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Sumário 
O presente artigo procura demonstrar que os casos de fusão por incorporação, em que uma sociedade 
transfere o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade detentora da 
totalidade dos títulos representativos do seu capital social, é susceptível de beneficiar do regime especial 
de neutralidade fiscal previsto nos artigos 73.º a 78.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (“IRC”), e na Directiva 2009/133/CE, de 19 Outubro de 2009, relativa ao regime 
fiscal comum aplicável às fusões entre sociedades de Estados-Membros diferentes. Esta conclusão, que 
não encontra acolhimento junto da Administração Tributária nacional, assenta na análise literal do 
normativo previsto na alínea c) do número 1 do artigo 73.º do Código do IRC e no ponto (iii) da alínea 
a) do artigo 2.ª da Directiva 2009/133/CE, de 19 Outubro de 2009, assim como nos princípios 
fundamentais de Direito Fiscal que corporizam. A interpretação que propugno encontra, igualmente, 
acolhimento na mais recente jurisprudência nacional e comunitária. 
 
This article aims to prove that the cases of a merger by incorporation, whereby a company transfers all 
its assets and liabilities to the company holding all the securities representing its capital, can benefit 
from the special tax neutrality regime set out in articles 73 to 78 of the Portuguese Corporate Income 
Tax Code, and the Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009, on a common system of taxation 
applicable to mergers concerning corporations of different Member States. This conclusion, which is 

 
1 Elaborado no âmbito da cadeira de IRC da Pós-graduação em Fiscalidade da Universidade Católica Portuguesa, Escola 
de Lisboa, ministrada pelo Dr. Manuel Anselmo Torres. 
2 Advogada, licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa; pós-graduação em Fiscalidade pela Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa (contacto: tcprm@hotmail.com). 
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rejected by the Portuguese Tax Authorities, results from the strict interpretation of sub-paragraph c), 
paragraph 1 of article 73 of the Portuguese Corporate Income Tax Code and sub-paragraph (iii), 
paragraph a) of article 2 of the Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009, as well as the basic 
tax principles which they represent. It is also confirmed by the latest national and European case-law. 
 
 
1. Introdução  
 

O presente artigo assume como objecto a análise fundamentada da questão de saber se o regime de 
neutralidade fiscal3 previsto no art. 73.º e seguintes do Código do IRC4 (“CIRC”) é, ou não, passível 
de aplicação à transferência global, mediante simples dissolução e liquidação, do activo e passivo de 
uma sociedade para outra que detém 100% do respectivo capital social.  

Na prossecução deste objectivo começo por desvelar as normas, de Direito Interno e Comunitário, 
que regem a matéria em apreço, seguida da interpelação dos diversos interlocutores da lei fiscal, prima 
facie, a Administração Tributária (“AT”) e os Tribunais Judiciais (nos quais incluo, evidentemente, o 
Tribunal de Justiça da União Europeia ou “TJUE”), sem descurar a doutrina que mais demoradamente 
se pronunciou sobre o tema em apreciação5.  

A solução de Direito Comunitário adoptada pela Directiva 2009/133/CE, de 25 de Novembro de 
2009, que revogou a Directiva 90/434/CEE, de 23 e Julho de 1990, merecerá, igualmente, a minha 
atenção, atenta na hierarquia das fontes de Direitos6 e nos subsídios hermenêuticos que está apta a 
proporcionar.  

Proponho, por último, a análise crítica dos elementos carreados para a discussão e o esmiuçar das 
consequências jurídico-fiscais e económicas da resposta à questão objecto do presente trabalho. 

Cumpre ainda referir, nesta sede, que a escolha do tema ora introduzido teve, na sua génese, a 
incompreensão da delimitação do conceito de fusão, fiscalmente relevante, propugnada pela AT que, 

