pretende possuir meios para diferir o imposto, acompanhando a sua futura realização no Estado de 
acolhimento, resguardando-se, para esse efeito, numa pretensa ausência de coordenação e harmonização fiscais 
entre os Estados.  
 

Enquadramento da figura do exit tax no Direito Fiscal Português  
 
A transferência da sede de uma pessoa colectiva para outro Estado é reconhecida pela lei Portuguesa há bastante 

tempo. Dispõe o art. 33.º (3) do CC que “a transferência, de um Estado para outro, da sede da pessoa colectiva 
não extingue a personalidade jurídica desta, se nisso convierem as leis de uma e outra sede” ao que acrescenta 
o CSC “a sociedade que tenha sede efectiva em Portugal pode transferi-la para outro país, mantendo a sua 
personalidade jurídica, se a lei desse país nisso convier”.1 

Se no plano comercial nada impedia nem dificultava a transferência da sede social (e/ou da direcção efectiva) 
para outro Estado, constata-se que, até 2006, a igual conclusão se chegaria na análise fiscal da emigração de 
empresas. Com efeito, até àquela data, o Código do IRC não se preocupou em disciplinar o problema da 
transferência da residência fiscal das sociedades nem tão-pouco a emigração das sociedades de Direito Português, 
em particular. Até então, entendia-se que “a lei fiscal portuguesa é bem mais generosa do que as restantes 
legislações europeias, posto que não se limita a assegurar a neutralidade fiscal à operação, com base no 
princípio da continuidade, uma vez que não despoleta a tributação nos casos em que os activos não ficam afectos 
a um estabelecimento estável em Portugal.”2 

Com o Orçamento do Estado para o ano de 2006, aprovado pela Lei n.º 60-A/2005, este quadro alterou-se.3 
Foi introduzida no Código do IRC a Subsecção V-A 4com o título Transferência de residência de uma 

sociedade para o estrangeiro e cessação de actividade de entidades não residentes, a que corresponderam os 
artigos 76.º-A, 76.º-B e 76.º-C - hoje, respectivamente, artigos 83.º, 84.º e 85.º do Código do IRC. 

 
Breve resenha do regime5 

 

 
1 Cfr. art. 3.º (4) do CSC. 
2 v. Câmara, Francisco Sousa da, “a dupla residência das sociedades à luz das convenções de dupla tributação”, Ciência Técnica Fiscal nº 403 (Jul.-Set. 
2001), pág. 96. 
3 Embora Orçamento do Estado para o ano de 2004, aprovado pela Lei n.º 107-B/2003, já conferisse uma autorização legislativa para a introdução de um 
regime de tributação à saída em sede de IRS e de IRC, que acabou por caducar. 
4 Actual Subsecção VI. 
5 Esta análise é assumidamente pouco aprofundada, quer pela economia de texto a que estamos obrigados, quer porque o escopo do presente trabalho não 
se pretende descritivo.  
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a. Destinatários (incidência subjectiva) 
 
O art. 83.º (1) do Código do IRC, ao dispor que “para a determinação do lucro tributável do período de 

tributação em que ocorra a cessação de actividade de entidade com sede ou direcção efectiva em território 
português, incluindo a Sociedade Europeia e a Sociedade Cooperativa Europeia, por virtude da sede e a 
direcção efectiva deixarem de se situar nesse território (…)”, parece indicar que este regime aplica-se a todos os 
Sujeitos Passivos de IRC, independentemente do regime de tributação ou de isenção de que possam beneficiar, e 
ainda à SE e à SCE. 

Por outro lado, a sua aplicação estará dependente de transferência simultânea da sede e da direcção efectiva, 
o que poderia ser interpretado como uma consequência lógica do critério alternativo adoptado pela lei para efeitos 
de residência. Se apenas se transferir um daqueles elementos, a entidade continuaria a ser sujeita a IRC pelos 
seus rendimentos obtidos a nível global - ergo, não se modificaria o poder tributário do Estado Português. 

No entanto, a hipótese da transferência isolada da direcção efectiva de uma sociedade com sede em território 
nacional e a subsequente prevalência da tie breaker rule prevista numa CDT em matéria da dupla residência de 
sociedades6 - direcção efectiva prevalece - gera alguma incoerência neste regime. Aliás, em nosso entender, o 
mais elementar princípio de igualdade tributária é ofendido se na deslocalização de duas empresas 
substancialmente idênticas, apenas fosse tributada aquela cuja sede acompanhasse a emigração do substrato. 
Acompanhamos por isso a observação de ANTÓNIO CASTRO CALDAS quando refere que “se a previsão faz todo 
o sentido exclusivamente face à lei interna portuguesa, passa a ser inútil os casos em que, face à aplicabilidade 
de uma CDT, uma sociedade transfira a sua direcção efectiva para outro Estado Contratante.7 

