-7
\

/

I

AiiA PAULA DOURADO - ANTONIO CARLOS SANTOS
CRISTINA SANTOS - DAVID OLIVER - FRANCISCO DE SOUSA
DA CAMARA - FRANS VANISTENDAEL - HOWARD LIEBMAN
HUBERT HAMAEKERS - J. L. SALDANHA SANCHES
MIGUEL SILVA PINTO - PAUL MORTON - KEES VAN RAAD
RITA TAVARES PINA - STELLA R A V E N T ~ S- STEPHEN BILL

LISBOA 2003

1. 0 conceit0 de normas anti-abuso
.4 classificaqiio de uma norma como "normas anti-abuso" dentro do conjunto
das nonnas que compde o ordenamento juridico-tributario e a sua delimitaqiio
em relaqiio a outras normas niio 6 ficil.
No centro deste conjunto temos a clausula geral anti-abuso que permite a
Administraqiio fiscal, caso consiga demonstrar que uma certa forma juridica foi
utilizada apenas para obter uma reduqiio inaceitavel da carga fiscal - inaceitivel
por se realizar contra uma intenqiio contraria e claramente expressa pelo legislador fiscal - anular os efeitos fiscais desse negocio juridico.
Cliusula-geral hoje contida no art. 38' da LGT e que tern como eixo
metodologico a fraude a lei em materia fiscal: e por isso se pode considerar
como uma projecq50 fiscal da teoria do negocio indirecto.
No sentido de um negocio feito corn uma finalidade especial que o desvia
da forma que mais facilmente se adaptaria h sua intenq50 pratico-economica,
criado por um especialista ( I ) e que assume. no Direito Fiscal. o objectivo unico
de reduqiio da divida fiscal.
Professor Associado da Faculdade de Direito de 1-isboa
E nesse senrido vela-se I aproximaqiio que 6 feita entre sste tipa de conrratos s a jurispmdincia
das cautelas. tarefa de urn "e.~prrtidell 'giure" que prossegue o firn legit~mode cnaqio de garantla:,
para o seu cliente. ORLANDO de CARV.4LHO. .C>gd~,~o
.Jtrridico Inifirrcto. In Escr~tostCc31mbra
1998) 86-88. Sohre essa relaqjlo da jurispmdSncia das cautelas e du negtjcio ind~rcctoem materia
fiscal ver tambem SONTHEIMER. C'ertrugsgrstulrun,os und Ste~~errec/zr
(Miinchen 200 I ) I - 13.
Ha aqui urn problema de perspectlva sublinhacio na afirmaqZo sepundo a qua1 o jur~staespecializado e m contratos niio aplica a lei a certos factos no traditional mecanismo da subsun~iio.
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Mas ao lado dessa clausula geral encontramos normas especificas com o
mesmo objectivo: como a alinea b) do no 2 do art. 75' do Codigo do IRC exigindo para o reconhecimento de menos-valias provenientes de liquidaq6es a
detenqiio na miio dos socios das partes sociais da sociedade liquidada pelo menos
durante tres anos e de que trataremos adiante'2).
Ou de forma menos nitida podemos considerar tambem normas anti-abuso
as limitaqdes que a lei coloca nas vastas zonas em que o exercicio do direito
da empresa de definir uma'politica para a fixaqiio de preqos de transferencia
com outras empresas, utilizar entidades situadas em zonas de baixa fiscalidade,
definir a relaq5o entre capital proprio e capital alheio, realizar provisdes e amortizaqdes pode conduzir a decisdes principalmente influenciadas pela intenqiio de
reduzir o lucro tributavel.
E temos por isso as normas dos artigos 58", 59" e 60" do Codigo do IRC ou,
em termos mais gerais os principios especiais que imp6e a correcqiio do balanqo
comercial para dar origem ao balanqo fiscal: porque embora haja um preqo que
e o objectivamente correct0 e um nivel de provisoes que e o imposto pel0 principio da pnldencia ha uma margem inescapavel de discricionariedade p r i ~ a d a ( ~ ) .
E nesse sentido se pode falar de normas anti-abuso, numa perspectiva funcional, para abarcar todo esse gnlpo de n o m a s .
Embora o legislador fiscal use o conceito, quando por exemplo, cria normas
especiais de consulta a Administraqiio fiscal com deferimento tacito depois de
seis meses no art. 63' do CPPT, num sentido menos amplo.
utiliza a lei como instrumento de conformaqio dos contratos. LANGENFELD, Ct'undlcrngm der
Vrr~nogrnsnachfolge-ZUI..4cifgube der Vertragsgestaltcrng in P r u x ~ scrnd Ausbildung NJW, 1996,
2605. Sobre os contratos indirectos e a sua distinq2io da simulaqio bem como as possibil~dades
de abuso neste dominio e a categoria muito especial dos neg6cios fiduciarios ver tambim PAIS
V.ASCONCELOS. Conir-utos Atipicos (Coimbra 1995) 243-3 11. 0 que reduz radicalmente a hipotese da previs2io normativa fiscal com base na qualificaqao legal dos contratos ate porque "a
q u a l i f i c a ~ i ode um contrato como pertencente a um tipo legs1 tem. na perspectiva da aplicaq2io
do Direito, um alcance limitado" R. PINTO DUARTE. Tipicidude e Aripicidade dos Conrratos
(Coimbra 2000) 12 1.
(') Esta abordagem geral, de mancha larga, ou abordagem especifica para certos foram qualificadas
pela ComissZo Caner. para a reforma fiscal no Canada. como .shot gun upprouch e Sniper i upproach. WISSELINK, The Runge of Legal hleasures, in International Tax Avo~danceI, lBDF
(Daventer 1979) 129- 13 1 .
1'' Criando um problema permanente entre a verdade oblectlva do balanqo e essa margem de declsao
qunnto j. 1nscriq5o no bnlanqo e as valorizaqijes dos elementos do actlvo e do passlvo. GROSSFEL,
B ~ l a n ~ r e c h3"t ed. (Heldelberg 1997) 61- 63. LEFFSOK, Die tir~inclsutreOrdnrrngmassiger
Ruc,h/iihnmg-Rechfinut~rr~rndRcstimmung 7" ed. (Dusseldorf 1987) 193-200. WEBER-GRELLET.
.Sie,l~erh~lunrre~,hi
(Munchen 1996) 76-87 Para cxcmplo destas possibllidades de opqZo na lei fiscal ponuguesa veja-se o .Art. 29" n" I e 2 ou o art. 3 1" do C6d1go do IRC.
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Uma vez que as restringe as que tenham como escopo os actos praticados
"com manifesto abuso das f o m a s juridicas". Eliminando assim, por exemplo,
as regras dos preqos de transferEncia: except0 se, eventualmente, tivermos um
caso que une os problemas dos preqos de transferencia com os de abuso de
formas juridicas.