 
3 Atenta no objecto do presente artigo, não me proponho analisar os exactos termos do regime de neutralidade fiscal previsto 
no CIRC, referindo apenas, e em traços largos, que o legislador nacional procurou que, aquando da realização de uma 
operação de fusão, e para efeitos estritamente fiscais, tudo se passasse como se essa operação de reorganização empresarial 
não tivesse ocorrido. Desta forma, diferiu-se para o futuro a tributação dos rendimentos eventualmente apurados quer pelas 
sociedades intervenientes, como pelos respectivos sócios. Note-se, por último, que para efeitos do presente artigo a aplicação 
do regime de neutralidade fiscal é restringida às operações de fusão, e dentro destas, à prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 
73.º do CIRC.  
4 Anterior art. 68.º que, por sua vez, correspondia ao art. 62.º na versão originária do CIRC. 
5 A nível nacional, e tanto quanto é do meu conhecimento, a questão em apreço não tem sido objecto de análise doutrinária. 
Não obstante o exposto, deve ser expressamente referenciado o artigo do Sr. Prof. Doutor Saldanha Sanches, a propósito da 
admissibilidade da aplicação do regime de neutralidade fiscal objecto de análise às chamadas fusões inversas ou invertidas, 
atentos na análise crítica da posição adoptada pela doutrina administrativa de que me ocuparei infra (cf. Saldanha Sanches, 
Fusão Inversa e neutralidade (da Administração) Fiscal, Fiscalidade 34). A nível internacional, permitam-me realçar a obra 
de Thömmas Otmar, Comentary of the merger directive, EC Corporate Tax Law, 1.º Vol.1, IBFD, December 2004. 
6 No que concerne ao primado do Direito Comunitário, ou Direito Europeu na terminologia pós-Tratado de Lisboa, e ao 
efeito directo das Directivas cf. ac. Van Gend en Loos de 05-02-1963, proc. C-26/62, Col. 1963, pg. 205; ac. Costa /Enel de 
15-06-1964, proc. C-6/64, Col. 1962-1964, pg.599; ac. Grad de 06-10-1970, proc. C-9/70, Col. 1970, pg. 00825 e ss.; ac. 
Sace de 17-12-1970, proc. C-33/70, Col. 1970, pg. 00685 e ss.; ac. Van Duyn de 04-12-1974, proc. C-41/74, Col. 1974, pg. 
00567; ac. Simmenthal de 09-03-1978, proc. C-106/77, Col. 21, pg. 243; ac. Von Colson de 10-04-1984, proc. C-14/83, Col. 
198 390, pg. 01891; ac. Marshall de 26-02-1986, proc. C-152/84, Col. 1986, pg.00723; e ac. Nijmengen de 08-10-1987, 
proc. C-80/86, Col. 1987, pg. 03969. 
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para além do estrito cumprimento dos pressupostos legais de aplicação do regime em apreço, impõe a 
observância de requisitos adicionais7, assente numa estrutura argumentativa cujo suporte legal (a 
existir!) não resulta evidente.  

 
2. Análise de Direito 
 

2.1. Direito Interno  
 

A aplicação do regime de neutralidade fiscal, tal como se encontra previsto no CIRC, pressupõe a 
recondução da operação em análise a uma das modalidade de fusão previstas no n.º 1 do CIRC. Assim, 
afastando desde logo a aplicação das alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 73.º do CIRC, por importarem a 
atribuições aos sócios da sociedade fundida de partes representativas do capital social da sociedade 
beneficiária, centremo-nos na alínea c) do mesmo normativo legal. Nos termos da alínea c) do art. 73.º 
do CIRC considera-se fusão a “operação pela qual uma sociedade (sociedade fundida) transfere o 
conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade (sociedade 
beneficiária) detentora da totalidade das partes representativas do seu capital social”. 

Em face do exposto, e em termos estritamente literais, parecem estar preenchidos todos os requisitos 
legais para a aplicação do regime de neutralidade fiscal aos casos de transferência global, mediante 
simples dissolução e liquidação, do activo e passivo de uma sociedade para outra que detém 100% do 
respectivo capital social, porquanto, também no caso em apreço: (i) a sociedade filha “transfere o 
conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade” para a sociedade mãe 
e (ii) esta detém a “totalidade das partes representativas do seu capital social”. 

 
2.2. Direito Comunitário 

 

Nos termos da Directiva 90/434/CEE “as fusões (...) entre sociedades de Estados-membros 
diferentes podem ser necessárias para criar, na Comunidade, condições análogas às de um mercado 
interno e assegurar deste modo a realização e o bom funcionamento do mercado comum”, pelo que 
“essas operações não devem ser entravadas por restrições, desvantagens ou distorções especiais 
resultantes das disposições fiscais dos Estados-membros”, importando “por conseguinte, instaurar, 
para essas operações, regras fiscais neutras relativamente à concorrência, a fim de permitir que as 
empresas se adaptem às exigências do mercado comum, aumentem a sua produtividade e reforcem a 
sua posição concorrencial no plano internacional”. E para efeitos de Direito Comunitário, fusão é, 
entre outras8, a operação pela qual “uma sociedade transfere, na sequência e por ocasião da sua 