O regime incide ainda sobre a cessação da actividade de um estabelecimento estável e a transferência para 
fora do território português de elementos patrimoniais que àquele se encontrem afectos. A previsão do art. 84.º 
é uma decorrência lógica da norma de exclusão de tributação à saída dos elementos afectos a um EE em Portugal, 
que iremos visitar adiante. Contudo, existindo uma CDT com o Estado da sede da empresa do EE, é de salientar 
a preocupação relevada no Comentário ao artigo 7.º da CMOCDE “incumbe ao país da sede da empresa 
procurar, caso a caso, uma solução bilateral com o país de saída quando existir um sério risco de sobre-
tributação.” 

 
b. Incidência real 
 
A segunda parte daquela norma delimita que o lucro tributável do período de tributação em que se verificou a 

transferência se determina considerando que “constituem componentes positivas ou negativas as diferenças entre 
os valores de mercado e os valores contabilísticos fiscalmente relevantes dos elementos patrimoniais à data da 
cessação”. 

A primeira conclusão que se retira desta norma é que a mesma abrange um leque muito vasto de realidades. 
Por um lado, os ganhos e perdas latentes relativos a activos fixos tangíveis, activos intangíveis, activos biológicos 
que não sejam consumíveis, propriedades de investimento e instrumentos financeiros com excepção dos 
reconhecidos pelo justo valor.8 Mas, ainda, os rendimentos e os gastos ou perdas latentes relativos a outros 
elementos do património da sociedade, designadamente aqueles que integrem os seus inventários. 

A segunda conclusão, e na inexistência de nenhuma disposição que a afaste, é a de que os ganhos presumidos 
pelo regime devem ser determinados nos termos que seriam aplicáveis à transmissão onerosa dos elementos 
patrimoniais em questão, sendo inteiramente aplicáveis as possíveis isenções de que aquelas seriam beneficiárias. 
Esta conclusão, aliás, parece ter sido recentemente sufragada pela Administração tributária ao pronunciar-se pela 
aplicação da isenção prevista no art. 32.º (2) do EBF aos ganhos presumidos aquando da transferência.9 Por 

 
6 Cfr. art. 4.º (3) da CMOCDE. 
7 Caldas, António Castro, O exit tax no Código do IRC, Fiscalidade, 34, (2008), pág. 41. 
8 Cfr. art. 18.º (9) (a) e (b). 
9 Cfr. IPV proferida no processo 3417/2009, sancionada por despacho do Subdirector-Geral dos Impostos em 2010.03.08. 
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identidade de razões, entendemos que também nesta sede será aplicável o coeficiente de desvalorização monetária 
que seria relevante na determinação das mais-valias tributáveis realizadas.10 

 
c. Exclusão de tributação por afectação a E.E. 
 
O art. 83.º (2) do Código do IRC ressalva da aplicação do regime o caso dos elementos patrimoniais que 

permaneçam afectos a um estabelecimento estável da mesma entidade e contribuam para o respectivo LT. O 
poder tributário do Estado Português não sofre qualquer alteração pelo que a aplicação do regime seria 
necessariamente afastada. Aliás, ainda que assim não se entenda, sempre nos poderíamos socorrer do disposto no 
artigo 4.º da Directiva “Fusões”11 que parece impor a neutralidade - pelo menos - neste caso. 

Os PF apurados pela entidade antes da cessação poderão ser deduzidos ao LT imputável ao EE, na medida em 
que correspondam aos elementos patrimoniais afectos a esse mesmo EE. O art.15.º, aqui aplicável ex vi art. 83.º 
(4), dispõe que será necessária a autorização da AT, mediante requerimento dos interessados entregue até ao fim 
do mês seguinte ao da data da cessação de actividade. Devendo ser demonstrada a citada correspondência dos 
prejuízos com os elementos afectos ao EE, antevemos alguma peculiaridade na aplicação desta norma.  

De resto, o artigo 53.º da LOE 200712, logo curou de garantir a inclusão no regime, sempre que exista um 
escopo de evasão fiscal - o que se presume, desde logo, pela verificação “tecnicamente discricionária” de algo 
tão amplo e vago como a inexistência de razões económicas válidas, patente na remissão feita para o art. 73.º 
(10) do CIRC.13 Ou seja, quando a deslocalização não seja feita por razões económicas válidas o facto dos 
elementos patrimoniais ficarem afectos a EE é irrelevante - o que significa que nesse caso há tributação à saída 
de elementos patrimoniais que nunca chegaram a sair do território português e que cá continuam a contribuir para 
o respectivo LT. 

 
d. A tributação à saída na esfera dos sócios 
 
Uma última (e breve) referência para a tributação à saída na esfera dos sócios, também introduzida em 2007.  
Os sócios das sociedades que transfiram a sua residência para o estrangeiro também serão tributados pela 

diferença entre o VM do património líquido da sociedade e o preço de aquisição das partes sociais. 
As normas patentes nos artigos 81.º (2) a (4) - tributação na esfera dos sócios do resultado da partilha do 

património das sociedades liquidadas - são aqui aplicáveis. 
Mas os sócios continuam residentes em território português e serão aqui tributados pelo seu world wide income. 