a) As normas anti-abuso em Portugal e a influencia comunitaria
A insularidade da doutrina portuguesa levou a que a introduqiio de clausulas
anti-abuso - consideradas durante um longo period0 como sendo contrarias ao
principio da "tipicidade fechada" e a obtenqiio de seguranqa juridica - tivesse
lugar tardiamente em Portugal. Muito depois de ja serem usadas de forma corrente na legislaqiio comunitaria.
Pode mesmo afimar-se que a norma contida na alinea a) do art. 1l o da
Directiva 90/434!CEE ao permitir aos Estados recusar a aplicaqiio aas normas
nela contidas sobre reestruturaq6es empresariais sempre que estas tivessem
como "principal objectivo a fraude ou a evas5o fiscal", para onde remetia a lei
portuguesa, constitui a primeira clausula-geral anti-abuso do ordenamento juridico-tributario portugues.
E consequentemente o problema da concordiincia, em termos gerais, das
normas anti-abuso do ordenamento juridico-tributario portugues com o Direito
Comunitario deve por isso ser eventualmente procurado nas expressties concretas dessas mesmas n o m a s anti-abuso. E nalguns casos pode se destituido
de originalidade: pode insenr-se, sem grandes particularidades, na quest50 mais
geral das relaqdes entre o Direito Fiscal Tnternacional e o Direito Comunitario
uma vez que nas suas convenqdes Portugal tem comeqado a usar formulas antiabuso criadas no pratica convencional de outros Estadod",.
Contudo, da mesma forma que o alargamento da cornpetencia do Tribunal
Europeu tem conduzido a criaqiio de novos conceitos como o da niio-discriminaqiio que, ultrapassando radicalmente a limitada niio-discriminaqgo do Direito
Fiscal Tnternacional veio tornando impossivel a exclusiio do estabelecimento
estavel do universo das empresas que siio sujeitos dos acordos de dupla tributaqiio.
Uma vez que o Tribunal Europeu partindo do conceito das liberdades fundamentais que estruturam o Direito Comunitirio tem utilizado urn conceito de