 
7 Em face da delimitação do objecto do presente artigo não cuido da análise dos aspectos contabilísticos e financeiros que 
com ele se prendem. Cf. neste âmbito, Carlos António Rosa Lopes, Consolidação de Contas e Fusões & Aquisições (F.&A.), 
Editora Rei dos Livros, 2004; António Martins, e outros, Reestruturação de empresas e limites do planeamento fiscal, 
Coimbra Editora, 2009; e Pedro Verga Matos e Vasco Rodrigues, Fusões e Aquisições - Motivações, efeitos e Política, 
Principia, 2000. 
8 Desconsidero, uma vez mais, as modalidades de fusão que importam a transmissão de partes sociais da sociedade 
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dissolução sem liquidação, o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para a 
sociedade detentora da totalidade dos títulos representativos do seu capital social” (definição reiterada 
na alínea a do art. 2.º da Directiva 2009/133/CE).  

Assim, atenta na redacção do normativo acima referido, é imperioso notar que a definição de fusão 
prevista nas Directivas Comunitárias importa que a transferência do conjunto do activo e do passivo 
que integra o património da sociedade fundida opere “na sequência e por ocasião da sua dissolução 
sem liquidação”, requisito que o CIRC não transpôs para a ordem jurídica interna. 

Em face do exposto cumpre questionar se esta aparente desconformidade comporta, ou não, uma 
violação expressa do Direito Comunitário? E, se assim for, quais as consequências da errada 
transposição do normativo comunitário? Poderá tal “incorrecção” dar azo à instauração, por parte da 
Comissão, de um processo de infracção contra o Estado Português9? Mais se questione se a doutrina do 
efeito directo das Directivas10, verificada a intempestividade e/ou incorrecção da transposição do 
Direito Comunitário derivado, e a obrigatoriedade de interpretação do Direito Interno em conformidade 
com o Direito Comunitário11, prejudicam (ou não) a aplicação do regime de neutralidade previsto no 
CIRC ao caso que me cumpre analisar. 

Denotada a aparente desconformidade entre o Direito Interno e o Direito Comunitário cumpre, desde 
já, referir que, no meu ponto de vista, não estamos perante qualquer violação do Direito Comunitário, e 
passo a explicar. O “exercício das competências da União rege-se pelos princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade” e em “virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam 
da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da acção 
considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central 
como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da acção 
considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União” (cf. art. 5.º do Tratado de Lisboa). E no 
domínio da tributação directa (do rendimento), tradicionalmente enquadrado na margem de soberania 
fiscal que os Estados Membros (“EM”) se reservaram, a UE procura apenas garantir um mínimo 
denominador comum aos diversos EM, não impedindo, todavia, que estes vão além desse mínimo 
comunitariamente estabelecido, uma vez garantida a livre iniciativa económica e a liberdade de 
estabelecimento dentro do espaço da UE12.  

Assim sendo, assegurada a igualdade de tratamento pela extensão do regime de neutralidade fiscal 
às sociedades residentes noutros EM da UE, prevista na alínea b) do n.º 7 do art. 73.º do CIRC, não 
vislumbro qualquer violação de Direito Comunitário expressa ou implícita na alínea c) do n.º 1 do art. 
73.º do CIRC. 

De sublinhar, ainda, que o alargamento do regime da neutralidade fiscal às situações em que a 
sociedade fundida transfere o conjunto do seu activo e do passivo, mediante uma operação a que se 
convencione chamar de simples liquidação, vai de encontro aos objectivos que o legislador comunitário 

 
beneficiária para os sócios da sociedade fundida, por irem além do objecto de análise do presente trabalho. 
9 Jurisprudencialmente firmado no ac. Costa contra Enel, proc. C-6/64, 15 de Julho de 1964, e reiterado, por exemplo, no 
ac. Simmenthal, proc. C-106/77, de 09-03-1978.  
10 Cf. Ac. Van Gend en Loos, de 05-02-1963, proc. C-26/62; ac. Grad, de 06-10-1970, proc. C-9/70; ac. Sace, de 17-12-
1970, proc. 33/70; ac. Van Duyn, de 04-12-1974, proc. C-41/74; ac. Von Colson, de 10-04-19784, proc. C-14/83; e ac. 
Marshall, de 26-02-1986, proc. C-152/84, apenas para dar alguns exemplos. 
11 Cf. Ac. Marleasing de 13 de Novembro de 1990, proc. C-106/89.  
12 Neste sentido cf. alguns acórdãos do TJUE, de entre os quais o ac. Wielockx, de 11-08-1995, porc. C- 80/94; ac. ICI , de 
16-07-1998, proc. C-264/96; ac. Royal Bank of Scotland, de 29-04-1999, porc. C- 311/97; e ac. Danner, de 03-10-2002, 
proc. C-136/00, apenas para dar alguns exemplos.  
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expressou nas Directivas acima referidas, uma vez que constitui um estímulo à reorganização 
empresarial (através de fusão), contribuindo “para criar, na Comunidade, condições análogas às de um 
mercado interno e assegurar deste modo o bom funcionamento daquele mercado”.  

