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Treze palavras a menos 
 
A conferência que organizámos na Universidade Católica Portuguesa, em Janeiro 
deste ano, sobre a “Tributação Efectiva de Lucros Distribuídos e Dupla Tributação 
Económica” permitiu confirmar duas ideias quanto ao ordenamento jurídico fiscal 
português. 
A primeira constatação é a de que a complexidade do nosso sistema fiscal, a existir, 
está precisamente relacionada com um número insuficiente de normas e um nível de 
detalhe e especificação destas muito pouco profundo. Quando o legislador retirou 
treze palavras ao artigo 51.º, n.º 10 do Código do IRC, a comunidade fiscal entrou em 
ebulição, questionando o significado da sujeição dos lucros a “tributação efectiva”. 
Mas a lei já exigia a tributação efectiva dos lucros para a eliminação plena da dupla 
tributação. Aquilo que mudou em 2011 foi que a tributação efectiva passou a ser 
exigida também quando a beneficiária é uma SGPS. E isto atingiu o centro nevrálgico 
do tecido empresarial português, estruturado em torno ou a partir de SGPSs, 
estruturação essa incentivada pelo legislador ao longo dos anos.  
O que nos leva à segunda constatação, que é a de que as normas fiscais não são muito 
ou pouco complexas de per si. Ou seja, o juízo de complexidade não resulta da 
análise das normas fora do seu contexto cultural (neste caso, jurídico e empresarial), 
mas sim do esforço interpretativo-aplicativo que em concreto representam para a 
comunidade de sujeitos passivos concretos. 
Estas duas constatações (o estrutural défice explicativo das nossas normas, 
acompanhado do significativo impacto prático da alteração) sugeririam a adopção de 
uma orientação genérica por parte da Administração fiscal, que é o modo normal de 
reagir às dúvidas dos contribuintes (muitas das quais também serão suas), apontando 
para um caminho interpretativo equilibrado e de bom-senso. 
Pela nossa parte, tentamos contribuir para o esclarecimento da questão. 
Agradeço muito a todos os participantes na Conferência, com uma palavra especial 
àqueles que deram vida efectiva aos seus textos, dando-os à publicação nas páginas 
da Fiscalidade. 
 
João Taborda da Gama 

  