F. SOUSA da C . ~ ~ I . A KPortz,gul.
A.
Report to 1EA -7001, C a ~ h e r sde Droit Fiscal Internat~onal
(200 I) v. LXXXXVIb, 791-798.
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igualdade juridica que constroi com base no principio da n5o-discriminaqrio e das
liberdades atribuidas pel0 Direito Comunitario" para concretizar os limites da
proibiq5o da n5o-discriminaq50('). 0 que tem conduzido a um crescimento constante da sua cornpetencia em materia fiscal com a consequente compress50 dos
poderes fiscais dos diversos Estados membrod6).
Um alargamento de competincia judicial do Tribunal das Comunidades com
a consequente construq50 dos principios de sistema fiscal europeu que podem
conduzir a um escrutinio judicial da legislaqlo nacional anti-abuso. Uma vez que,
nos ultimos anos, a jurisprudEncia da EU, mesmo nos impostos directos, temse desenvolvido com urna velocidade sem precentes e hole influencia todas as
areas da regulaqiio juridica das sociedades comerciais.
Nomeadamente pela aplicaq5o do principio da proporcionalidade como forma de escrutinio das diversas disposiqbes anti-abuso.
b). 0 caso CENTROS e o abuso de direito na jurisprudCncia do
Tribunal europeu

Foi exactamente esta quest50 que se colocou no caso CENTROS: a decis5o
do Tribunal teve como eixo decisorio a oposiq5o entre a restriq50 a uma liberdade fundamental (direito de estabelecimento) que lhe deram origem e a quest50
mais geral da possibilidade da existencia de normas nacionais anti-abuso.
Tratava-se, no caso CENTROS('j de saber se urna sociedade criada por
dois dinamarqueses no Reino Unido, para contornar a exigencia de capital
rninimo existente na lei dinamarquesa para a criaqgo de uma sociedade daquele
tipo poderia, ou n50, instalar na Dinamarca uma sua sucursal. E que a intenqzo
era de tornear a lei dinamarquesa n5o havia qualquer duvida: uma vez que a
sociedade britinica nem sequer tinha actividade. Tratava-se por isso de saber
apenas se as autoridades dinamarquesas estavam a violar a liberdade de estabelecimento ao recusarem a criaqlo daquela sucursal.
0 ponto e m discuss50 era saber se a falta do capital minimo exigida pela
lei dinamarquesa n l o iria pijr em causa a protecq50 dos credores publicos (dividas fiscais) t. privados. Cotno era afirmado pelas autoridades dinamarquesas.
sste process0 veja-se LEHNER. Brgrenrung der n u r ~ o n c ~Brsrrurrung~~wulr
l~~t~
durch die
C;rzrntl.sfkeihriren ~ t r ~Di.rkrimirr~lr~gl,ttrh~~te
il
des EG-Vc.rrrage.5. DStJG 23 (10001 763-285; 2
T ~ I ~ ~ ~ ~ I.>rhorr
C I E StlL,r
. Dl.vkriminierung von Srruerczt~sliinrl~~r
~ t n dSre~lrrinlurldern.DStJG 19
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Contra isto o Tribunal argumenta que se a sociedade tivesse actividade no
Reino Unido as autoridades dinamarquesas niio Ihe teriam negado o registo
sem que desse mod0 houvesse efectiva p r o t e c ~ l opara os credores - e que ha
outros meios de os proteger.
Uma vez que que se trata de "urna sociedade de direito inglks" e n5o de
"uma sociedade de direito dinamarques, os seus credores est5o informados do
facto de a mesma depender de uma legislaqao diferente da que regula na Dinarnarca a constituiqiio das sociedades por quotas e podem recorrer a determinadas normas de direito comunitario que os protegem, como a Quarta Directiva
781660lCEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, baseada no artigo 54.", n."
3. alinea g), do Tratado e relativa as contas anuais de certas formas de sociedades". Alem de outras normas de direito cornunitirio.
0 que temos aqui. como base da decis50, e urna valoraq5o negativa do Tribunal sobre a eficicia do tradicional requisito do capital como mod0 de protec$20 dos credores. E e essa valoraq50 negativa que o conduz i desqualificaqlo
da norma como um mod0 adequado de evitar um comportarnento abusivo por
parte da sociedade. N5o se trata de impedir o abuso de direito mas antes de
urna discordincia da via que e seguida pelas autoridades e pela lei dinamarquesas para obter esse fim (q,.
E ilm problema 6 materialmente distinto daquele que e colocado por urna
norma anti-abuso como a do art. 6 1" do CIRC sobre a subcapitaliza@o: independentemente de qualquer juizo sobre a validade desta norrna o que ela determina
e que haja urna relaq5o de proporcionalidade entre o capital utilizado nurn certo
empreendimento e o capital proprio do empresarioi". Trata-se por isso de uma
quest50 inteiramente diferente daquela com que deparamos aqui.