De notar, igualmente, que quando a alínea a) do art. 2.º das Directivas acima referidas prescreve que 
a transferência do conjunto do activo e passivo da sociedade fundida ocorre “na sequência e por ocasião 
da sua dissolução sem liquidação”, não parece utilizar o conceito de liquidação no sentido técnico-
jurídico que o mesmo comporta na legislação nacional13. Por liquidação entende-se, no rigor dos 
conceitos, o conjunto de actos subsequentes à dissolução de uma sociedade que importam a realização14 
de todos os activos e o saldar de todos passivos, para o efeito de apuramento de um saldo final a distribuir 
pelos sócios (cf. art. 146.º do Código das Sociedades Comerciais ou “CSC”).  

 
3. Posição da Doutrina “tradicional” 
 

Como nota prévia cumpre referir que o tema em apreço não logrou, até ao presente, grande 
desenvolvimento no seio da doutrina jus-fiscal, sendo frequentemente citados pela AT, na 
multiplicidade de actos que está apta a emitir, autores que se movem no quadro do Direito Comercial15. 

Assim, a doutrina que por comodidade de linguagem designarei por “tradicional” vem entendendo 
que a operação de fusão pressupõe, por si só, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes requisitos: (i) 
existência de pelo menos duas sociedades intervenientes; (ii) a transferência global e total do património 
de uma sociedade para o de outra; e (iii) a dissolução sem liquidação da sociedade fundida ou 
incorporada.  

Nas palavras de Jacques Y. Roelans16, a fusão tem por consequência a transferência do conjunto do 
património da sociedade incorporada para a sociedade incorporante, ou das sociedades que se fundiram 
para a sociedade que se constituiu de novo, deixando a sociedade incorporante ou as sociedades fundidas 
de existir, sem que haja lugar a qualquer operação de liquidação. Assim, de acordo com o entendimento 
da “doutrina tradicional” «é da própria essência de fusão de sociedades a ausência de um processo de 
liquidação de sociedades envolvidas, pois a sociedade absorvente ou a nova sociedade sucedem 
universalmente no património das sociedades que se extinguem17». Também no Rapport introductif de 
1967, que esteve na origem das primeiras Directivas sobre fusões, se lia que uma das características 
essenciais da fusão consiste na transmissão da totalidade do património da(s) sociedade(s) fundida(s) 
para a sociedade beneficiária, de maneira que não subsistisse nada para liquidar. Neste sentido veja-se 

 
13 Sem prejuízo do conteúdo significativo do termo “liquidação” nos ordenamentos jurídicos dos demais EM’s. 
14 V.g. “transformação em dinheiro”. 
15 No que concerne à delimitação do conceito comercial de fusão cf. Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de Direito 
Comercial, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2002; Menezes Cordeiro, Manual de direito das sociedades, Vol. I, Das Sociedades 
em geral, Almedina, 2004; Paulo Olavo Cunha, Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, 2006; Pedro Verga Matos e 
Vasco Rodrigues, Fusões e Aquisições - Motivações, efeitos e Política, Principia, 2000; Abílio Neto, Código das sociedades 
comerciais, jurisprudência e doutrina, 4.ª Edição, Edifórum, Outubro de 2007; Armando Manuel Triunfante, Código das 
Sociedades Comerciais anotado, Coimbra Editora, 2007; e Raúl Ventura, Fusão, cisão, transformação de sociedades: 
Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Almedina, 1999. 
16Citado por Maria Teresa Veiga Faria, Tratamento Fiscal das Fusões e Cisões de Sociedades de Capitais, in CTF 343-345, 
pg. 308. 
17 Luís Meneses Leitão, Fusão Cisão de Sociedades e Figuras afins, revista Fisco, n.º 57, pg. 20. 
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Raúl Ventura18, Carlos Baptista Lobo19, Maria Teresa Veiga de Faria20 e Luís Meneses Leitão 21, para 
citar apenas alguns exemplos.  

