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Sumário 
O autor procura demonstrar neste breve artigo que se deve considerar como verificada a tributação 

efectiva dos lucros subjacentes aos rendimentos aos quais se pretenda aplicar o regime de eliminação 

da dupla tributação económica se pelo menos uma das parcelas constitutivas de tais lucros for 

integrada no lucro tributável, independentemente da taxa aplicável e do nível da cadeia de 

participações societárias no qual tal tributação se verifica. Adicionalmente, o autor evidencia a 

discriminação invertida das sociedades portuguesas inerente ao novo regime em vigor. 

 

 

Summary 
The author tries to demonstrate in this brief paper that the requirement of effective taxation of profits 

which underlie the income to which the participation exemption regime may apply should be deemed 

as complied with whenever at least a portion of such profits is included in the taxable result, irrespective 

of the tax rate and the level of the corporate structure at which taxation occurs. In addition, the author 

highlights the reverse discrimination of Portuguese companies that arises from the new rules in force. 
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Introdução 
  

Sendo este apenas um de vários artigos que formam este número da Fiscalidade dedicado 

ao seminário sobre a “Tributação Efectiva de Lucros Distribuídos: o (novo) artigo 51º, n.º 10, do 

CIRC” organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa no dia 11 de 

Janeiro de 2011, é absolutamente nula qualquer pretensão de exaustividade. Este brevíssimo 

escrito acalenta apenas a esperança de ajudar a delinear os negros contornos da inquietude 

com que académicos, profissionais que se debruçam sobre matérias tributárias e sobretudo os 

contribuintes não podem deixar de receber o referido preceito. Não se trata da inquietude 

decorrente do aumento da carga fiscal, porquanto nesse domínio a mencionada norma não se 

destaca de tantas outras, coevas ou próximas. Trata-se antes da inquietude de quem tem 

consciência de que poucos ramos do Direito há que exijam tanto rigor e precisão como o Direito 

Fiscal e de que provavelmente poucos há que se possam lamentar de tamanha distância entre 

o que merecem e o que recebem. Neste sentido, o novo artigo 51º, n.º 10, do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ("IRC") cava mais um fosso, largo e profundo, entre 

esses dois pontos que nunca como nos dias de hoje – em que a necessidade de receita fiscal 

mais pressão coloca sobre os direitos dos contribuintes e a segurança jurídica – precisaram 

tanto de ser um só. 

 

O conceito de “tributação efectiva” 
 

Colocação do problema 

 

Verdade seja dita que a faceta mais censurável do novo artigo 51º, n.º 10, do Código 

do IRC – em concreto, o recurso, sem mais explicações ou concretização, à expressão 
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“tributação efectiva” – não constitui propriamente novidade. A Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 

Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2005) havia introduzido um n.º 10 no então 

artigo 46º do Código do IRC segundo o qual “O regime estabelecido neste artigo não se 

aplica, procedendo-se, se for caso disso, às correspondentes liquidações adicionais de 

imposto, quando se conclua existir abuso das formas jurídicas dirigido à redução, 

eliminação ou diferimento temporal de impostos, o que se verifica quando os lucros 

distribuídos não tenham sido sujeitos a tributação efectiva ou tenham origem em 

rendimentos aos quais este regime não seja aplicável”. A Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 

Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2007), por seu turno, havia adoptado a 

seguinte redacção: “A dedução a que se refere o n.º 1 é reduzida a 50% quando os 

rendimentos provenham de lucros que não tenham sido sujeitos a tributação efectiva, 

excepto quando a beneficiária seja uma sociedade gestora de participações sociais”. A 

esta luz, que a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2011) tenha alterado o n.º 10 do agora artigo 51º do Código do IRC para que o mesmo 

prescreva agora que “A dedução a que se refere o n.º 1 só é aplicável quando os 

rendimentos provenham de lucros que tenham sido sujeitos a tributação efectiva” parece 

não consistir em mais do que alargar o âmbito de aplicação de um “mal que já estava 

feito”. 

Ainda que assim seja – isto é, que seja mais a magnitude e a gravidade do impacte 

num conjunto muito amplo de contribuintes do que o desconsolo com a infelicidade 

técnica do legislador a determinar o momento da reacção mais enérgica de académicos 

e profissionais tributários contra o preceito em causa, que hoje se verifica –, certo é que 

o bom senso não tem prazo de validade. Ainda que tardiamente, vale a pena dizer que o 

conceito de “tributação efectiva” cria mais problemas do que os que visa resolver.   