O que significa que o Estado português não perde o poder de tributar as mais-valias apuradas na esfera do sócio 
em relação às partes sociais detidas na sociedade que saiu. …então, porquê a antecipação de tributação (?!) Em 
suma: em manifesto conflito com a tributação pelo lucro real (pessoas colectivas) e, sobretudo, não tendo sido 
introduzida nenhuma norma de incidência no CIRS para o efeito (pessoas singulares). 

 
 
 
 
 

2. DELIMITAÇÃO NEGATIVA (HARMONIZADA) DA INCIDÊNCIA 
 

2.1 O escopo de um regime excepcional 
 

 
10 Ob. cit. pág. 43. 
11 Directiva 2005/19/CE do Conselho, de 17.02.2005, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções 
entre sociedades de Estados-Membros diferentes. 
12 Lei 53-A/2006. 
13 A este propósito, veja-se Câmara, Francisco Sousa da, As operações de reestruturação e a cláusula anti-abuso prevista no artigo 67.º/10 do CIRC, in 
AAVV, Reestrutura de Empresas e Limites do Planeamento Fiscal, Coimbra Editora, 2009. 
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Embora sempre se diga que as normas passadas em revista visam sempre o propósito último de arrecadação de 
receita - transversal a toda a função tributária do Estado - certo é que a antecipação da tributação nos moldes aí 
tipificados assenta, ou deveria assentar, numa justificação determinada e ponderável face aos princípios aqui 
postos em crise. 

Com efeito, basta pensar que o princípio da realização, enquanto corolário da tributação das empresas 
fundamentalmente pelo seu lucro real, deveria obstar ao tributo erigido nos moldes supraditos. Ao que acresce 
que o legislador esclareceu que não concorrem para a formação do LT as mais-valias potenciais ou latentes, 
ainda que expressas na contabilidade…14 

Nada menos importante, temos o direito de estabelecimento: verdadeira liberdade fundamental ligada à 
construção europeia e actualmente garantida no artigo 49.º do Tratado de Lisboa.15 E, como melhor veremos 
adiante, é importante afirmar que o direito de estabelecimento abrange quer o direito à entrada quer o direito à 
saída, com as limitações afirmadas em Daily Mail e Cartesio. 16 

Colhidos os essenciais cânones hermenêuticos que devem orientar o intérprete na leitura destas normas, urge 
perguntar o que poderá justificar um imposto que não obedece ao sistema? 

Uma análise do regime, mesmo que só perfunctória, levará de imediato a concluir que o objectivo aí visado - 
ainda que não assumidamente desejado - foi o de restringir a mobilidade das empresas, penalizado a sua 
deslocalização. É este um objectivo genérico, de índole extra-fiscal, que pode ser facilmente desvendado na 
norma, quer na sua letra, quer nos seus efeitos. Este objectivo, isoladamente considerado, seria contudo 
inadmissível por violação óbvia do Tratado. Vamos por isso assumir uma maior sofisticação do móbil do 
legislador. 

Seguindo a análise de SALDANHA SANCHES,17 estaríamos perante uma “norma anti-abuso de aplicação 
automática, evitando situações em que por intermédio da mudança de residência de determinada entidade, um 
ganho obtido pela mesma não seja objecto de tributação efectiva em Portugal ou em qualquer outro Estado”. 
Com o devido respeito, e sem prejuízo de aderirmos à tese sempre que esteja em causa a emigração para um 
Estado terceiro (particularmente quando caracterizado como uma zona de baixa ou nenhuma tributação), esta 
causa - como objectivo prima facie do regime em análise - também não merece o nosso acolhimento quando em 
confronto com o presente enunciado da questão - leia-se, saída para outro EM da UE. Do tipo objectivo com 
expressão na norma retira-se que o tributo será exigido a qualquer sujeito passivo, bastando que este o preencha, 
ainda que se comprove que no Estado de acolhimento será sujeito a uma carga fiscal de mais elevada onerosidade. 

Afastados estes pressupostos, é nossa opinião que o regime assenta num objectivo primário de territorialidade 
e temporalidade - allocation of taxing rights. Como reconhece a AT, “a introdução do regime previsto no artigo 
83.º (ex. artigo 76.º-A) teve como principal escopo salvaguardar os direitos de tributação do Estado Português 
relativamente aos ganhos potenciais ou latentes existentes à data da transferência de residência, que, de outra 
forma, deixariam de subsistir na medida em que, não permanecendo os elementos afectos a um estabelecimento 
estável em território português, os eventuais ganhos obtidos aquando de uma futura alienação desses elementos 
não ficariam sujeitos a tributação em Portugal.”18 

 
 
 
2.2 Efeitos: constatação dos três D´s19 
 
Vale, porém, a pena ir mais longe e procurar mostrar o que significa, em termos práticos, o tributo que aqui 

procuramos analisar. 

