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CONSULTA

as
A Di\yc<;~IO de Servi~os do Imposto sobre 0 Rendimento das Pesso
Singulares _ Divisao de Concep<;ao, num oficio que se nflO encontra junto
que depois das altera<;{)es inlroduzidas no
ao process , sustenta a
C6digo doo IRS pcla Lei n.o 30-G/2000 de 29 de Setcmbro deverao ser
sujeitos a reten<;ao na fonte "quaisqucr rCl1dimcntos pogos pela Santa Casa
da Miseric6rdia de Lisboa e que sejamtribut{\veis em IRS como rendimentos

opini~lo

da Categoria
B".prindpio nao pode deixar de merecer 0 noss o acordo e que
o que em
corresponde, ao que sabemos, a pdltica desta institui<;ao.
Contudo, estranhamente, a Administra<;ao fiscal extrai desta premissa
s
a conclus que tal dever{\ abranger os ganhos obtidos pelo "agenleS que
ao
inlervem na venda do jogos, indcpendentemcnte da forma pela qual se faz 0
pagamento"
.
Considerando
por isso 0 deseonto no pre<;o ou a comissao sobre a
venda de apostas ·'um pagamento" feito pela Santa Casa da Miserie6rdia de
LisboaTrata-se
(SCML).
pois de saber se a SCML devera continuar a fazer reten<;oes
na fonte apenas quando procede a pagamentos de quantias por si devidas ou
se esta obriga<;flO se alarga as suas normais rcla<;oes comereiais.
Porfess

or

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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()lIEST()ES DE PROCEDIMENTO
A i\PLlCN,:Ao N.o I DO ART. 101.° DO CODIGO DO IRS
i\ ESTRUTURA DA RETEN~Ao NA FONTE
() ALARGAMENTO DO DEVER DE RETEN~Ao NA FONTI .
I AS SUAS CONSEQUENCIAS
n) 0 "desconto no pre<;o de aquisi<;ao": 0 contrato de compra

l'

venda de bens
h) A "comissao sobre 0 volume de vendas ou sobre os prernim
pagos": a prestar,;ao de servic;os

5. 0 MOMENTO DA
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RETEN~Ao

E

A SUA IMPOSSIVEI.

DETERMINA\~Ao

I. QlJEST()ES DE PROCEDIMENTO
A decisao da Direc<;ao de Servic;os do Imposto sobre 0 Rendirnento t1as
I 'l's,soas Singlilarcs sobrc 0 regime das relcnr,;oes na j()I1te tem como fllndamenlo
IIIil orIeio originado na sua "Divisao de Conccpc;ao" que, como ja dissemos,
dl'Vl~ria figural' como anexo t'undamentador do sell projcclO de decisao.
U ma vez que este oflcio nao roi publicado: ao contnirio do que costuma
"lIeedcl' C01110 os pareceres do Centro de Estudos Fiseais depois de
lil'vidamente homologados: que quer dizer que esla decisao carcce de
IUlldall}(.:nta~ao.