 

Em busca de um conceito de “tributação efectiva”: o quê  

 

Como não poderia deixar de ser, o principal problema reside na indeterminação do 

próprio conceito. É certo que o termo “tributação” não poderia ser deixado “à solta”, pois 

que são conhecidas as dificuldades operativas do conceito de sujeição a tributação. Na 

realidade, ao indagar em que medida se pode materializar essa “efectividade” da 

tributação depara-se-nos desde logo a evidência de que a diferença entre “sujeição a 

tributação” e “possibilidade de sujeição a tributação” não é pacífica, nem mesmo na 
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jurisprudência internacional. Em 19 de Fevereiro de 2008, o Tribunal de Primeira 

Instância de Mons, Bélgica, decidiu no processo n.º 08/2448 que o conceito “sejam 

tributados”, constante do artigo 23º, n.º 2, da Convenção para evitar a Dupla Tributação 

(“CDT”) entre a Bélgica e a Ucrânia se encontrava preenchido apesar de a Ucrânia, 

Estado da fonte do rendimento em causa, haver adoptado domesticamente uma isenção 

que o abrangia. Esta decisão foi bastante criticada porquanto a expressão da CDT difere 

da locução “possam ser tributados” constante do artigo 23º, n.º 1, da Convenção-Modelo 

para evitar a Dupla Tributação da OCDE. Todavia, apesar dos esforços das autoridades 

fiscais belgas para demonstrar que esta diferença significava ser claro que a CDT com a 

Ucrânia pretendia evitar uma situação de dupla não tributação, o Tribunal acabou por não 

vislumbrar diferenças entre as duas expressões citadas, exigindo que a Bélgica 

concedesse igualmente uma isenção sobre o rendimento em análise, o que levou a que 

um artigo destinado a evitar a dupla tributação viesse a proporcionar uma dupla não 

tributação2.  

Ainda que admitindo que o legislador português não pretenda este tipo de desfecho 

– rectius, que seja precisamente este tipo de desfecho que pretenda evitar –, o apelo à 

“efectividade” não constitui um arrimo particularmente esclarecedor para a compreensão 

do pensamento legislativo. É efectivo o que é real, o que tem efeitos, o que produz 

consequências. Será o propósito do conceito escrutinado o de clarificar que uma 

tributação meramente virtual ou potencial não se subsume no mesmo? Se assim fosse, 

não se poderiam considerar como tendo sido sujeitos a tributação efectiva os lucros 

domésticos auferidos por uma sociedade residente para efeitos fiscais numa determinada 

jurisdição que, embora dela naturalmente dispusesse, decidisse não exercer qualquer 

soberania tributária sobre os mesmos. Porém, mesmo que se dê por adquirida esta 

conclusão, o conceito permanece difuso relativamente a todas as situações nas quais tal 

soberania é exercida. 

Em primeiro lugar, pode suscitar-se a questão de saber se por tributação efectiva se 

deve entender o pagamento de alguma colecta de imposto. De acordo com tal possível 

entendimento, seria necessário que algum imposto fosse entregue nos cofres da 

autoridade tributária relevante, independentemente do método de cobrança (isto é, uma 

 
2 Veja-se também Vann, Richard J., “‘Liable to tax’ and Company Residence under Tax Treaties”, in Maisto, 
Guglielmo (ed.), “Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law”, IBFD, Amsterdam, 2009, pp. 197 ss. 
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retenção de imposto na fonte com a natureza de pagamento por conta não deixaria de 

constituir uma expressão de uma tributação efectiva mesmo que fosse parcialmente 

recuperada aquando da definição da situação tributária do sujeito passivo mediante a 

entrega da declaração de rendimentos aplicável). Caso algum factor, normativo (v. g., 

uma isenção total) ou factual (v. g., o apuramento de prejuízos fiscais, não obstante a 

obtenção de um lucro contabilístico e o facto de, atenta a situação da situação líquida da 

sociedade e as regras relativas à distribuição de bens aos sócios, ser viável a colocação 

de lucros à disposição dos mesmos), impedisse tal pagamento, não seria possível 

sustentar ter havido uma tributação efectiva dos rendimentos em causa. 

Mas há uma outra alternativa, não menos legítima, a qual se traduz em divisar no 

conceito de tributação efectiva uma sujeição a tributação que produza efeitos ou 

consequências, ainda que não sejam necessariamente os consistentes no desembolso 

de uma colecta de imposto. Neste caso, seria suficiente para a verificação da tributação 

efectiva que os rendimentos em causa fossem dados à tributação, ou seja, integrados no 

lucro tributável, ainda que os prejuízos fiscais reportáveis de anos anteriores entretanto 

interviessem e impedissem o pagamento de imposto sobre os mesmos.  

Cumpre reconhecer que não se afigura possível eliminar por completo as dúvidas 

que a este respeito se podem colocar mas também sublinhar que não é apenas em 

Portugal que tal sucede. Em Espanha, o artigo 30bis da Lei 43/1995, de 27 de Dezembro 

(antiga Lei do Imposto de Sociedades), exigia, para efeitos de concessão de equivalente 

exclusão da dupla tributação económica, “Que la entidad participada esté sujeta y no 

exenta a un impuesto de características comparables a este Impuesto…”. Contudo, o 

artigo 21 do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre as Sociedades (“TRLIS”), aprovado 

pelo Real Decreto Legislativo n.º 4/2004, de 5 de Março, abandonou a referência à 

“sujeição e não isenção”, optando por uma formulação também ela não imune a dúvidas: 

“Que la entidad participada haya estado gravada por un impuesto extranjero de 

naturaleza idéntica o análoga a este impuesto…”. Ora, o Tribunal Económico 

Administrativo Central de Espanha já teve oportunidade de se pronunciar, em sentença 

de 23 de Novembro de 2006, proferida no âmbito do processo n.º 00/560/2005, que 

“parece claro que estar gravado por un impuesto es lo mismo que haber satisfecho (o 

estar obligado a satisfacer) una cantidad por dicho impuesto”, recusando a aplicação da 

isenção aos dividendos em exame no caso porquanto a subsidiária que os havia 

distribuído não havia pago qualquer imposto sobre os lucros subjacentes porque 
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beneficiara de um ajuste fiscal extracontabilístico destinado a acorrer à inflação. Perante 

este exemplo espanhol, pode perguntar-se se a integração no lucro tributável que não 

chegue a ocasionar o pagamento de imposto em virtude do reporte de prejuízos fiscais, 

por exemplo, constitui uma tributação efectiva. 