-

c) 0 Efeito DELAWARE: Involuqiio ou evoluqiio?

Esta desnecessidade de capital minimo como comeqo de uma sociedade
que pode ser contornada, depois desta decis50, rnediante a criaq5o de urna
sociedade no Reino Unido - foi acusada de poder proporcionar o charnado
efeito Delaware: o estado norte-americano que desde ha muito tem regras muito
aligeiradas para a criaq5o de sociedades.

-
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E veja-~eentre n6i as criticas de P,AULO DObIINGICES. Do Cnpitul S o c ~ u l .L'o(.u'o,
Princ+lo
e FunqCcs (C'o~mhra1998) 149- I50 sobre a "inadsquagiio do capital rninimo como remedio para
a limitagiio da re~ponsabilidadedo s6c1o".
19' Sobre este problema. no Direito Comercial veja-ss R ~ I L I LVENTL'R4, Soc~eddilespor @lorus, 11 (Coimbra 1989) 80-82 defendendo a responsabilizagiio pessoal do socio ern caso de lesiio
dn interesse dos crsdores corno efeito da sub-capitalizagZo.

Mas ao contrario do que se passa com a competiqiio fiscal, n90 e seguro
que esta forma de competiqiio possa ser nociva.
0 qiie o Estado do Delaware oferece i s sociedades que nele se formam,
para a l e n ~de regras mais simples, 6 um sistema judicial de grande qualidade
cujos precedentes e regras ti.m mostrado uma grande eficiencia na soluq50
adequada de litigios comerciai~"~".
E i. exactamente esta a posiqiio que toma a Comissiio quando afirma que
"a Centros simplesmente exerce; o direito de se estabelecer num Estado-Membro
que lhe oferecia. quanto ao capital social inicial exigido. condiqdes mais vantajosas: o que - como deveri deduzir-se do acordiio Segcrs e precisamentc um
dos objectivos da liberdade de e s t a b e l e c i r n e n t ~ " ~ ~ ] ) .
-

E tudo pode explicar o motivo pelo qua1 aceitou urna operaqiio comercial
expressamente destinada a contornar urna proibiqiio do ordenamento juridic0 de
um Estado membro.
d) Daily Mail e CENTROS: a reafirmaqiio da admissibilidadc das
normas anti-abuso
Podemos por isso concluir que o pressuposto que faltava no caso CENTROS
para que niio fosse aceite a fundaqiio de urna sociedads pro filmla no Reino
Unido para ultrapassar um obstaculo legal na Dinamarca era um juiro dc validade um juizo valorativo do Tribunal sobre a natureza do obstaculo. L'ma
distinqiio implicita entre a concorrCncia fiscal que pode p6r em causa as receitas
dos Estados Membros ou urna repartiqiio com um mcidico de justiqa dos encargos tributirios e a concorrEncia da lei comercial e registal, sobre o mod0 de
criaqiio de empresas e de garantir os legitimos interesses dos credores privados
e publicos.
-

-
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Porque ao mesmo tempo que aceitava a possibilidade de cornportamentos
destinados a contornar a exigencia legislativa de um capital minimo. o Tribunal
reafirmava a admissibilidade, primafacie, de nolmas destinadas a evitar o abuso
de direito. Afirmadas por inumeras decisdes citadas no acordiio CENTROS.
Uma vez que o Tribunal considera que podemos ter "medidas nacionais
susceptiveis de afectar ou de tornar menos atraente o exercicio das liberdades
fundamentais garantidas pel0 Tratado".
Desde que estas preencham quatro condiqdes: 1 - Devem ser aplicadas de
modo n90 discriminatorio; 2 - justificar-se por razdes imperativas de interesse
geral; 3- Ser adequadas para garantir a realizaqiio do objectivo que prosseguem:
4- Niio ultrapassar o que e necessario para atingir esse objectivo.
Seguindo a doutrina formulada para o caso Gebhard (C-55/94, Colect., p.
1-4165, n." 37) e retomada em outros acordiios.
Ainda recentemente o Tribunal reafi~moua decisiio de um Tribunal Aduaneiro
alemiio sobre a anulaq50, com base no abuso de direito (Rechtsmissbruuch)
numa materia de Direito Financeiro.
Tratava-se de um c a ~ o ~em' ~que
) se tinha realizado uma exportaqiio, logo
seguida de urna importaqiio, para deste mod0 se obter um rcembolso: entre
empresas sujeitas a urna direcqgo comum. Um caso. classico nos seus contornos, de cumprimento de todas as formalidades previstas na lei para a rnelhor
defraudar.
Afirmando o Tribunal quc "nos casos mais graves do abuso de direito" em
vez de termos. como 6 normal. um onus da prova atribuido i Administraqiio
fiscal. podemos mcsmo ter uin principio que "conduza i inversiio do onus da
prova". E deste modo, e tratando-se da aplicaqiio de Regulamentos comunitarios
que disciplinam subvenqdes, a sua aplicaqiio esta sujeita ao principio do abuso
de direito. F/.czus oinnia corrumpit. E por isso as autoridades aduaneiras podem
recusar um subsidio, em nome de principios gerais mesmo sem a habilitaqiio da
clausula geral anti-abuso que encontramos na lei fiscal na maior parte dos paises
da Uniiio Europeia e que e um principio geral do seu direito.
No fundo foi esta doutrina que foi aplicada. alunt In lettre, no caso Daily
Mail: era necessario saber se. mediante o exercicio da liberdade fundamental
garantida pelo Direito C:omunitirio de mudanca da sedc de um pais para outro
em nomc da liberdade de estabelecimcnto assegurada pelo art. 43" do Tratado
CEE uma empresa coniunit5ria poderia deslocar uma importante massa dc
mais-\alias niio realizadas para um pais onde a sua realizaqiio n5o impl~curia
uma divida fiscal.
-