 
14 Cfr. artigo 21 (1) b) do CIRC. 
15 Para maiores desenvolvimentos nesta matéria, consulte-se, entre outros, Fausto de Quadros, Direito da União Europeia, Coimbra, Almedina, 2004 e 
Francisco Lucas Pires, Introdução ao Direito Constitucional Europeu, Coimbra, Almedina, 1997. 
16 Dourado, Ana Paula, Lições de Direito Fiscal Europeu – Tributação Directa, Coimbra Editora, 2010. 
17 Saldanha Sanches, J.L., Os limites do planeamento fiscal, pág. 327 e 352, Coimbra Editora, 2006. 
18 IPV proferida no processo 3417/2009, sancionada por despacho do Subdirector-Geral dos Impostos em 2010.03.08. 
19 HURK, H. VAN DEN, The ECJ's judgment in the N case against the Netherlands and its consequences for exit taxes in the European Union, IBFD, 2007. 

http://ref-online2.ibfd.org/highlight/collections/bit/pdf/2007/issue04/bifd040703.pdf?hlm=altering&q=%22Exit+Tax%22
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O exit tax português origina no sujeito passivo sobre que incide três inflexões financeiras que não podem ser 
desconsideradas. Em primeiro lugar, surge a denominada tax base disadvantage que se verte em nada mais do 
que na possibilidade não remota de se verificar um ganho efectivo inferior àquele que foi considerado no 
momento da saída. Nestes termos, o sujeito passivo será tributado sobre uma diferença - relembre-se, entre (i) os 
valores de mercado dos elementos patrimoniais à data da transferência e (ii) os respectivos valores de aquisição 
- que poderá ser superior àquela que efectivamente se apurou no momento ulterior de realização do ganho. 

Por outro lado, o exit tax origina uma cash flow disadvantage: em suma, a antecipação da tributação em relação 
ao momento de realização pode promover dificuldades de tesouraria consideráveis que, por si mesmas, 
condicionem ou restrinjam o direito do empresário a livremente conduzir as suas decisões económicas. 

Num outro plano, pode subsistir uma double taxation disadvantage - i.e., nada garante que o Estado de 
acolhimento irá reconhecer o valor de mercado na data de entrada como valor de aquisição, para efeitos da 
determinação das mais-valias no momento da sua realização. Pelo contrário, se o valor de aquisição se mantiver 
inalterado, haverá necessariamente tributação sobre uma mesma base tributável em dois Estados e em dois 
momentos distintos.  

 
2.3 Tentativas de concordância prática à luz do contexto normativo comunitário 
 
Vimos que os artigos 83.º e seguintes do CIRC visam salvaguardar os direitos de tributação do Estado 

Português relativamente aos ganhos potenciais ou latentes existentes à data da transferência de residência. 
Contudo, constatámos que tal salvaguarda coloca entraves financeiros inegáveis na esfera dos sujeitos passivos 
de exit tax. O que faremos já a seguir, para depois tentar aplicar a doutrina que reputamos correcta e assim 
responder ao enunciado da questão, será analisar a necessidade de conjugar o escopo da norma com o imperativo 
comunitário da liberdade de estabelecimento. 

No seguimento das decisões do TJCE proferidas nos processos Lasteyrie du Saillant20 e N21  
- que serão analisadas infra - a Comissão Europeia emitiu a comunicação COM (2006) 825, de 19 de Dezembro 
de 2006, que, exortando os EM a coordenar as suas políticas fiscais em matéria de tributação à saída, marcou o 
inicio de uma série de pareceres fundamentados formalmente comunicados nesta matéria e naquele sentido a um 
leque vasto de EM, em que estão incluídos a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e, mais recentemente, Espanha e 
Portugal.22 

Daqui resultou a acção intentada pela Comissão junto do TJCE, em 22 de Janeiro de 2010, contra a República 
Portuguesa.23 Alegando o incumprimento do artigo 49.º do Tratado, a Comissão considera que “as sociedades 
devem ter o direito de transferir a sua sede ou os seus activos individuais para outro Estado-Membro sem terem 
de se submeter a procedimentos demasiado complexos e onerosos, não havendo, no entendimento da Comissão, 
justificação para a cobrança imediata de impostos sobre mais-valias não realizadas aquando da transferência 
da sede e da direcção efectiva de uma sociedade portuguesa para outro Estado-Membro ou por cessação da 
actividade de estabelecimento estável em território português ou transferência dos seus activos em Portugal 
para outro Estado-Membro, se não existir esse tipo de tributação em situações nacionais comparáveis” 
sugerindo ainda que “a República Portuguesa poderia, por exemplo, determinar o valor das mais-valias não 
realizadas sobre as quais pretende preservar a sua jurisdição fiscal, desde que tal não envolvesse a exigibilidade 
imediata do imposto nem outras condições associadas ao diferimento do seu pagamento”.24 