 
4. Posição da AT 
 

Tal como a doutrina “tradicional”, também a AT vem entendendo que o conceito de fusão 
fiscalmente relevante importa a transferência ilíquida do conjunto do património da sociedade fundida 
para a sociedade beneficiária. Defendendo, igualmente, que é da própria essência da fusão de sociedades 
a ausência de um processo de liquidação das sociedades envolvidas, uma vez que a sociedade 
absorvente, ou a nova sociedade, sucedem universalmente no património das sociedades que se 
extinguem.  

Neste sentido veja-se o Despacho n.º 116/2005-XVII, do Exmo. Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (“SEAF”), nos termos do qual foi negada a transmissibilidade dos prejuízos fiscais de uma 
sociedade incorporada, mediante simples liquidação22, pela sociedade que detinha totalidade do seu 
capital social. Neste âmbito o SEAF entendeu que operação em causa não havia sido realizada a coberto 
do regime da neutralidade fiscal porquanto não consubstanciava uma operação de fusão fiscalmente 
relevante (a qual teria como característica fundamental a dissolução sem liquidação da sociedade 
fundida)23.  

Este entendimento, assente na doutrina que convencionei chamar de tradicional teria, por ventura, 
razão de ser em face da redacção originária do CIRC, que partilhava do conceito comercial de fusão 
previsto CSC. Conquanto, não podemos ignorar as alterações à redacção do CIRC levadas a cabo pelo 
Decreto-lei 221/2001. Nas palavras do próprio legislador de 2001 as “definições das operações 
abrangidas pelo regime especial [de neutralidade fiscal] passam a constar da própria lei fiscal”. 

Assim sendo, não posso deixar de demonstrar a minha perplexidade ao constatar que o Despacho 
acima referido, proferido na vigência do Decreto-lei 221/2001, ao arrepio da lei fiscal, optou por alinhar 
argumentos com a doutrina proferida uma década antes da entrada em vigor do mesmo diploma.  

Mais se refira que, na redacção em vigor, o próprio CSC expressamente admite que as “sociedades 
dissolvidas podem fundir-se com outras sociedades, dissolvidas ou não, ainda que a liquidação seja 
feita judicialmente, se preencherem os requisitos de que depende o regresso ao exercício da actividade 
social”24.  

 
18 Ob. cit. pg. 228. 
19 Carlos Baptista Lobo, Neutralidade das fusões: benefício fiscal ou desagravamento estrutural? Corolários ao nível do 
regime de transmissibilidade de prejuízos, Fiscalidade 26/27, pg.32. 
20 Maria Teresa Veiga de Faria, ob. cit., pg. 221. 
21 Luís Meneses Leitão, Fusão Cisão de Sociedades e Figuras afins, Fisco, n.º 57. 
22 De acordo com aquela que foi a configuração que as partes envolvidas atribuíram à operação em causa. 
23 No mesmo sentido cf. Parecer n.º 174/1995, de 03-05-1996, do CEF; Despacho n.º 1321/2001, de 11-12-2001, da DGCI; 
Despacho n.º 771/2002, de 17-01-2004, da Direcção de Serviços do IRC (“DSIRC”); Circular n.º 8/2004, de 30-03-2004, 
da DGCI; Despacho n.º 1204/2004 - XV, de 19-05-2004, do SEAF; Despachos n.º 39/2004 e n.º 320/2004, ambos de 13-01-
2005, do SEAF; Despacho n.º 79/2005-XVII, de 15 de 2005, do SEAF; Parecer n.º 115/06, de 22-12-2006, do CEF; 
Despacho n.º 330/2007, de 30-01-2008, da DGCI; e Despacho n.º 102/2008-XVII, de 14-02-2008, do SEAF. Cf. ainda o 
Manual de IRC, edição da DGCI, 2008. 
24 Ou seja, se não tiver ainda havido partilha. Cf. Art.ºs 97.º e 161.º do CSC. 
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De sublinhar, por último, que o argumento da aparente desconformidade terminológica entre o CIRC 
e as Directivas acima referidas não é aflorado pela doutrina tributária que, ao mesmo tempo que reitera, 
desde 2001, a existência de um conceito fiscal próprio de fusão, sustenta a posição acima referida em 
argumentos extraídos da doutrina e legislação comercial. 

 
5. Posição da Jurisprudência 
 

5.1. Jurisprudência Nacional 
 

Do que me foi possível apurar, e no âmbito do quadro normativo que nos rege, são escassos os casos 
em que os tribunais nacionais foram chamados a pronunciar-se, ainda que lateralmente, sobre a questão 
em apreço. 