No entanto estc c um vleio formal que nao nos parece de grande
importancia: a tendencia ultimamente observada para substitllir 0 Centro de
I ':studos Fiscais, como gabinele de estudos da DGCI, por 6rgaos perirericos
1l'VC como consequencia a degradw;ao da qualidadc da investigar,;ao que
deve sl1s1entar a normal actividade da DGCI.
E it avaliar pelas condusoes aqui tiradas 0 rnesmo deve aconteeer ao
'\.~nlendimento e1aborado" acerca das alterar,;oes introduzidas pela ultima
rdorma fi seaL
Podemos por isso concIuir corn segllran<;a que nao estamos perante
lima decisao nao fundamentada: mas perante uma decisao impossfvel de
lundamentar.
Como se vc pela argumenta<,;ao do "projecto de conclus6es".
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Como tClltativa de fundamentar;ao do "projecto de eonclusi:ks" limit;!
-sc a sua autora a uma simples remissao para 0 n.O I do al1. 10 I." do (\)digo
do IRS.
Ora pensar que a simples invocac;iio de urn artigo de urn C6digo fiscal
serve para resolver urn caso com esta complexidade e ter uma visiio magica
do modo como se aplica 0 direito. E alem disso, mesmo quanto II simples
rcdae<;ao do artigo, temos aqui eomo factor adicional de complexidade que
deveria ter sido considcrado:
Uma vez que 0 artigo citado, alcm de uma mudan<;a de numero, ja
teve duas redacc;()es diferentes depois dn invocada reforma fiscal de 2000.
Comec;ou por ser 0 art. 94. 0 com a redacc;ao da lei publicada no rim do ano
2000, passou a ter 0 n.o 104.0 com a renurnenH,;ao dos C6digos do DL 198/
1200 I, de 3 dc .I uHto e teve uma nova redaq:ao com a Lei 109-B/200 I, de
27 de Dezembro uma vez que 0 texto de que estamos a tratar foi produzido
depois dela e que por isso a retenc;ao que a Administra<;ao fiscal considera
que deve ser reita segundo 0 disposto na allnea c) deste arligo: lima vez que
a alfnea a) se refere a rendimentos da propriedade intelectual e a alfnea b) as
"actividades profissionais espeeificamcnte previslas na lista a que sc rei'ere
o Alt. 151."".
E por isso temos que concluir que quando a Administrar,;ao fiscal diz
Art. I () 1.0, n.o I, quer dizcr Art. 101, n." I alfnca
Retenr,;ao na fonle obrigatoria para "rendimentos da eategoria B
referidos nas alfneas b) do n." I e g) e i) do n." 2 do arligo 3.", nao
compreendidos na alfnea anterior".
E rnais uma vez, por excJusao de partes, vamos concluir que sc est{l a
pensar nos rendimentos "Os auferidos no exercfcio, por cOllta propria, de
qualquer actividade de presta<;ao de servir,;os, ainda que conex£1s com qualquer
actividade mencionada 11£1 allnea anterior".
Havenl lugar a retenc;ao na fOllte sempre que uma entidade com
contabilidade organizada fac;a urn pagamento a um seu devedor.
Reconstitufdo assim 0 percurso decisorio da Administra<;ao fiscal (e
foi necessario reconstiluf-Io uma vcz qlle esta elll vcz de 0 deixar registado
para fins de fundamenta<;ao 0 ocultOll) vejamos 0 que pensar dele.
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J. A ESTlUlTlJH.A DA RETEN(,:AO NA FONTE
()uc a reten<;ao na fonte tern como pressuposto e base logica a existcllvia
de tllll dever de presta<,;ao pecllniaria e uma coisa tao evidente que dificilmclllt'
a VCl110S expressamente afirmada pela doutrina.
A relen<,;ao na Conte e uma dedlu,~ao nos pagamentos que 0 subslitulo
seja obrigado a fazer no ambito de uma rela<;ilo jurfdica
"Nos casos em que LIma entidade se apresenla como a "fonlc"' pagadora tiL'
rendirnenlos a uma plLlralidade de sujeitos. a lei pode determinar que 0
lributo em vez de ser aplicado c cobrado em relw,;ao a esta pluntlidadc .
apenas aplicado e cobrado rcferida entidade" I.
E esla orientada em rela<;ao a um rendilllenlo recebido pelo
passivo que vai ser ampulado, por meio de dedu<.;oes privadas de uma
do que vai constituir parlc indisponfvcl dc urn rendimento que surge 110
mcrcado I..' cuja uma patte se vai dirigir pant 0 pagamenlo do
OLI seja a reten<,;ao tem sempre como objeclo Lim rendimento que vai
scr mais tarde tributado de LIma forma personalizada (reten<.;.:io pagamcnto
pOl' conla) ou cumprc todos os deveres do
dcfiniti va).
Mas 0 que temos scmpre na reten<;ao na fonte C 0 pagamento de Lim
rendimento lfquido (nos rcndimentos de capital ou Has royalties) ou, em
slljeito a tributac,;:ao a uma taxa mais elevada Oll igual ~l da retenc,;:ao
(categoria A ou catcgoria B) de modo a aproximar a cobran<,;u da dfvida da
vcrifica<,;ao do facto lribul;lrio.
E como fo! decidido pelo Tribunal Constilucional italiano esla anteci
pac,;:ao quando juslificada pela prohahilidade de um prcssuposto econ6mico
1
revelador de capacidade contributi va nao pode considera-se inconstilucional •
Capacidade contributiva revelada. com um elevado graLl de probabilidade,
existencia de Lim pagamento que vai ser feito a um sujeito passi yo.
E e istn compreendido pelo legislador fiscal quando determina a
retenc,;:ao na fonte afazer Delas "ent idades dcvedoras de rendimento do trabalho
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Mauual de Direilo Fhml (Lisboa (974) 407 ss.
Slcuerm'ht 15:eo ( Kiiln 19(6) 94 e 414.
I De MnTA. La FlIllciolle e gli Ilt/i dt'lla Ris('()ssione. in i\MAI"II(,(,I, Tratmlo ol Diritllo
Triblltario (Milano 19(4) HI v 167-1611.
SAIJ),\NIL\ SANCIll-S, A QuanrijirYI{'(/o da JlJrtP(/('Iln Tributdria. (Lisboa 19(5) 1
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depcl1dcllte" (art. <J<J." n.o L do CIRS) ou :-.obre os rCl1dil1ll'lIlos '. ;1lI1l'lld",
flO exercfcio, por conta pr6pria, de qualqucr adi vidadc dl' prcsl;I,JIl) til
(art. 100,° do ClRS).
A retenc,;:ao na fonte ineide sobre rendimento devidos. sobre rCl1dil1ll"lllo~
auferidos por A (e por isso devidos pOl' B). Temos a chamada reb,';I\)
triangular entre 0 credoI' de uma presta<,;ao pecuniaria (um delcrminado
rendimento tributavel), 0 seu dcvedor eo sujeito activo da relac,;:ao tribul,iria"
o Estado.
Ate 0 art. 101.° do CIRS desaslradamente citado pela Adminislra;;ilo
fiscal pressupoe esta situa<,;ao "As entidades que disponharn ou devam
de cOl1labilidadc organizada sao obrigadas a reter 0 imposto, mediante a
aplica<.;.:io. (lOS rt'l1dimel1fos ilfquidos de que sejam devedoras ..".
E fa-Io pOl' nao ser possfvel para 0 legislador fiscal preYer algum casu
de reten<,;.:io l1a fonte scm falar de rendimcntos devidos: 0 pressuposlo ba:-.ico
da reten<,;ao na fonte.