Mas, afinal, o que terá conduzido o legislador Português a consagrar um exit tax num mesmo momento em que 
o TJCE e a Comissão se pronunciavam num sentido a ele oposto? Tal não se terá ficado a dever, certamente, à 
alegada transposição da Directiva 2005/19/CE, já que o seu Considerando 6 foi claro: “a transferência da sede 
de uma sociedade constitui um modo de exercer a liberdade de estabelecimento prevista nos artigos 43.o e 48.o 

 
20 Processo C-9/02, de 11 de Março de 2004. 
21 Processo C-470/02, de 7 de Setembro de 2004. 
22 Pareceres fundamentado de 27 de Novembro de 2008, números de referência 2007/2365 (Portugal) e 2007/2382 (Espanha). 
23 Que corre os seus termos sob o número de processo C-38/10. 
24 Sublinhados nossos. 
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do Tratado. (…) A decisão da sociedade de proceder a uma reorganização das suas actividades transferindo a 
sua sede não deverá ser entravada por normas fiscais discriminatórias ou por outras restrições, desvantagens 
ou distorções resultantes de legislações fiscais nacionais contrárias ao direito comunitário. Ademais, em 2004, 
no processo Lasteyrie, o Governo Português apresentou as suas observações sempre acompanhando H. de 
Lasteyrie e a Comissão, considerando aí que a tributação à saída implicava entraves na liberdade de 
estabelecimento contrários ao Tratado.25 Mas mais importante ainda, porque será que Portugal (e outros Estados) 
permaneceu indiferente ao parecer fundamentado que lhe foi enviado em Novembro de 2008? 

 
a. A doutrina Daily Mail26 e as suas (in)consequências em sede fiscal no caso português 
 
As decisões do TJCE nesta zona têm o efeito irradiante que caracteriza as decisões constitucionais sobre os 

direito fundamentais e, por isso, um efeito muito profundo sobre as legislações fiscais dos diversos Estados-
membros.27  

É por isso necessário, também aqui, evocar alguma jurisprudência comunitária sobre esta matéria. 
O Direito de estabelecimento conheceu desde cedo uma importante derrogação (que infra será melhor aflorada) 

- rectius, desde cedo, o TJCE pareceu distinguir no corpo do princípio, duas situações a tratar de forma 
dissemelhante: o direito à entrada e o direito à saída.28 

 
do direito à entrada… 
 
O Direito de estabelecimento no plano das consequências sitas no Estado de acolhimento foi essencialmente 

desenvolvido nos acórdãos Centros, Überseering e Inspire Art.  
No primeiro, o TJCE concluiu que os então artigos 52.º e 58.º do Tratado opõem-se a que um Estado-Membro 

recuse o registo de uma sucursal de uma sociedade constituída em conformidade com a legislação de outro 
Estado-Membro, no qual aquela tem a sua sede, sem aí exercer actividades comerciais, quando a sucursal se 
destina a permitir à sociedade em causa exercer a totalidade da sua actividade no Estado em que esta sucursal 
será constituída”. No acórdão Überseering, “quando uma sociedade constituída em conformidade com a 
legislação de um Estado-Membro no território do qual tem a sua sede social exerce a sua liberdade de 
estabelecimento noutro Estado-Membro, os artigos 43.° CE e 48.° CE impõem a este último que respeite a 
capacidade jurídica e, portanto, a capacidade judiciária que esta sociedade possui nos termos do direito do seu 
Estado de constituição. Finalmente, em Inspire Art, o TJCE decidiu que “os artigos 43.° CE e 48.° CE opõem-
se a uma legislação nacional que (…) sujeita o exercício da liberdade de estabelecimento a título secundário 
nesse Estado, por uma sociedade constituída em conformidade com a legislação de outro Estado-Membro, a 
determinadas condições previstas no direito interno para a constituição de sociedades (…)” 

 
…e do direito à saída 
 
O acórdão Daily Mail de 1988 veio criar jurisprudência no sentido de se considerar que no então estádio actual 

do direito comunitário (…) as liberdades de estabelecimento não conferem a uma sociedade constituída em 
conformidade com a legislação de um Estado-membro, e que neste tenha a sua sede social, o direito de transferir 
a sede da sua administração para outro Estado-membro. 