 Assim sendo, entendo que com os dados disponíveis não posso, por ora, delimitar uma linha 
jurisprudencial firme e consistente.  

Da pesquisa realizada nas principais bases de dados disponíveis cumpre referir o acórdão do STA 
de 22-04-2009, proferido no âmbito do processo n.º 0548/08, no qual estava em causa a apreciação do 
direito de uma sociedade, que havia incorporado, mediante uma operação que designara por simples 
liquidação, duas sociedades cujo capital social detinha a 100%, à transmissibilidade dos prejuízos fiscais 
das sociedades liquidadas.  

No caso em apreço no mesmo aresto, o direito à transmissão dos prejuízos fiscais havia sido negado, 
por Despacho do SEAF datado de 2005 por, em seu entender, não estar perante uma fusão fiscalmente 
relevante.  

Da decisão de indeferimento interpôs a sociedade beneficiária uma acção administrativa especial 
junto do Tribunal Central Administrativo Norte (“TCAN”) que, acto contínuo, lhe negou provimento.  

Acto contínuo, da decisão do TCAN recorreu a sociedade beneficiária para o STA, alegando, em 
síntese que, e passo a citar “A – O Direito Fiscal, como ramo autónomo de direito adopta conceitos 
próprios e autónomos dos outros ramos do Direito; B – É o que se verifica, em concreto, na definição 
de fusão constante do art. 67º nº 1 alínea c) do Código do IRC; (...) D – Sendo indiscutível e 
inquestionável que a operação efectuada pela Recorrente se tratou, nos termos do art. 67º nº 1 al. c) 
do Código do IRC, de uma fusão”.  

Neste âmbito refira-se, ainda, o parecer proferido pelo Exmo. Procurador-Geral Adjunto, no sentido 
do não provimento do recurso interposto pela sociedade beneficiária, por considerar, também ele, que a 
operação em apreço não consubstanciava uma operação de fusão fiscalmente relevante, uma vez que a 
dissolução sem liquidação da sociedade fundida deveria ser entendida como uma característica 
fundamental da operação de fusão.  

Contra todas as expectativas25, o STA veio a conceder provimento ao recurso, tendo julgado que 
uma vez verificada a «transferência do conjunto do activo e do passivo que respectivamente integravam 

 
25 Do que me foi possível apurar, até então os Tribunais não se haviam pronunciado sobre a questão de fundo objecto do 
aresto acima mencionado, tendo acompanhado a doutrina da AT no que concerne à alegada inadmissibilidade da aplicação 
do regime da neutralidade fiscal às chamadas fusões inversas ou invertidas. Para mais desenvolvimentos Cf. Saldanha 
Sanches, Fusão Inversa e neutralidade (da Administração) Fiscal, Fiscalidade 34, ac. do TCA Sul de 01-02-2005, proc. 
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o património» das sociedades fundidas para a Autora, detentora da totalidade das partes 
representativas do capital social daquelas, [se deveria] concluir que ocorreu a «sucessão universal» 
referida naquele Despacho e exigida pela alínea c) do n.º 1 do art. 67.º do CIRC”. E continuou alegando 
que “esta alínea c) do n.º 1 do art. 67.º do CIRC [actual art. 73.º] não afastava do seu campo de 
aplicação as situações em tivesse havido uma operação ou pseudo-operação denominada «liquidação», 
desde que o conjunto do activo e do passivo que integram o património das sociedades fundidas fosse 
transferido para a sociedade beneficiária, que era detentora da totalidade das partes representativas 
do capital social daquelas”. 

Em face do exposto, e ao arrepio daquela que vem sendo doutrina administrativa assente, verifica-
se o acolhimento jurisprudencial da aplicabilidade do regime da neutralidade à situação em apreço, 
desde que a operação em causa importe a transferência do conjunto do activo e do passivo que integra 
o património da sociedade fundida para a sociedade beneficiária, detentora da totalidade das partes 
representativas do seu capital social. 

 
5.2. Jurisprudência Comunitária 

 

Partilhando da posição expressa pelo STA no acórdão supra referido, a análise a que me propus 
carece, ainda, de conformação com o Direito Comunitário ou Direito Europeu, que versa sobre o mesmo 
tema, atenta na aparente desconformidade do Direito Interno com as Directivas a que me venho 
referindo.  

Talvez por não suscitar controvérsia, o tema em apreço não encontra grande desenvolvimento ao 
nível da jurisprudência comunitária. De referir, todavia, nesta sede, o acórdão Leur-Bloem26, nos termos 
do qual se discutia a competência do TJUE para julgar da interpretação de disposições de Direito Interno 
que estendessem a aplicação do regime previsto na Directiva 90/434/CEE a situações puramente 
internas, não contempladas no mesmo diploma legal, como era o caso da chamada “fusão por permuta 
de acções” prevista na legislação neerlandesa.  