Não é fácil dissipar esta neblina, mas os argumentos em favor de uma resposta 

afirmativa depõem com maior vigor que a conclusão inversa. O propósito da exigência 

da “tributação efectiva”, como referido, parece ser o de evitar que uma norma destinada 

a prevenir a dupla tributação venha a proporcionar uma dupla não tributação. Ora, tal 

dupla não tributação não ocorre se os rendimentos em causa são integrados no lucro 

tributável. Ainda que não haja lugar a pagamento de imposto no ano em que tal integração 

é efectivada, a redução dos prejuízos fiscais do exercício ou a utilização dos prejuízos 

fiscais reportáveis de exercícios anteriores determina um pagamento de imposto a prazo, 

atenta a natureza continuada da tributação do rendimento, apenas segmentada 

anualmente por razões de índole prática. Nessa medida, trata-se indubitavelmente de 

uma tributação que tem efeitos, que produz consequências, corporizando um exercício 

real e não meramente simbólico da soberania tributária. Aliás, as consequências podem 

extravasar a esfera tributária, materializando-se no emprego de um activo por impostos 

diferidos e consequente redução da situação líquida do sujeito passivo. Não se confunde 

com a inócua proclamação de uma sujeição tributária aliviada por uma isenção.  

Claro está que se pode suscitar a questão de saber por que razão não opta o 

legislador português por uma formulação mais simples e compreensível, como por 

exemplo a de “rendimentos sujeitos e não isentos de imposto”. Repare-se que não se 

refere a uma sujeição sem isenção da sociedade enquanto tal (o que poderia não impedir 

a aplicação da eliminação da dupla tributação a lucros provenientes de rendimentos 

isentos, como o descobriu, e corrigiu, o legislador espanhol), mas mais precisa e 

individualizadamente aos rendimentos em si mesmos. Fosse esta ou outra qualquer, o 

que se afigura indesmentível é que a matéria beneficiaria de uma formulação mais 

explicativa e densificada do que o conceito de tributação efectiva, sem mais. Por vezes, 

é conveniente prescindir da elegância em favor da clareza. No caso do Direito Fiscal, é 

imperativo. 

 

Em busca de um conceito de “tributação efectiva” (continuação): como  
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Independentemente de qual seja a resposta à questão anterior, a mesma permanece 

incompleta se não for acompanhada da devida articulação com o conceito de “lucros” 

neste contexto particular, uma vez que o mesmo condiciona de sobremaneira o método 

de aferição da efectividade da tributação. Em concreto, por “lucros que tenham sido 

sujeitos a tributação efectiva” entende-se a totalidade daqueles para os quais concorrem 

pelo menos alguns rendimentos que determinem o pagamento de imposto, ou que sejam 

integrados na matéria tributável (consoante a resposta à pergunta anterior, mas 

doravante uns e outros abreviados como “rendimentos qualificados”), mesmo que 

coexistam com rendimentos não tributados ou isentos? Ou dever-se-á, nesse caso, 

esmiuçar os lucros e permitir a exclusão de dupla tributação económica apenas da 

parcela dos mesmos que tem origem em rendimentos qualificados?  

Traça-se assim a divisória entre duas possibilidades muito distintas. Na primeira, o 

lucro seria objecto de uma análise agregada. Uma vez reunidos numa sociedade, os 

rendimentos que concorrem para a formação do seu lucro perdem individualidade e 

autonomia, apenas relevando o tratamento deste último como um tudo. Se uma 

sociedade aufere rendimentos isentos e rendimentos não isentos, o seu lucro, quando 

globalmente considerado, não se encontra isento de tributação. Na segunda alternativa, 

atribuir-se-ia valor próprio a cada elemento constitutivo do lucro. A forma de evitar ou 

mitigar a eliminação da dupla tributação económica quanto à parcela do lucro originada 

em rendimentos não qualificados poderia traduzir-se numa análise por item de 

rendimento (imputando a cada um os custos apropriados, de modo a apurar “partes de 

lucro” susceptíveis de beneficiar da eliminação da dupla tributação económica) ou, mais 

simplesmente, no cálculo de uma proporção do lucro atribuível a rendimentos 

qualificados a partir de um pro-rata entre estes últimos e o total dos proveitos. 