4. 0 ALARGAMENTO DO DEVER DE RETEN<;AO NA FONTE
E AS SUAS CONSEQUF~NCIAS
A rcsposta que a Adrninistrw,;ao fiscal pretende dar a estas objecc,;:{)es

IS que "ap{)s a entrada em vigor da Lei 30-G/2000 "qllaisqller rendimel110s
pagos pcla Santa Casa cia Miseric6rdia de Lisboa e que sejam tribLlt;iveis
em IRS como rcndimento da calegori,] B decorrentes da presta<,:ao de servi<,:os
pelos agenles que intcrvem na venda dos jogos, illdel'{,lIdellll'fl/enle da/r)f"ll1o
como se

0

E avan<,;ando lIeste scntido "forma como se raz

0 pagamenlo"
ficam especificamentc como lima forma de pagamento "0 desconto no prec,;:o
de aquisi<,:ao, por comissao sobre 0 volume de vendas ou sobre os prcmios
pagos".

Este desconto ou esta comissao em a func;ao contratual dc permilir it
quanlifica<.;ao do pagamento que deve ser feito:l SCML: mas inverlcndo pOI'
complelo a situit<,:ao it AdministJ'lH;aO fiscal sLlstenta que aquilo que os

i\IHlclll'O XAVIEll.

TII'KI.fL\N(;.

Sobre os probleillas que isto levantou v, SAlIL\NIIA SANCllr:i, COllceilll de
Relldilllemo do IRS, FISC,\IIIlMli II." 7/11 (20(H) ,ll- 61.
Veja-se pOl' exelllplo a Circular 5, de 121031200 I da DGCI que lenta faze ..
entre os casus em que ha e em que nao ha reten~,lo na fome.
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intermediarios obtem como ganho na sua opcral,Jlo l; 11111 P;I)';lllll'lll(I Itll"
pelo credor.
Veremos ja as absurdas consequencias, te6ricas c pr;ilil'a~, ljlll' 1t·11.)
esta posic;ao se fizesse vencimento.
Mas note-se como possfvel desculpa para este desconcila vo l'llllll'jIIII,,1
que a 0 legislador da reforma criou inumeros problemas praticos ao ;iI.lII',1I
indevidamente 0 dever de retenc;ao na fonte que pas sou a abrangn silll;!'.' H"
em que juntamente com 0 pagamento de servic;os ha llll1 paganll'lll(I tI,
materiais :i ou de servi~os de outrem. Nestes casos a retenc;ao na fonk P' H I,
ter efeitos perversos que criaram serios problemas de aplieac;ao ".
Contudo nao foi 0 legislador tao longe que alargasse 0 dever de rl'll'll
c;ao na fonte a casos em que nao pura e simplesmente nao ha quall!1I1'1
pagamento e em que pOl' nao haver fonte, nao pode haver retenc;ao. COlli"
aqui sueede.
Porque se esta coneepc;ao vingasse verfamos 0 que iria succdeL Ail'
onde iria a retenc;ao na fonte se esta modalidade de cobranc;a fosse aplicld,1
a esta actividade empresarial e a todas as demais que tivessem a meSIII;1
natureza e que, pOI' isso mesmo, tambem deveriam ter mecanisnlO,s L1l'
retenc;ao,
Mas para isso distingamos entre os dois tipos de operac;6es em LJlIl'
segundo a Administra<,:ao fiscal deveria haver reten~ao na fonte,
a) 0 "desconto no prec;o de aquisi<,:ao":