-
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E por isso a invocaqiio pelo Tribunal dos principios que rodeiam a criaqiio
de sociedade e a transformaqiio de uma empresa ou project0 empresarial em
pessoa colectiva sob o ordenamento juridic0 de um certo Estado foi para o
Tribunal um mod0 contornar uma quest50 fiscal que na altura niio quis enfrentarf13). Mas que pode ser resolvida mediante a aceitaqiio do principio da
nulidade de efeitos fiscais dos actos praticados em fraude a lei fiscal.

2. 0 escrutinio judicial das normas anti-abuso
Ja vimos que se podia entender como normas anti-abuso, num sentido amplo,
todas aquelas normas que vem colocar limites a urna decisiio privada que constituiria, em principio, o livre exercicio de um direito integrando a autonomia
privada.
Que forma negocial utilizar, que preqo praticar entre duas empresas que se
encontram sob urna direcqiio comum: que amortizaqiio realizar para um certo
bem do activo imobilizado, que quantia afectar a provisiio para um determinado
risco?
A fionteira entre a fraude fiscal e alguns tipos de evitaqiio e simples de
traqar quanto ao nucleo duro das normas anti-evitaqiio: se um contrato e concebido de forma artificial apenas para reduzir a tributaqiio a fiaude esta afastada.
Mas e mais dificil nos preqos de transferencia: a deliberada sobrefacturaqiio
de exportaqbcs destinada a uma zona de baixo nivel de tributa~iio.ou acompanhada por pagamentos realizados numa zona de baixo nivel de tributa~iioe
fraude fiscal.
A pritica de um p r e p mais baixo para um estabelecimento estavel como
forma de assegurar uma maior quota de mercado numa fase de instalaqiio pode
ser uma pratica com urna intenqiio comercial legitima - Llmu bonu Jidr
commnzerciul reason - que choca com urna norma destinada a evitar a deslocalizaq5o de receitas.
0 mesmo se pode dizer em relaqiio ao nivel das amortizaqdes ou em relaqiio
a feitura das provisdes ou quanto i s regras pelas quais devemos valorizar as
existencias ou o activo imobilizado: as restriq8es que concretizam o conceit0
balanqo fiscal, niio tern um urna objective unico, siio normas bidireccionadas:
Destinam-se. nuns casos a evitar a fraude e em outros a evitaqso fiscal: e
eventualmente pelas rcstriqdes que criam a decislo autonomu da empresa.
podem constituir urna restriqiio ilegitima para a politics do balsnqo a seguir pela
empresa.