Ainda que a segunda alternativa, em qualquer das suas modalidades, se afigure 

bastante apelativa em função do seu relativo equilíbrio, não se afigura possível discernir 

no ordenamento jurídico-tributário português base legal que a sustente. Em primeiro 

lugar, no plano do Direito Societário, não há lugar a qualquer segmentação do lucro no 

seio de uma sociedade comercial. Se muitas das numerosas referências aos lucros, 

designadamente nos artigos 31º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais 

(“CSC”) não são inteiramente explícitas a este propósito, outras há que não permitem 

questionar tal afirmação. A título meramente exemplificativo, recorde-se o artigo 294º 

(Direito aos lucros do exercício), que prescreve no seu n.º 1 que “Salvo diferente cláusula 
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contratual ou deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos correspondentes 

ao capital social em assembleia geral para o efeito convocada, não pode deixar de ser 

distribuída aos accionistas metade do lucro do exercício que, nos termos desta lei, seja 

distribuível”. Ainda mais impressivamente, o artigo 362º (Lucros a considerar, para efeitos 

de emissão de obrigações com prémio de reembolso ou juro suplementar) dispõe no seu 

n.º 1 que o lucro a considerar corresponde “aos resultados líquidos do exercício, 

deduzidos das importâncias a levar à reserva legal ou reservas obrigatórias e não se 

considerando como custo as amortizações, ajustamentos e provisões efectuados para 

além dos máximos legalmente admitidos para efeitos do imposto sobre o rendimento de 

pessoas colectivas”. Não há dois ou mais lucros num mesmo exercício económico, pelo 

que não é possível, de um prisma jurídico, conceber a existência coincidente de um lucro 

que tenha sido sujeito a tributação efectiva e de um outro que o não tenha. O lucro resulta 

da agregação de componentes negativos e positivos dos resultados da sociedade, não 

se confundindo com esses mesmos componentes. Conclusão análoga é oferecida pela 

contabilidade, para a qual o lucro corresponde à “quantia residual que permanece após 

os gastos… terem sido deduzidos dos rendimentos” (Estrutura Conceptual do Sistema 

de Normalização Contabilística, § 103). O alinhamento estrutural com a “diferença entre 

os valores do património líquido no fim e no início do período de tributação” constante do 

artigo 3º, n.º 2, do Código do IRC afigura-se incontornável, não se divisando, também 

aqui, qualquer indício de uma repartição interna do lucro. 

Por conseguinte, enquanto o texto da norma em causa aludir a “rendimentos [que] 

provenham de lucros que tenham sido sujeitos a tributação efectiva”, sem qualquer outra 

menção, não se vislumbra qualquer base legal para uma análise pro rata ou para um 

escrutínio por item de rendimento. Aliás, para além do silêncio da lei sobre a pretensa 

rejeição da regra geral da perspectiva agregada e unívoca de “lucro” que constitui a regra 

tanto no Direito societário como na contabilidade, a inexistência de qualquer critério que 

presida à imputação de custos que seria imprescindível realizar constitui um obstáculo 

suplementar. A compatibilização de tal inexistência com o princípio da legalidade tributária 

é deveras inverosímil, na medida em que tal critério constitui um aspecto essencial de 

uma das traves-mestras da incidência tributária em apreço. 

Não custa, reconheça-se, antever que as autoridades venham a adoptar uma 

posição contrária (aliás, há notícia de que já o terão feito ao abrigo de redacções 

anteriores do n.º 10 do actual artigo 51º do Código do IRC, as quais, como referido, 
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também já empregavam o conceito de tributação efectiva), designadamente aceitando 

como lucro sujeito a tributação efectiva não o lucro na sua acepção jurídico-contabilística 

mas a parcela do mesmo que corresponde proporcionalmente aos rendimentos 

subjacentes que tenham efectivamente pago imposto (ou pelo menos integrados no lucro 

tributável). Caso tal se confirme, repita-se que será um entendimento que se afigura órfão 

de fundamento no normativo em vigor. 

 

Em busca de um conceito de “tributação efectiva” (continuação): quanto 

 

Uma terceira questão basilar, a articular com as respostas às duas primeiras, refere-

se à eventual aplicabilidade de critérios de mensuração da tributação efectiva. Por outras 

palavras, existe algum quantum mínimo de pagamento de imposto, ou alguma parcela 

mínima de rendimento integrado no lucro tributável, ou ainda alguma taxa mínima 

aplicável aos lucros em causa para que se possa considerar ter havido uma tributação 

efectiva? 

Tal como a propósito da questão anterior, também aqui não surpreende que as 

autoridades fiscais portuguesas pretendam impor alguns limites, evitando que valores ou 

taxas quase “imateriais” assegurem a verificação da condição da tributação efectiva, 

viabilizando a eliminação da dupla tributação económica. Uma vez mais, contudo, o óbice 

a tal eventual posição reside na inexistência de comandos jurídicos que a legitimem. Uma 

tributação efectiva não é sinónimo de uma tributação substancial e sobretudo não é 

sinónimo tributação superior a “60% do imposto que seria devido se a referida entidade 

fosse considerada residente em território português”, utilizada em diversos artigos do 

Código do IRC (v.g., artigos 65º, n.º 2, e 66º, n.º 3), formulação essa (ou outra 

semelhante) que o legislador poderia ter adoptado caso o propósito da norma fosse 

precisamente o de estabelecer um “limiar” mínimo de tributação para que a mesma se 

reputasse efectiva. Seria particularmente incompreensível que para efeitos de imputação 

de lucros de entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado, matéria 

ainda mais sensível que a da exclusão da tributação de lucros recebidos na medida em 

que desemboca na sua antecipação, o legislador se bastasse com uma tributação 

equivalente a 60% da que incidiria se se tratasse de uma sociedade portuguesa e que 

exigisse uma tributação à taxa normal de IRC mais elevada para a respectiva eliminação. 