0

contrato de eompra e vemb

de bens.
Se para haver pagamento sujeito a retenc;ao na fonte basta haver
"desconto no prec;o de aquisi<,:ao" entao pareee que estao abrangidas pm
este dever a maior parte das transac~6es comereiais.
Sempre que A vende alguma coisa a B para que B a revenda esta-Ihc
a conceder um desconto: de modo a que B possa obter umlucro na transac~ao
futura. Se comprar ao mesmo pre~o porque vende, como todos sabemos,
nao vai ter qualquer ganho.
E por isso 0 termos desconto pode ser aplicado a todas estas situa~6es.
Consideremos por exemplo as transac~6es no Mercado Abastecedor
da Regiao de Lisboa:
Se um vendedor por grosso de batatas faz uma openl~ao com um
retalhista haven! sempre desconto, neste sentido amplo do termo: uma vez
que 0 retalhista espera vender sempre acima do pre~o de aquisi~ao.
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sentido Illais cstrito nOlltros casos 0 grossista fal lllll de.~l'olilo
cspecial ~Iquele comprador: porque 0 conhece, porque compra Illaior
l(uantidadc, porque quer vender a todo 0 CLlstO.
E s6 nesse caso haveria reten~ao na fonte ou em todas as opera<,:()c,s
porque haveria sempre um desconto? Seria preciso distinguir entrc os
"descontos'''!
E note-se que nenhuma destas Openl~6es poderia escapar it reten<,:ao na
fonte uma vez que a venda de batatas no MARL c para os aspectos que nos
interessam identico ~I venda dos bilhetes da Lotaria Instantanea que e fcita
com um "desconto": comprados pelos agentes que, tal como 0 comprador de
batatas se torna seu dono, assumindo 0 risco, no momento da compra.
Segundo a Administra~ao fiscal, que nao distingue, tambem aqui devera
haver reten~ao na fonte.
o que quer dizer que se quiser ter uma posi<,:ao consequente a
Administra~ao fiscal devera em breve come~ar exigir a pratica de reten<,:ao
na fonte no MARL (0 problema do momento em que isto deve ser kito sera
visto posteriormente) mesmo que isso va paralisar todo este mercado
impedindo as vendas a comerciantes em nome individual, tributados pcb
cat. B do IRS.
o projecto de decisao da Administra<,:ao fiscal. E por isso cia cOlltelll
uma doutrina que, se for aplicada, vai tornar mais ou men os impossfvel a
venda de bens para fins de comercialila~ao a sujeitos passivo que nao sejam
pessoas colectivas.
()U IlUIll

b) A "comissao sobre 0 volume ue vendas ou sobre os premios pagos":
a prestac;ao de servi<,:os
Mas tambem temos situac;6es ern que nao ha esta alienac;ao de bens
feita a terceiros de forma dcfinitiva.
E por isso entre aquilo que a Administra~ao fiscal entende ser equi
valente ao pagamento est{l a concessao de uma comissao sobre a presta<,:ao
de servi~os: aqui temos os muitos casoue bens e direitos - Lotaria Nacional,
apostos como 0 Totobola ou ou Totololo - em que a natureza das coisas
desaconselha ou impede a aquisic;ao definitiva por um mandatario dos
jogadores e por isso so depois de realizadas as apostas devera a Santa Casa
ser paga.
Do ponto de vista da forma jurfdica passa-se sempre 0 mesmo: a lei
preve com alguma rigidez, necessaria para 0 bom ordenamento dos jogos,
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III11a COlli iss,'lo de lllodo a inleressar tercel ros lIa opel'a\;,'IO c rca Ii/ar () ,'()Ilidch
COI11 os interessados. E por isso a Santa Casa nao rccchc a tot,lI idad,' .1;1"