À questão formulada respondeu positivamente o TJUE que, nos termos do artigo 177.° do Tratado 
da UE, se julgou competente para interpretar o Direito Comunitário, ainda que este não reja 
directamente a situação sub judice, sempre que os legisladores nacionais decidam alinhar a sua 
legislação interna pelo Direito Comunitário. 

Assim, atenta no caso Leur-Bloem devo concluir que, por um lado, (i) o TJUE admite a extensão do 
regime de neutralidade positivado nas disposições da Directiva 90/434/CEE, e reiteradas pela Directiva 
2009/133/CE, a situações puramente internas ainda que não (expressamente) contempladas no texto da 
Directiva (como era o caso da referida “fusão por permuta de acções”), e que, por outro, (ii) sempre que 
o legislador nacional o fizer o mesmo tribunal se julga competente para, ainda que indirectamente, as 
apreciar. 

Ora, transpondo tal entendimento para o caso em apreço, diria que nada obsta à extensão do regime 
de neutralidade à transferência global, mediante simples liquidação do activo e passivo de uma 

 
25/04; ac. do TCA Sul de 21-06-2005, proc. 247/04; ac. do STA de 12-07-2006, proc. n.º 1003/05; ac. do TCA Sul de 26-
09-2006, proc. n.º 1312/06; e ac. de TCA Sul de 15-07-2008, proc. n.º 1775, todos disponíveis in www.dgsi.pt. 
 
26 Cf. Ac. do TJUE de 17-07-1997, proc. C- 28/95. 
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sociedade detida a 100%, a coberto da alínea c) do n.º 1 do art. 73.º do CIRC, garantidos que estão os 
princípios da igualdade e da liberdade de estabelecimento e circulação no seio da UE. 

 
6. Conclusão: posição adoptada 
 

Aqui chegados, não posso deixar de concluir que a interpretação que afasta a aplicação do regime 
de neutralidade fiscal ao caso de transferência global do activo e passivo de uma sociedade para outra 
que detém a totalidade do respectivo capital social, independentemente de ter, ou não, ocorrido qualquer 
operação designada como de mera liquidação, importa uma restrição da mens legis da alínea c) do n.º 1 
do art. 73.º do CIRC, perfeitamente expressa na letra da lei. Entendo, ainda, que tal restrição é contrária 
aos princípios da solidariedade entre exercícios27, da prevalência da substância sobre a forma e da 
continuidade da actividade empresarial, que justificam e fundamentam a aplicação de um regime de 
neutralidade fiscal a operações economicamente válidas.  

De referir igualmente que, no seguimento dos mais elementares cânones hermenêuticos, e mesmo 
no quadro do Direito Fiscal, a interpretação restritiva apenas é permitida quando se “chega à conclusão 
de que o legislador adoptou um texto que atraiçoa o seu pensamento, na medida em que diz mais do 
que aquilo que se pretendia dizer. Também aqui a ratio legis terá uma palavra decisiva. O intérprete 
não deve deixar-se arrastar pelo alcance aparente do texto, mas deve restringir este em termos de o 
tornar compatível com o pensamento legislativo, isto é, com aquela ratio. O argumento em que assenta 
este tipo de interpretação costuma ser assim expresso: cessante ratione legis cessat eius dispositio (lá 
onde termina a razão de ser da lei termina o seu alcance)”28.  

Em face do exposto assumo, igualmente, como assente e devidamente demostrado, que o legislador 
nacional pretendeu, para efeitos de aplicação do regime de neutralidade previsto no CIRC, adoptar um 
conceito de próprio e amplo de fusão. Pelo que, no caso de transferência global de activo e passivo de 
uma sociedade para outra que é detentora da totalidade do seu capital social, quer tenha, ou não, existido 
qualquer acto ou conjunto de actos a que se dê o nome de liquidação, a realidade jurídica e económica 
que lhe está subjacente corresponde à que a alínea c) do n.º 1 do art. 73.º do CSC procurou abranger e 
colocar ao abrigo do regime de neutralidade. 

Pelo que, acompanhando uma vez mais o STA no acórdão de 22-05-2009, entendo que as definições 
especiais de fusão de sociedades adoptadas no n.º 1 do art. 73.º do CIRC, mais não são do que 
afloramentos da preocupação do Direito Fiscal em atender primacialmente à realidade económica 
(substância), em detrimento dos conceitos jurídicos utilizados noutros ramos do Direito. 