De modo análogo, não se compreenderia que no actual artigo 42º do Estatuto dos 
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Benefícios Fiscais se impusesse com relativa clareza que os lucros de uma subsidiária 

residente num dos Estados de língua oficial portuguesa aí elencados houvessem sido 

tributados a uma taxa não inferior a 10% para que houvesse lugar à eliminação da dupla 

tributação económica e se pretendesse descortinar uma determinação quantitativa 

análoga numa norma que nenhuma menção faz a qualquer taxa.  

Se o silêncio do dispositivo do artigo 51º, n.º 10, do Código do IRC é eloquente 

quando cotejado com outros preceitos do Código do IRC, o mesmo torna-se 

ensurdecedor perante as lições e ilações do Direito comparado. No Luxemburgo, por 

exemplo, faz-se apelo à noção de “impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des 

collectivités” (artigo 166º, n.º 2, alínea 3) da Lei de 4 de Dezembro de 1967, “concernant 

l’impôt sur le revenu” – “LIR”) e as autoridades têm vindo a respaldar-se na mesma para 

exigir uma taxa de pelo menos 10,5% de tributação para que o imposto da sociedade 

distribuidora se possa considerar comparável ao imposto luxemburguês3. Situação 

análoga existe em Espanha, com o já citado artigo 21 TRLIS aludindo a um “impuesto 

extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto” (n.º 1, alínea b))4, embora 

não haja sido ainda cristalizada uma taxa mínima exigível para que a condição se 

considere verificada. Mas a lista de países que exige uma taxa mínima para efeitos de 

aplicação das suas regras de eliminação de dupla tributação económica (isentando 100% 

ou pelo menos 95% do valor dos lucros recebidos) é variada: a Bélgica exige uma 

tributação de pelo menos 15% no caso de dividendos recebidos de uma sociedade 

residente para efeitos fiscais na Bélgica que disponha de um estabelecimento estável no 

estrangeiro (artigo 203 do Code des Impôts sur les Revenus de 1992), a Hungria isenta 

os dividendos recebidos de sociedades sujeitas a uma tributação não inferior a 10%, nos 

termos das alterações introduzidas já em Janeiro de 2011 às regras de imputação de 

lucros de sociedades não residentes constantes da Lei 1996/LXXXI5, e a Suécia adopta 

medidas semelhantes, exigindo uma taxa de pelo menos 14,5% (artigos 24 (s13) e 39a 

(s5) da Inkomstskattelag)6. 

 
3  Salvo se a sociedade distribuidora qualificar para efeitos da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990 
(“Directiva Mães-Filhas”).  
4  Esta condição considera-se automaticamente verificada se a entidade que distribui os rendimentos for residente 
para efeitos fiscais num Estado com o qual vigore uma CDT que contenha uma obrigação de troca de informações (o que 
sucede actualmente com todas as CDT de que Espanha é parte). 
5  Até então, exigia-se dois terços da taxa do imposto húngaro sobre as sociedades, i.e., 2/3 * 19% = 12,67%.   
6  Saliente-se que esta breve descrição se encontra extremamente simplificada, ignorando-se “listas brancas” e 
regras especiais para participações em sociedades residentes noutros Estados-Membros da União Europeia (“UE”), entre 
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Com efeito, nem o conceito de tributação efectiva reclama uma tributação 

equivalente ou análoga à tributação portuguesa, nem muito menos indicia qualquer tipo 

de patamar quantitativo mínimo, o que poderia, sem dificuldade, incorporar, à 

semelhança da Hungria e da Suécia, por remissão para a tributação exigida pelo artigo 

66º do Código do IRC (Imputação de lucros de sociedades não residentes sujeitas a um 

regime fiscal privilegiado), correspondente a 60% da que resultaria da aplicação das 

regras deste mesmo Código. Contudo, compreende-se sem grande dificuldade o silêncio 

da lei neste domínio: ao contrário dos países referidos, Portugal não estende o regime 

de eliminação da dupla tributação económica a lucros recebidos de sociedades 

residentes fora do Espaço Económico Europeu, pelo que, em termos práticos, apenas 

tem de tomar em linha de conta os regimes domésticos, por um lado, e as regras 

comunitárias, por outro, que ademais não autorizam no contexto da Directiva Mães-Filhas 

a exigência de qualquer limiar mínimo de tributação, como resultou confirmado com 

meridiana clareza da sentença do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2009 no 

processo C‑138/07 Cobelfret. É verdade que a Directiva “não impede a aplicação das 

disposições nacionais ou convencionais necessárias para evitar fraudes e abusos” (artigo 

1º, n.º 2), mas a exigência objectiva de uma tributação efectiva, sem qualquer 

consideração pelos propósitos e circunstâncias que enquadram determinada estrutura 

societária, não se pode confundir com qualquer medida antiabuso. As normas antiabuso 

visam condicionar um comportamento, ao passo que no preceito em análise se determina 

simplesmente que inexistindo “dupla tributação efectiva”, não se promova a respectiva 

eliminação. Pode, por conseguinte, não existir abuso algum, mantendo-se intacta e 

inalterada a aplicação da norma, na medida em que esta decorre automaticamente do 

preenchimento de uma condição objectiva. Esta conclusão encontra tradução, aliás, no 

abandono da linguagem antiabusiva que a Lei do Orçamento do Estado para 2005 

inicialmente adoptara quando introduziu o conceito de tributação efectiva no contexto em 

apreço. 