quanti as que foram reeebidos pelos mandat{ll'ios dos apostadorcs. llilla pall\'
fica nas suas maos como comissao,
Parte esta que nao constitui nunca um dever de prestar da SCM I. paLl
com os mandatarios dos apostadores: e uma clausula conlmtual que Will
diminuir a dfvida destes para com a SCML.
Os mandatarios devem it SCML e sublinhemos estas evidencias P;II';I
assinalar 0 infundado da posivao da Administnll;ao t1scal
aquilo qUl'
recebem menos X (comissao legal), A SCML nunca deve l1ada ao"
mandatarios.
a venda de tftulos como os bilhetes da Lotari;1
QueI'
Nacional ou 0 dircito a receber
o
crimI um regime que garante que a SCML
se l'ollstitu<I eO! 110 dcvcdora
dos jogadorcs c seus mandat{lrios: cxcepto
ao o:.t1!amento dos
o que C lima mltra qucslao.
Num caso confia-Ihe tftulos que deverao ser pagos, Oll
nos prazos contratllais. NOlitro permitc-Ihe receber apostas, denim de lim
certo prazo, devendo depois elltregar as qUHlltias recebidas.
Em ambos os casos a dfvida dol' mandal{lI'ios dol' jogadores esta limitada
pela cxistcncia de uma comissao ou margcm de venda que nunca sera devida
SCML aos rnandatarios mas que, pelo contrario, limita a dfvida destcs
~l SCML.
quantificados "os llIontantcs pagos ou
il disposi;,;ao dos Agentes" COl1l0 pretende a DGCI: sao iguais a zero.
A natureza dos contratos qlle a SCML celebra (esta disp{)e de bens
que os agenles comercializ<lm) faz com que esla I1l1l1Ca se encontre em
sitlla<;ao de dtvida para com os seus agentes: sao estes que se van eneontrar
regularmente em situavao de dfvida para com cIa.
E l1ote-se que esta curiosa tese da DGCI iria
t'onte ilS mliltiplas sitlla<;()es em que ha lima entrega de bens il
para hltum venda: sempre que LIm comerciante em nOllle
passivo de IRS, receba bens para exibir no seu estabeleeimcnto que
se vender (e devol vera em caso contrario) deven"i 0 vendedor fazer lima
reten<;ao na fonte, Como sLlcede sempre nos casos das editoras de _
de livros e de revistas. Venda eom um desconlo ou uma comissao para os
distriollidores e os pontos de venda,
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A Ad11linistr;;lI;ao fiscal nao tCIll a Illais pl'qUl'lld IH1,,';j() do" jll(,hll'III.I"
que ida eriar h actividade eomercial se tentassc apl iear a illlhl d ;1"'1 \ Ill:ll It,
eOlnercial e nao apenas ~I SCML - a sua abstrusa teoria,

S. 0 MOMENTO DA RETEN<;AO E A SUA IMI'OssivEL
DETERMINA<;AO

c

A reten<;ao na fonte um dever de cooperayao quc, como totIas ;1'
ohriga<;oes tribut{lrias deve ter um momento de vencimento.
Quando surge 0 dever de reter?
A resposta da lei c simples: no morncnto em que a qllantia C paga Ull
posta a disposi<;tio do devedor.
o prindpio csta muito claramente fonlllllado nos mi. <)8." "RCICIH;;l!'
na fontc Regras gerais",
A reten\=ao na fonte deve tcr lugar no "acto do pagamento, do WI]
que presumido, da slIa coloca<;ao a disposiyao, da Slid
ou do uouramento do respectivo quanlitativo".
do legislador fiscal que quer evita!
eontratual do sujeito passivo conduza a atraso,-;
do dever de pagar.
E por isso "se 0 momento cm quc 0 rcndimento e colocado it
nao coincidir com 0 do efectivo pagamcnto, e desde 0 primeiro momelllo
devida a reten<;{io" I.
a regime mantcm, apesar das preeLll!(;6es do
clarenl: e que () irllposto deve ser retido scmprc quc 0 rcndimento e pago 011
posto ~I disposil;ao" est:i tambem rcpetido e enfatizado nos mis. 99." e 100.
do CIRS.
Mas nos conlratos celcbrados eom a SCML em que momenta qm:
esta coloca ou poe ;1 disposi<;ao dos intermcdiarios quanti as que Ihe
devidas?
Como ja vimos as relavoes contratuais da SCML com os intermediarios
que alargam a sua rede de vendas, tal como sucede com a maior parte das
acti vidades em que h<i um recurso a intermediarios, estao organizadas de
modo a que nuncLi deva haver pagamentos feitos a estes: os mandatarios dos
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SALGAllO MATOS,