Nesta polémica decisão, o tribunal entendeu que contrariamente às pessoas singulares, as sociedades são 
entidades criadas por força de uma ordem jurídica e, no estádio actual do direito comunitário, de uma ordem 

 
25 Cfr. § 22; § 34 e §35 do Processo C-9/02, de 11 de Março de 2004. 
26 Processo 81/87, de 27 de Setembro de 1988. 
27 Saldanha Sanches, J.L., As duas constituições – nos dez anos da cláusula geral anti-abuso, in AAVV, Reestrutura de Empresas e Limites do Planeamento 
Fiscal, Coimbra Editora, 2009, referindo-se às decisões do TJCE imbricadas no princípio da não discriminação. 
28 Na doutrina europeia, podem encontrar-se referências sobre este tema como inbound vs outbound operations. O autor recomenda, particularmente, 
Panayi, Christiana, Corporate Mobility in the European Union and Exit Taxes, IBFD, 2009. 
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jurídica interna. Só possuem existência através das diversas legislações nacionais que lhes determinam a 
constituição e o funcionamento. 

Inesperadamente, e quando se entendia que esta doutrina já estaria ultrapassada, surgiu a decisão proferida no 
acórdão Cartesio que veio reafirmar que um Estado-Membro dispõe da faculdade de definir não só o vínculo de 
dependência exigido a uma sociedade para que esta possa ser considerada constituída em conformidade com o 
seu direito nacional e susceptível, a esse título, de beneficiar do direito de estabelecimento como o vínculo de 
dependência exigido para manter essa mesma qualidade posteriormente. Tal faculdade engloba a possibilidade 
de esse Estado-Membro não permitir a uma sociedade constituída ao abrigo do seu direito nacional conservar 
essa qualidade quando decida reorganizar-se noutro Estado-Membro mediante a deslocação da sua sede para 
o território deste último, rompendo dessa forma o vínculo de dependência previsto pelo direito nacional do 
Estado-Membro de constituição. 

Foi nestes termos que alguns Estados entenderam que um imposto à saída não seria mais do que uma mera 
decorrência daquele poder soberano - fazer cessar a personalidade jurídica de uma pessoa colectiva - aqui 
reconhecido pelo próprio TJCE como compatível com o Tratado. 

Aliás, veja-se a esse propósito a Resolução do Conselho C-323/01, de 2 de Dezembro de 2008, que vem admitir 
que o Estado de saída se reserve o direito de tributar as mais-valias latentes, apenas dando conta que o Estado de 
acolhimento deverá tomar o valor de mercado na data de transferência para calcular a mais-valia que venha a ser 
gerada em caso de cessão (“step up”). 

O Advogado-Geral Poiares Maduro advertiu, contudo, para o facto de terem sido feitos vários esforços para 
distinguir o processo Daily Mail dos processos Centros, Überseering e Inspire Art, concentrando-se em aspectos 
como o estabelecimento principal em oposição ao estabelecimento secundário, e o estabelecimento interno em 
contraposição com o estabelecimento externo (restrições à entrada versus restrições à saída). Nas suas palavras 
“não é de surpreender, porém, que estes esforços nunca tivessem sido inteiramente convincentes. Em particular, 
a distinção entre situações em que um Estado-Membro impede ou dissuade sociedades constituídas em 
conformidade com o seu próprio direito das sociedades de se estabelecerem no estrangeiro e situações em que 
o Estado-Membro de acolhimento restringe a liberdade de estabelecimento nunca se encaixou no quadro 
analítico geral utilizado pelo Tribunal de Justiça para os artigos 43.º e 48.  (…) por outras palavras, são 
proibidas tanto as restrições ‘à entrada’ como ‘à saída’ do território nacional”. 

Aderimos in totum a esta opinião. 
Porém, fica por saber se o artigo 83.º do CIRC sobrevive à violação do Tratado pela mão da corrente Daily 

Mail como recortada e em parte confirmada em Cartesio. 
Não cremos.  
Como vimos supra, do ponto de vista civil e comercial nada obsta à emigração de sociedades Portuguesas… e 

a doutrina Daily Mail é, em bom rigor, parca em matéria fiscal. O seu alcance é primordialmente societário. 
Outrossim, o acórdão é omisso quanto à conclusão do seu Advogado-Geral que, nos já remotos anos 80, propunha 
however, Community law does not prohibit a Member State from requiring a company established on its territory, 
upon establishing itself in another Member State by transferring its central management there, to settle its tax 
position in regard to the part of its assets affected by the transfer, the value of which is to be determined at the 
date of transfer.  

Por esta ordem de ideias, parece-nos que os acórdãos Daily Mail e Cartesio são incipientes para sustentar a 
figura de um exit tax português - i.e., no nosso ordenamento jurídico é mais verosímil não se retirar nenhuma 
consequência comercial daquelas decisões do que delas se retirarem consequências em matéria tributária.  