Inexistindo uma definição ou critério quantitativo que imponham um limiar mínimo de 

tributação para que a mesma se considere efectiva, não se afigura possível às 

autoridades fiscais investir-se no papel de aferidor da razoabilidade da mesma (na 

ausência de dispositivos análogos aos consagrados nos artigos 31º, n.º 2, e artigo 55º, 

 
muitas outras particularidades. 
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n.º 2, ambos do Código do IRC). Não se afigura possível sustentar que se trate de um 

conceito vago e indeterminado, cujo preenchimento reclame o exercício de uma suposta 

discricionariedade técnica. Pode naturalmente levar-se a cabo uma exegese mais ou 

menos aprofundada no sentido de procurar discernir o que a norma pretende significar 

através do recurso ao conceito de tributação efectiva, mas não se pode sustentar que 

haja uma tributação mais efectiva e outra menos efectiva: ou há ou não há. Neste sentido, 

a tributação pode ser efectiva, no sentido de real, de existente, de verdadeira, por 

oposição a uma tributação meramente virtual, potencial ou possível, mas não será mais 

real, mais existente ou mais verdadeira por resultar num pagamento de um montante de 

imposto mais substancial ou por se traduzir na integração num lucro tributável sujeito a 

uma taxa de tributação mais elevada. 

A esta luz, é tão efectiva a tributação que se materializa na aplicação da taxa de 25% 

à totalidade dos rendimentos subjacentes aos lucros distribuídos como a que decorre do 

produto da taxa de 1% sobre uma pequena parcela dos rendimentos em causa (embora 

se possa antecipar, conforme se referiu no ponto 2.3, que as autoridades fiscais venham 

a considerar como verificado o requisito da tributação efectiva apenas relativamente a 

essa mesma parcela). Não se trata de generosidade para com os sujeitos passivos, mas 

de respeito pelos princípios constitucionais e legais que não consentem que de uma 

“tributação efectiva de lucros” se infira uma colecta calculada a uma taxa não inferior a 

X% sobre cada item de rendimento que os compõem. Aliás, a perspectiva propugnada 

nada tem de extraordinário e encontra-se exemplificada na proposta de 23 de Novembro 

de 2009 do Conselho para alterar o texto da Directiva n.º 2003/48/CE, de 3 de Junho 

(“Directiva da Poupança”). Na redacção do artigo 1º-A/d)) que a referida proposta 

pretende introduzir7, prevê-se que se considere estar sujeita a tributação efectiva a 

entidade “devedor[a] do imposto sobre a totalidade dos seus rendimentos, ou sobre a 

parte dos seus rendimentos que cabe aos seus participantes não residentes, incluindo 

sobre qualquer pagamento de juros. Para efeitos da presente definição, e a título de 

exemplo, consideram-se de qualquer modo não sujeitos a tributação efectiva as 

entidades ou os centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica que estejam 

sujeitos a um regime geral de tributação beneficiando porém da taxa zero” (sublinhado 

 
7  Documento n.º 16473/09 FISC 170 (disponível em http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16473-
re01.pt09.pdf) . 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16473-re01.pt09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/09/st16/st16473-re01.pt09.pdf
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do autor). Com efeito, uma tributação a qualquer taxa diferente de zero poderá não ser 

substantiva, mas não deixará de ser efectiva. 

 

Em busca de um conceito de “tributação efectiva” (continuação): onde 

 

Finalmente, também se deve suscitar a questão de saber a que nível deve ser aferida 

a condição da tributação efectiva. Mais concretamente, indagar se na expressão “lucros 

que tenham sido sujeitos a tributação efectiva” se deve considerar, ou ao invés ignorar, 

a tributação eventualmente ocorrida na esfera de subsidiárias indirectas, “filhas” ou 

“netas”, não necessariamente portuguesas, da sociedade distribuidora dos mencionados 

lucros. Também aqui, e uma vez mais, se afigura impossível uma interpretação 

inequívoca e indiscutível. Privilegiando o elemento literal, dir-se-ia que os “lucros” a que 

a norma se refere são precisamente os apurados na esfera da sociedade distribuidora, 

pelo que qualquer tributação sofrida pelos lucros de uma subsidiária da sociedade 

distribuidora não relevaria para a conclusão pela tributação efectiva dos primeiros. Seria 

como que uma tributação efectiva dos rendimentos subjacentes aos mesmos, mas não 

uma tributação efectiva dos lucros propriamente ditos.  

Uma sugestiva frase constante do Relatório da Proposta de Orçamento do Estado 

para 2011, de Outubro de 20108, parece indiciar ser esta – uma vez mais, não 

surpreendentemente – a posição oficial: “Além disto, elimina-se a regra do artigo 51.º do 

Código do IRC que permite, hoje em dia, a eliminação da dupla tributação económica em 

50%, mesmo quando os critérios relativos à participação se mostrem por cumprir, bem 

como a regra, de extrema generosidade, que permite a dedução em 50%, ou mesmo em 

100% no caso de SGPS, nos casos em que não tenha havido sequer tributação efectiva 

na esfera da sociedade que distribui lucros”. 