'
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A resposta para estes problemas de constrangimentos legais - na linguagem
do Tribunal estamos perante urna restriqiio de urna liberdade fundamental e C
preciso por isso saber se a restriqiio C proporcionada passa pela tentativa de
definiqiio dos pnncipios que devem determinar a feitura do balanqo p r i n c i p i o s
puramente contabilisticos c o m o sucede na Alemanha com os seculares
Grundsat:e Ordnungsmassiger Buchfuhrung preponderantes para a feitura
do balanqo fiscal ou principios aut6nomos~'-').E tambem que principios do balanqo comercial - puros principios contabilisticos - devem ser estendidos ao
balanqo fiscal: por exemplo a regra do balanqo que impde a relevaqiio de menosvalias potenciais mas niio a da inclusiio no balanqo das mais-valias potenciais
I r n p ~ z r i t a t p r i n ; i ~ ( ~ deve
~ ) ser ou niio levada para o balanqo fiscal?
O u numa outra investigaqiio, que principios contabilisticos - principio do
rendimento liquido, da realizaqiio. das provisbes - devem ter consagraqiio constit~cional(~~'.
0 que nos interessa para a presente analise 6 que, sempre que Lma norma
fiscal reduz a liberdade do gestor de escolher o montante de uma provisiio ou
de amortizaqiio que teria justificaqiio sob uma perspectiva estritamente contabilistica estamos perante urna norma anti-abuso. E que se o Tribunal das Comunidades tiver cumpetencia para analisar tal questiio: em principio, ira aplicar a
este caso a sua ja exposta jurisprudencia sobre as normas anti-abuso: a menos
que a norma que lhe atribui cornpetencia seja ela propria uma norma anti-abuso
no sentido de ser urna norma que restringe uma decisiio sobre um acto que
seria, sem ela. um mero exercicio da discricionariedade privada.
Como sucede com a 1V Directiva sobre as Contas das Sociedades.
-

-

-
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1998) 985-986. No Kelno Unido a Finance Act 1998 levou a urna maior acettaq5o das pratlcas
contabilisticas exigindo que cilculo fiscal do rend~mentoproporcionasse tambPm urna true und
fuir view da situaqio da empresa Mantendo-se co~ltudoas diferenqas. TILEY, Revtlnue La>v la
ed. (London 2000) 367-371. Para uma dsscriqiio generics, Fis).it~lV. Commercial Profit .Iccolrtliing in rkiherlrrnd,, Fronce und Ger-rnun>,(IBDF 1998) E tambim a sintese do relatono COIIIpuny Tuuuiion . . . ( n t 6 ) 3 18-32?.
"'I
Sobre o imnpur-~idrprrnzip
como rrgra do balanqo cornercial v. E B U . .Lliirr'.her Kommenrur =urn
Hun~icl.sge,-er=b~1c.h.
-IL'i., (hliinct~en200 I ) 1 3 . T'ltHGl. 11 Bilurrc~iode E.serc.izro - Porlu e P~-il.\.ri
( B o l o g a 1993) 5 0 .
' I b ' SCHULZE-0STEKL.OH. I.~iJu,sa~~ng.\-rechilic.he
GI-cnzt'rl der bilunz.~reurrc~~~hrlichrn
Geseisgeht~ng- :V'riiuprinzi~~,
hfussg~~hl~chXeii.sgrund.rut:,
Ruc k.rrellung. Gew~nnreuli.sierun,y,
DStJG 23 (2000) 67-85,
(I4)

Que como veremos, e pel0 modo especifico como foi introduzida no direito
portuguts, atribui cornpetencia ao Tribunal das Comunidades.
a) 0 direito subjectivo a ser tributado de acordo com o lucro real
A Constituiqiio da Republica atribuiu as emprcsas portugursas o direito a
ser tributadas de acordo corn o seu lucro real: e um fact0 bem conhecido. Um
direito que, em muitas circunstkcias, se encontra limitado pela lei. 0 que esta
e m causa, contudo, niio s90 rssas limitaqdes que constituem uma ocorrtncia
inevitavel na vida de qualqurr direito fundamental. Sempre object0 de esta ou
aquela limitapiio.
0 que pode estar e m causa e saber se esta limitaqiio que constitui o sacrificio de um valor constitucional "e necessario e adequado a salvaguarda de
outros"(17). Uma questiio que se deve colocar: quer se trate da interpretapiio de
uma norma comunitaria ou de saber se urna nonna ordinaria esta ou niio de
acordo com a Constituiqiio.
Por isso mesmo e que podemos tratar da quest50 da validade das normas
do Codigo do IRC sobre provisbes nesta dupla perspectiva.

b ) A IV Directiva sobre as contas das sociedades (780i660, CEE)
A aprovaqiio da IV Dircctiva sobre 3s Contas das Sociedade constituiu urna
dificil tentativa de conciliaqiio entre as tradiqdes contabilisticas anglo-americanas e continentais(l8)que levou a introduqiio do no 5 do art. 2': segundo este
nlimero, se as regras seguidas no balanqo com a aplicaqiio de urna norma contida na directiva niio conduzir a uma true and fair view da situapiio patrimonial
da empresa "deve derrogar-se a disposipiio em causa".
E com base nestas disposiqbes o Tribunal das Comunidades, ao julgar sobre
uma quest50 prejudicial que lhe foi submetida por lim tribunal alemiio era
precisamente na Alemanha que esta liberdadr de escolha de via, vinculada
apenas quanto ao fim. que esta nonna atribuia a empresa criava mais dificuldades veio reafirmar que a principal funpiio do balanpo, segundo a Directiva
era proporcionar a true nnd,fair vie^ da situaqiio da empress"".
-