Ressalvada melhor opinião, acresce que o exit tax é um figurino insusceptível de sobreviver como um tipo 
tributário não autónomo no actual sistema. Ou seja, sem um regime especial(mente) consagrado. Não poderá 
haver tributação como consequência de uma imposição de cessação de actividade por deslocalização sem as 
normas de incidência que hoje existem nos artigos sub judice. Perante a leitura isolada do artigo 143 b) e c) do 
CSC e do artigo 8 (6) do CIRC ainda hoje se confirma que “o legislador nacional não criou qualquer presunção 
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ou ficção legal que equiparasse esta cessação de actividade a uma transmissão de bens (originando a 
“realização” de mais-valias potenciais), ou a uma dissolução e liquidação da sociedade (…).”29 
 

b. A rule of reason e a necessidade de se recortar o tipo tributário autónomo 
 

Afastada que está a aplicabilidade ao caso português da jurisprudência derrogatória decorrente do acórdão 
Daily Mail, vejamos como o artigo 83.º e seguintes do CIRC devem ser lidos à luz dos demais subsídios 
comunitários a que acima fizemos já breve referência. 

O TJCE tem entendido que será de aceitar a aplicabilidade de normas de direito interno que introduzam medidas 
restritivas à aplicação do direito comunitário (mormente sobre as quatro liberdades fundamentais) contanto que 
as mesmas sirvam um interesse público legítimo e sejam proporcionais ao objectivo prosseguido. Será necessário, 
em tal hipótese, que a referida norma seja adequada para garantir a realização do objectivo que prossegue e não 
ultrapassasse o que é necessário para atingir esse objectivo.30 

É neste sentido que as normas em estudo deverão, no nosso entender, ser interpretadas. Posto que, como vimos, 
estamos perante um regime que dificulta - podendo mesmo impedir - a decisão de uma empresa se deslocar - 
ergo, “as operações de fusão transfronteiriças, tal como as outras operações de transformação de sociedades, 
dão resposta às necessidades de cooperação e de agrupamento entre sociedades sedeadas em diferentes Estados-
Membros. Constituem formas particulares de exercício da liberdade de estabelecimento, importantes para o bom 
funcionamento do mercado interno, fazendo, assim, parte das actividades económicas cuja liberdade de 
estabelecimento, prevista no artigo 43.º, os Estados-Membros têm que respeitar”.31 O próprio Parlamento 
Europeu reconheceu a seguinte necessidade: “a transferência transfronteiriça da sede de uma empresa não deve 
dar lugar à liquidação da empresa em questão ou a qualquer interrupção ou perda da sua personalidade 
jurídica; consequentemente, a empresa conserva a sua identidade jurídica, e todos os seus activos, passivos e as 
relações contratuais não são afectados. Além disso, a transferência não deve contornar condições legais, sociais 
e fiscais (…)”, acrescentando que a transferência deverá ocorrer em condições de neutralidade fiscal”.32 
Aditamos ainda que, em nossa opinião, seria ilegítimo retirar da “Directiva-fusões”33 um objectivo de 
neutralidade apenas imposto às operações internas em postergação daqueloutras intracomunitárias. Um 
instrumento de Direito Comunitário derivado não pode sobrepor-se aos princípios estruturantes e supranacionais 
do Tratado, positivando um expediente legal claramente favorável apenas num ambiente interno.34 

Partindo da premissa de que “salvo disposição em contrário no contrato da sociedade, a administração pode 
deslocar a sede da sociedade dentro do território nacional” [12.º (2) CSC] sem que, todavia, concorram para a 
formação do seu LT as respectivas mais-valias potenciais ou latentes [21 (1) b) CIRC], analisemos agora o 
contributo dado pelo TJCE na matéria específica da tributação à saída, ainda que aplicável a pessoas singulares, 
antecipando, contudo, que na nossa opinião “this result cannot be challenged by the argument that X and Y, 
Lasteyrie, and N dealt with taxation of individuals and, thus, would not be applicable to corporations. In its case 
law, the ECJ repeatedly applied to corporations the principals it developed in relation to individuals, and vice 
versa. Even X and Y and Lasteyrie were cited in a case of a corporate cross-border merger, namely SEVIC 
systems (…) in respect to the freedom of establishment, this provision requires that companies must be treated 
the same way as individuals.”35 Ademais, o Tratado impõe no seu artigo 54.º que as sociedades são, para efeitos 

 
29 Câmara, Sousa da Francisco, “a dupla residência das sociedades à luz das convenções de dupla tributação”, Ciência Técnica Fiscal nº 403 (Jul.-Set. 
2001), pág. 95 - opinião antes da introdução do exit tax no CIRC. 
30 v. inter alia, acórdãos de 15 de Maio de 1997, Futura Participations e Singer, C-250/95, Colect., p. 1-2471. n. ° 26, e de 6 de Junho -de 2000, Verkooijen, 
C-35/98, Colect., p. l- 4071, n.° 43. 
31 v. acórdão de 13 de Dezembro de 2005, Sevic Systems AG. 
32 Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Março de 2009, que contém recomendações à Comissão sobre a transferência transfronteiriça de sedes de 
empresas [2008/2196(INI)]. 
33 Cit. nota 11. 
34 Isto mesmo parece ter sido reconhecido pela Comissão na sua observação no acórdão Cartesio (§115 e §116) ao referir que o regime de neutralidade 
aplicável às SE e SCEs pode, ou mesmo deve, ser aplicadas mutatis mutandis à mudança transfronteiriça da sede efectiva de uma sociedade constituída 
segundo o direito nacional de um Estado-Membro. 
35 Schneeweiss, Hermann, Exit taxation after Cartesio: The European Fundamental Freedom´s Impact on Taxing Migrating Companies, Intertax, Volume 
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do disposto sobre liberdade de estabelecimento, equiparadas às pessoas singulares, nacionais dos Estados-
Membros - assumindo, por isso, todas as consequências que daí advenham. 