Contudo, não se afigura menos legítima a ressalva de que a frase citada não é 

conclusiva: como não há qualquer referência a uma estrutura corporativa com mais do 

que dois níveis, a frase pode ter em vista precisamente apenas a simples situação bipolar, 

servindo a referência à “sociedade que distribui lucros” somente para distingui-la da que 

os recebe. Tal legitimidade, aliás, resulta reforçada da consideração mais detida de 

elementos sistemáticos e teleológicos, sob pena de se abrir caminho a uma interpretação 

 
8  Disponível em http://www.dgo.pt/oe/2011/Proposta/Relatorio/Rel-2011.pdf. 

http://www.dgo.pt/oe/2011/Proposta/Relatorio/Rel-2011.pdf
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que se revelaria incongruente, ilógica e paradoxal. Incongruente porquanto o objectivo 

último do regime de eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos 

seria inviabilizado pelas próprias regras constituintes do mesmo, que imporiam a 

manutenção daquela dupla tributação económica em todas as estruturas com mais do 

que dois níveis societários (e que o legislador não pode ignorar serem hodiernamente 

muito numerosas). Ilógica porque condicionaria as políticas de gestão e organização 

corporativa que os grupos económicos reputassem mais adequadas no âmbito do 

desenho das respectivas estruturas societárias, conduzindo-os a uma concentração 

porventura irracional no plano estratégico, pela necessidade/conveniência de evitar a 

ineficiência fiscal inexoravelmente decorrente da multiplicação de níveis nessas mesmas 

estruturas. Paradoxal, finalmente, porque se o propósito da norma consistisse em exigir 

uma tributação efectiva em cada passo da estrutura, no fundo exigir-se-ia uma condição 

em troca do respectivo contrário (originando naturalmente a neutralização da norma). 

A justificação da eliminação da dupla tributação económica filia-se na injustiça da 

cumulação de tributações sobre transferências de resultados que não constituem 

manifestações autónomas de capacidade contributiva. Enquanto o IRC constituir um 

imposto sobre acréscimos patrimoniais, ou seja, a geração de riqueza, e não sobre a 

respectiva circulação – embora a proliferação das tributações autónomas coloquem 

desafios cada vez mais exigentes ao seu património genético –, não se demonstra 

avisada uma concepção que, no fundo, ignora essa mesma capacidade contributiva. 

Por fim, importa recordar que nos encontramos num contexto de dupla tributação 

económica e não jurídica. Como tal, o entendimento de que os “lucros que tenham sido 

sujeitos a tributação efectiva” abrangem também aqueles aos quais subjazem lucros já 

tributados não constitui qualquer entorse à exigência do mínimo de correspondência 

verbal, porquanto tal tributação efectiva se encontra já ínsita no montante dos lucros 

apurados pela sociedade distribuidora. Sendo também a interpretação que melhor 

prossegue a teleologia do preceito, parece justificar-se plenamente a sua adopção. 

 

A discriminação invertida das sociedades portuguesas 
 

Colocação do problema 
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Nos termos dos n.ºs 5 e 11 do artigo 51º do Código do IRC, a eliminação da dupla 

tributação económica aplica-se igualmente aos dividendos recebidos de uma “entidade 

residente noutro Estado membro da União Europeia, desde que ambas as entidades 

preencham os requisitos estabelecidos no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, do 

Conselho, de 23 de Julho” e de uma “entidade residente noutro Estado membro do 

espaço económico europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio 

da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia, desde que 

ambas as entidades reúnam condições equiparáveis, com as necessárias adaptações, 

às estabelecidas no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho 

de 1990”, respectivamente. Abstraindo agora de situações que se possam considerar 

abusivas, é consabido que a exigência de uma tributação efectiva não é admissível pelo 

menos no primeiro destes casos, discutindo-se aliás se tal decorre de forma directa do 

facto de a exigência da tributação efectiva não constar do próprio n.º 1 do artigo 51º do 

Código do IRC – pelo que apenas para este em singelo, e não para este à luz do n.º 10, 

deveria ser considerada efectuada a remissão do n.º 5 – ou do princípio da conformidade 

ao Direito Europeu que deve nortear a interpretação da legislação doméstica em geral, e 

do artigo 51º do Código do IRC em particular (trata-se de matéria que suscita uma 

discussão por si mesma e que extravasa do âmbito da questão que ora importa 

equacionar). 

Tal significa que, por conseguinte, a exigência da tributação efectiva é operativa para 

uma sociedade distribuidora residente para efeitos fiscais em território português, mas 

não para uma sociedade residente para efeitos fiscais na Holanda ou no Luxemburgo, o 

que suscita mais uma questão essencial, qual seja a da discriminação invertida de 

sociedades distribuidoras residentes em território nacional para efeitos fiscais. 