-

A aplicapiio deste principio n5o se quedou por aqui mas rapidamente passou
para o julgamento da compatibilidade de uma nonna do balanqo fiscal alemiio
com esta mesma Directiva.
A quest50 surgiu num litigio entre urna empresa de constmqlo e o Finnnzunlr BrrgheilnQOJsobre a compatibilidade entre as regras d o balanqo fiscal
alemiio sobre provisdes r a I V Directiva.
Esta empresa de constmqiio civil confiava uma parte das suas obras a subempreiteiros: e considerava nrcessario, em nome do principio da prudtncia que
predetermina todas as decisdes contabilisticas e da concretizapiio do principio
de que o balanqo deve dar urna imagem fie1 da situapiio patrimonial da empresa,
fazer uma provisiio de 2O/0 do seu volume de negocios para possiveis responsabilidades emergentes dessas mesmas obras.
A Administrapiio fiscal alemii aceitava uma provisiio de 0,5% sobre o volume de neg6cios mas niio de 2%. So acritando urn provisiio maior se ficasse
provado que o risco no sector estava bastante acima do que era normal: invocando para justificar a sua decisiio uma orientapiio administrativa basrada em
decisdes judiciais e a lei que rege estr caso: a Bilanzrichtlir?iengt~set_~
qur incorporou a 1V Directiva no ordenamento juridic0 alemiio e que depois foi transposta
para o Codigo Comercial Alemfio.
Uma vez que a lei fiscal alemii. no caso das provisdes, se limita fundamentalmente a proceder a urna remiss50 para as normas contabilisticas com regras
que limitam a decisiio empresarial no caso dos fundos de pensiio("'. Tendo o
Tribunal decidido que "na austncia de urna regulamentaqiio comunitaria que vise
especificamente o metodo e os criterios de avaliapiio do montante das provisdes
para encargos e riscos. estas provisbes devem ser detenninadas nas condiqdes
fixadas pelas diferentes regulamentapdes nacionais, desde que, todavia, as contas anuais deem uma imagem fie1 do patrimonio, da situapiio financeira e dos
resultados da sociedade e que o montante das provisdes nZo ultrapasse as
necessidades da refrrida sociedade".
A mesma quest50 foi colocada no caso, ainda a aguardar julgamento, Btznque Interncztionale pour 1'-4frique Occicic~ntaleS,4 (BIAO) vs Fincznzamr,f;i~.
GroJ~~nrt71-nehmen
de Hamburgo. Onde se coloca a questiio da cornpatibilidade entre as normas fiscais alemiies sobre provisdes e a IV Directiva.
Keste caso niio e seguro que o Tribunal se considere competente uma vez
quc a IV D i r e c t i ~a niio tem regras para a contabilidade de bancos embora a lei
intema alcniii. ao regular a contabilidade. tenha abrangido os bancos.
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E por isso, aqui, o Tribunal so sera competente se aplicar a doutrina seguida
no caso Leur-Bloem, um outro caso em que se tratava da aplicaqiio da Directiva sobre fusdes e cis6es: quando a lei intema transpde a directiva e a considera
aplicavel a operaqdes entre residentes, por considerar desejavel a uniformidade
da lei, o Tribunal e competente.
Contrariamente a posiqiio tomada pel0 advogado-geral Jacobs nas suas
"conclusdes" sobre este caso em que este considera dever ser revista a jurisprudCncia Leur-Bloem e Gilloy sobre esta materia("'.
Mas esquecendo a questdo da compedncia e voltando ao merito da causa
teremos de concluir que o facto da lei fiscal alemii operar basicamente uma
remiss59 para as leis do balanqo comercial sobre a informaqiio a prestar aos
socios quanto a situaqiio patrimonial das empresas toma as normas sobre as
provisdes no balanqo comercial sindicaveis pelo Tribunal das Comunidades.
Fazendo com que estas se devam considerar sujeitas aos principios da I V
Directiva.