A primeira conclusão que se retira das decisões acima referidas é que o TJCE considera que para um Estado-
Membro poder reivindicar o direito de tributar mais-valias acumuladas durante o período de residência do 
contribuinte no seu território, não pode tomar medidas que constituam uma restrição à livre circulação. O Direito 
Comunitário não impede o  
Estado-Membro de partida de determinar o valor do rendimento sobre o qual pretende preservar a sua jurisdição 
fiscal, desde que tal não envolva a exigibilidade imediata do imposto nem outras condições associadas ao 
diferimento do seu pagamento. Sugere mesmo que a exigência de uma declaração fiscal do contribuinte no 
momento da transferência de domicílio, necessária para efeitos de cálculo do rendimento, pode considerar-se 
proporcionada, tendo em conta o objectivo legítimo de repartição das competências fiscais pelos Estados-
Membros, nomeadamente para fins de eliminação da dupla tributação. Ao que acrescenta que os EM devem 
aproveitar plenamente as possibilidades oferecidas pela directiva relativa à assistência mútua e pela directiva 
relativa à cobrança de créditos. É neste domínio que, aliás, se constata que a transferência de um activo de um 
Estado-Membro que opta por exercer os seus direitos fiscais no momento da transferência para um Estado-
Membro que calcula o valor do activo transferido com base no seu valor contabilístico e que tributa qualquer 
aumento subsequente de valor no momento da alienação do activo pode ocasionar uma dupla tributação das mais-
valias em causa. Se, por outro lado, um activo for transferido de um Estado-Membro que autoriza a transferência 
com base no seu valor contabilístico para um Estado-Membro que calcula o valor do activo transferido com base 
no seu valor de mercado, a diferença entre o valor contabilístico e o valor de mercado do activo não será tributada 
em nenhum dos Estados-Membros. 

O Tribunal afasta ainda as razões de prevenção de evasão fiscal como elemento legitimador do regime. No seu 
entender, normas como o artigo 83.º do CIRC não são regras especificamente desenhadas para combater 
esquemas puramente artificiais mas, pelo contrário, abrangem qualquer situação de deslocalização. O objectivo 
de combate e prevenção à evasão fiscal poderia ser prosseguido por meio de mecanismos mais proporcionais e 
de menor onerosidade. No caso N acrescenta-se mesmo que o mero facto de as menos-valias surgidas após a 
transferência de domicílio não serem tidas em conta para efeitos de reembolso do imposto pago em excesso é 
susceptível de criar obstáculos ao exercício da liberdade de estabelecimento. 

Em suma, dos casos X and Y, Lasteyrie, and N extrai-se que (i) immediate taxation of unrealized capital gains 
in cross border situation is contrary to the fundamental freedoms; e que (ii) if deferral is available but subject to 
strict conditions, those have themselves restrictive effect. 

 
******* 

 
Do que se expôs retira-se que os artigos 83.º e seguintes do CIRC violam de forma clara os artigos 49.º e 54.º 

do Tratado. À semelhança dos efeitos advindos da jurisprudência LanKhorst-Hohorst no regime da 
subcapitalização previsto no então artigo 61.º do CIRC admite-se que, porventura, o artigo 83.º venha no futuro 
a excluir da sua aplicação a deslocalização de entidades para outros EM da UE, em particular em resultado da 
decisão que venha a ser proferida no processo C-38/10.36 

 
 

  

 
37, Issue 6/7, Kluwer, 2009.  
36 Pela economia de texto a que estamos obrigados não nos foi possível abarcar, com a abrangência que se impunha, o caso da tributação à saída de 
sociedades com prejuízos fiscais. A tributação à saída nos moldes previstos no art. 83.º do CIRC, em nosso entender, afastar-se-ia nesse caso de tal modo 
do rendimento do contribuinte que seria um verdadeiro tributo sobre o seu património e nada mais. Sugerimos para este efeito a leitura do artigo de Afonso 
Rivolta, Transfer of Residence within the European Union: The Treatment of Pre-Existing Losses, IBFD, 2010 e, em particular, apelamos à reflexão sobre 
a aplicação da decisão proferida em Marks & Spencer, de 13.12.2005 a este caso.  
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