Assim, não posso se não concluir que a interpretação restritiva da alínea c) do n.º 1 do art. 73.º do 
CIRC não encontra justificação no quadro jurídico vigente, tanto mais que, como referido supra, não se 
vislumbra qualquer obstáculo a nível comunitário, uma vez garantida a observância dos princípios da 
igualdade e da liberdade de estabelecimento e de circulação no seio da UE (cf. n.º 7 do art. 73.º do 
CIRC). 

Mais se diga que o apelo a argumentos extraídos de conceitos próprios do CSC para restringir o 
alcance do normativo supra citado não merecem acolhimento, porquanto é patente, desde a entrada em 
vigor do Decreto-Lei 221/2001, a adopção de um conceito próprio de fusão de sociedades para o efeito 

 
27 Que preside à possibilidade de transmissão de prejuízos fiscais prevista no art. 75.º do CIRC. 
28 Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 18.º Ed., Almedina, 2010, pg 186. 
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da aplicação do regime da neutralidade fiscal previsto no CIRC29. Sem referir que o próprio CSC admite 
hoje a fusão de sociedades dissolvidas, ainda que a liquidação seja feita judicialmente, desde que se 
preencham os requisitos de que depende o regresso ao exercício da actividade social (cf. art.ºs 97.º e 
161.º do CSC). Note-se, ainda, que qualquer um dos autores referidos no ponto 3 supra, e a que a AT 
frequentemente apela, reflectiu sobre um determinado quadro jurídico cuja vigência foi sucessivamente 
alterada, não podendo, por isso, e em minha opinião, oferecer inabaláveis subsídios hermenêuticos que 
vão além do elemento histórico. 

Refira-se igualmente, por rigor de conceitos, que na situação em apreço não se vislumbra a 
necessidade de realizar uma verdadeira e própria operação de liquidação, em sentido técnico rigoroso, 
uma vez que a sociedade incorporante é, tão só, a sócia única da sociedade incorporada. 

E nem se diga que esta operação importa riscos acrescidos para os credores da sociedade 
incorporada, quando comparado com qualquer outra operação de fusão30. De notar, ainda, que também 
no caso em apreço, e por simples efeito da fusão, se transfere, para a sociedade incorporante (“sociedade 
mãe”), o conjunto dos activos e dos passivos que integram o património da incorporada (“sociedade 
filha”), logo, no caso de uma operação de fusão ser realizada por motivos economicamente válidos, 
como sejam o desenvolvimento empresarial, com efeitos positivos na estrutura produtiva31, as garantias 
dos credores podem mesmo sair “reforçadas” em virtude da fusão. 

Tudo assente, e pegando na questão central a que me propus responder, não posso se não defender 
que o regime de neutralidade fiscal previsto no art. 73.º e seguintes do CIRC é passível de aplicação à 
transferência global, mediante simples dissolução e liquidação, do activo e passivo de uma sociedade 
para outra que detém 100% do seu capital social, por configurar uma verdadeira e própria operação de 
fusão fiscalmente relevante.  

 
 
 
 
 

 
  

 
29 Refira-se, ainda, que já antes do diploma de 2001 se efectuara um alargamento do conceito de fusão de sociedades para efeitos de 
aplicação do regime de neutralidade, ao ser aditado à redacção inicial do CIRC, através do Decreto-Lei n.º 123/92, de 2 de Julho, um n.º 
7 ao então art. 62.º em que se estabeleceu que «é equiparada à fusão a operação pela qual uma sociedade transfere o conjunto do activo 
e do passivo que integra o seu património para a sociedade detentora da totalidade dos títulos representativos do seu capital social». 
Com a introdução desta nova norma, manteve-se a do n.º 1 do mesmo artigo em que se aludia ao conceito de fusão de sociedades, sem 
qualquer especialidade e com implícita remissão para o conceito utilizado no CSC. 
30 Cf. art.ºs 486.º e 116.º, ambos do CSC.  
31 Não sendo, à luz da jurisprudência do TJUE, admissível a previsão de presunções inilidíveis de comportamentos abusivos. 
Cf. neste sentido, o ac. Lankhorst-Hohorst de 12-12-2002, proc. C-324/00;  ac. Halifax de 21-02-2006, proc. C-255/02; Aro 
Tubi Trafilerie de 30-06-2006, proc. C- 46/04, e o ac. Kofoed de 05-07-2007, proc. C- 321/05. 
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