 

Encruzilhadas e soluções 

 

Em suma, e em total igualdade de circunstâncias – equacione-se, por exemplo, uma 

sociedade gestora de participações sociais (“SGPS”) que tenha como único rendimento 

de um determinado exercício uma mais-valia na alienação de partes sociais isenta de 

tributação nos termos do artigo 32º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e uma sociedade 

holandesa que aufira como único rendimento uma mais-valia também isenta de 

tributação ao abrigo da lei doméstica –, os dividendos distribuídos por sociedades 
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portuguesas e de outros Estados-Membros da União Europeia beneficiarão de um regime 

distinto, in casu desfavorável aos lucros provenientes de uma sociedade portuguesa9. 

No plano comunitário, casos como, por exemplo, o escrutinado pelo Tribunal de 

Justiça no processo C-513/03 Van Hilten parecem demonstrar que a discriminação 

invertida é tolerada em matérias não integralmente harmonizadas. Porém, será tal 

discriminação aceitável à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da proibição 

da discriminação? É certo que os tribunais de países como a Áustria, França e Itália 

interpretam as respectivas Constituições como proibindo a discriminação invertida10, mas 

não se afigura líquido que tal evolução venha a ocorrer no Tribunal Constitucional 

português, cujo condicionamento político desencoraja movimentos de ruptura.  

Talvez venha a ser na Convenção Europeia dos Direitos do Homem que se possa 

encontrar uma resposta para tal tratamento discriminatório. Embora o artigo 14º da 

Convenção não seja susceptível de aplicação autónoma – carecendo sempre de 

articulação com um dos preceitos “substantivos”, conjugando-se com estes para formar 

a alegação de uma aplicação discriminatória dos mesmos –, existem alguns processos 

de desfecho favorável aos contribuintes, maxime os relativos ao artigo 1º do Primeiro 

Protocolo, fundados no princípio do respeito pela propriedade privada. A título meramente 

exemplificativo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já tomou o partido dos 

contribuintes em casos como P.M. (6638/03), relativo à discriminação com base no estado 

civil, Van Raalte (20060/92), referente à discriminação fundada no género, e sobretudo 

Darby (11581/85), no qual estava em causa a discriminação de não residentes.  

 

 
9  Aliás, este problema acresce a um outro, de não menor gravidade, que se traduz na inconstitucionalidade do 
regime de tributação das SGPS resultante das diversas alterações introduzidas no mesmo pela Lei do Orçamento do 
Estado para 2011. Embora o tema mereça reflexão mais aprofundada e publicação autónoma, deixe-se desde já anotado 
que, ao passar a exigir uma participação mínima de 10% do capital social da subsidiária e a tributação efectiva dos lucros 
subjacentes aos rendimentos recebidos para que uma SGPS possa beneficiar da eliminação da dupla tributação 
económica, mantendo inalterada a regra de não dedutibilidade dos encargos financeiros suportados com a aquisição de 
participações sociais, o legislador criou, em termos práticos, um regime de tributação pelo rendimento bruto (e não pelo 
lucro real), tanto mais incompreensível e injustificado quanto o regime legal das SGPS, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 
495/88, de 30 de Dezembro, contém no artigo 3º, n.º 3, um elenco de circunstâncias nas quais as participações podem 
legitimamente ser inferiores ao referido limiar de 10%. Por outras palavras, o legislador fiscal veio agora estabelecer que 
as participações constantes de tal preceito, e que abrangem situações como a das participações com um custo de 
aquisição não inferior a 1 milhão de contos ou que resultem de fusão ou cisão, a título de exemplo, obrigam o sujeito 
passivo a “abdicar” da tributação pelo lucro real.  
10 Cfr. Tryfonidou, Alina, “Reverse discrimination in EC law”, Kluwer, Aalphen aan den Rijn, 2009, pp. 121/122. 
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Conclusões 
 

Colbert, ministro de Luís XIV, afirmou que “L’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour 

obtenir le plus possible de plumes avant d’obtenir le moins possible de cris”11. Não é de agora 

que se constata que o legislador tributário português de há muito se encontra carenciado do 

talento e do tacto de Colbert, abordando as alterações normativas com disposição ciclotímica.  

Desta vez, porém, se ao invés da interpretação objectiva e funcional da nova redacção do 

artigo 51º, n.º 10, do Código do IRC que aqui se propugna – no sentido de que se verifica a 

tributação efectiva dos lucros se pelo menos uma das suas parcelas constitutivas for dada à 

tributação por integração no lucro tributável, independentemente da taxa aplicável e do nível da 

cadeia de participações societárias a montante –, as autoridades fiscais enveredarem por um 

entendimento cujo fundamento normativo não se contempla e que desafia a própria razão de 

ser de todo o regime de eliminação da dupla tributação económica, mas que a necessidade de 

receita pode vir a impor, a constatação dessa carência de talento pode vir a ser acompanhada 

por uma reacção mais firme e profunda. É para já impossível prever se a mesma se traduzirá na 

reorganização societária em larga escala, na litigância em massa ou numa crescente 

transferência de entidades para outras jurisdições. Mas se é certo que se trata de um cenário 

cujos contornos apenas se tornarão nítidos quando a alteração legislativa aqui abordada 

produzir os primeiros efeitos práticos – nos exercícios fiscais que a partir de agora se concluirão 

–, não se afigura precipitado arriscar desde já que os grasnidos serão abundantes e vigorosos. 

  

 
11  A arte da tributação consiste em depenar o ganso de modo a obter o máximo de penas, com o mínimo possível 
de grasnidos (tradução livre). 
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