Oidigo do IRS

Anotado (Lisboa

ISG

1999) 465,
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;q)(Js[;ld('rl'~ Vl'lIliClll IK'IIS l' servil,:os c' ('IIII\',l'.;II11 d S( 'M I lIlI!;1 pdllt'
suhstancial daquilu quc recchclll.
Niio prestam servic,:os it SCML pelo quais dev:tlll scr Cllllllll'IlS;1(1I IS
No caso das Lotarias Nacionais recebem bellS em
nos prazos contratuais. No caso das Lotarias hls[antaneas
que pagam imediatamente e usam nos termos da lei, No caso das
a da Santa Casa e. em troea, Iteam com lima percenta1,'.l'lll
das mesmas.
Onde e que cstCi 0 "acto do pagamento ou coloeac;ao a disposic;ao" qllc'
na jCl citada circular 5 da DGCI marca 0 momento da retenc;fio na fonte?
E esta dificuldade pnitica, mas tambcm conceptual de determinar u
momento do pagamento, assinala na perfei.:;ao a inaplicahilidade do instituto
da retcnc;ao na fonte a esle tipo de rela<;oes,
Em que se ha um servi.:;o c apenas no sentiuo l11uito amplo dc que 0
retalhista presta sempre um servic;o ao grossista e 0 grossista presta scmprc
um
ao
E ainda que 0 conccito de "servi<;o" tal como cstava desenhado no
do IRS tenha sido obscureeido pc\a fusao da categoria dos
rendimcntos do trabalho independente com os <.los rendimentos comerciais
e industriais, como ja VilllOS, 0 COllccito de rClldilllento devido "entidades
devedoras de rClldimcntos" cria lim princlpio de distinc;ao: entre os
que quando sao prcstados criam um dever dc prestar e provocam lim
pagamcnto ou lima de qUHntia a disposi<;;ao do credOI' (0 qlle pontualiza 0
momento da retenc;ao na fontc) e os "servi.:;os" fnsitos nas rela<;oes comerciais.
Ern que nao surge um dever de prestaI' nem um momento de realizac;ao
do DcU!amcllto e em que por isso nao oode haver retencao na fonte.

Condusoes:
VI) A simples invocac;ao dc uma norma que ainda pOI' cima teye
mudanc,:as de redac<,;ao no perlodo da sua Dossfvel (\olicacao nao
chega para fundamentar a decisao da

V 2) Ainda que a reforma fiscal de 2000 tenha alargado os deveres de
na fonte esta continua a ser devida quando h{1 um
de servi<;os;

I ~I II r

( (I

(;1'

/1 I I 'I ( \ \, 'I

I

if 1/1 [I I
j

I" \ I !

I (i

\

v ]) A retent,;,lo nil rontc COIllO dC\l'r de

\,

I!,

If J I! 1/, I

'; j I! [, 1/

l'O()lll'l;I<.:;((l

tem C0l110 prcssuposto que este deya el"ccluar lIlll
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v 4) A venda de bens com urn "desconto" com a Iinalidade de cOllslllll1
uma caracterfstica comum a toda a actividade cOl11en:ial:

V 5) Aplicando esta doutrina da Administnu;:ao fiscal devcria

h;IVlT

retem;ao na fonte sempre que A vende alguma coisa a B;

V 6) JCI no caso dos servic;os prestados pOl' intcrmediarios com hasc'
numa comissao com pagamcnto dos direitos adquiridos dcpots dl'
feitas as operac;oes hCl uma estreita semelhanc,:a com 0 quI.: C()SIUllI;1
designar-se por vendas ~l eonsignayao;

V 7) Em ncnhum destes casos existc qualquer dever de prestar (1<1
SCML aos intcrmediarios;

V 8) A determina<,;ao do momenlo ern que deveria ser reita a
a fonte ncstas situacoes
E

e pura e

c este, salvo melhor opiniao, 0

meu parecer

Jose Luf.\' Saldanha Sanches
Lisboa. 20 de Setemhro de 2002