3. As implicag6es para o ordenamento juridico-tributario portugucs
0 paradox0 da situaqiio portuguesa e que as nossas normas quanto a pro~.isdes('~)
siio bastante mais rigidas que as alemiis e por isso mais susceptiveis,
a partida de conduzirem a nega~iiodo principio da true and fair 1,iew que deve
ordenar o balanqo. Mas tendo object0 de uma regulaqiio especifica no balanqo
comercial poderiam. por esse mesmo facto, estar fora do 2mbito de competencia do Tribunal das Comunidades.
Apesar de uma muito intensa violaqiio do principoio fundamental da IV
Directiva.
Notemos que enquanto nas amortizaqdes nos encontramos uma perspectiva
tipificante com a previsso de metodos normais e de coeficientes normais de
amortizaqiio mas com a clausula de salvaguarda do no 3 do art. 29" que prevC
a adopqiio de metodos especiais para os casos e m que a previs5o legal se mostre inadequada, no regime das provisdes encontramos uma regulamentaqiio
rigida e sem clausula de salvaguarda.
C'11nc1usdt.sdo hdcogado-Geral .IACORS. Caso C'-306,99. 1S.Nov 300 1 40-47 Numa declsio
dc 200;-01-07 que niio vamos comenrar aqul (C-306$99)o Trtbunal considzrc~u-secclmpetente
par2 aprcclar a quest%).
Sohrc os p r ~ n c i p ~ ogerais
s
que as nortearam. ver FREIT.AS PEKE-IK.1, Regime Fiscal das
'
I I
El~,r?irnlo~
para a ,ua Rrr.lsu'o. CTF 292-294 ( 1983) 23
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So a respeito das procisdes para acqdes judiciais nos encontramos um mais
vasto poder de decisiio e de escolha conferido ao sujeito passivo pel0 legislador
fiscal(21).
Contudo, como siio normas que derrogam certos principios da IV Directika
no balanqo fiscal, n5o podem ser consideradas na perspectiva usada pel0 Tribunal para os casos alemiies. A quest50 aqui P diferente:
Podera a lei fiscal portuguesa derrogar deste mod0 a 1V Directiva sobre as
caracteristicas que devem ter os balanqos das empresas?

a) Direito comunitario / direito constitutional
Como ja adiantamos, supra, a quest20 e parecida com a quest50 que se
colocava quanto a quest50 da dupla violaqiio da Constituiqiio portuguesa e do
direito comunitario pelos emolumentos cobrados em actos registrais e notariais:
a Directiva sobre a reuniiio de capitais permite apenas a cobranqa de direitos
remuneratorios quando de reuni5o de capitais sujeitos a registo se tratasse e a
Constituiqiio portuguesa proibia a existencia de uma manifesta desproporcionalidade entre custo do serviqo e o nivel das taxas"".
E de uma interpenetraqiio entre direito comunitarioidireito intemo que levou,
por exemplo, o STA no caso L[SEDI a anular um custo notarial por compra de
predios incocando doutrina da Directiba num caso e m que se n5o tratava de
reuniiio de c a p i t a i ~ ( ? Utilizando
~).
a argumentaqiio do Tribunal das Comunidades
sobre a natureza dos emolumentos notariais.

b) A s normas portuguesas sobre o balango
A IV Directiva sobre as contas das sociedades, ao contrririo do que se
passou por exemplo na Franqa("), na Ita1ia(2" e na Alemanha""'. nHo foi expres( 2 J 1 Dada a dificuldade de defjnir regras a este respelto FREIT.AS PEREIRA. ..Perlociizaq?~
I
do
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Imposto: a inconstituc~or~uliducie
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samcnte introdc~zidana lei portuguesa, no sentido de se transformar a directiva
cornunitaria em normas juridicas internas que, sob a forma normal da norma
juridica, procedessem a transformapiio da norma comunitaria em normas de
direito interno.
0 que foi feito foi apenas mudar a estrutura formal do Plano Oficial de
Contabilidade e, por consequEncia, dos balanpos: uma vez que, como afirmava
o pre:tmbulo do DL no 4101 89 que aprovou o novo POC, a adesiio de Portugal
i s Comunidades Europeias "determinou a necessidade de se proceder a alguns
ajustamentos em materias contabilisticas". Ora que a IV Directiva impunha
urna mudanpa na estrutura normal do Balanqo n5o ha qualquer duvida.
Contudo a IV Directiva tambim impunha que em Portugal se introduzissem,
finalmente: algumas normas sobre a apresentapzo das contas das sociedades
no Codigo das Sociedade Comerciais, o que parece niio ter ocorrido a ninguem.
E por isso nessa materia vivemos sobre o efeito direct0 das Directivas, sem a
intermedia~iioda lei nacional.
Uma vez que, na materia de que estamos a tratar: o POC. para alem de
quadros e contas, contCm apenas alguns vagos principios muito ma1 traduzidos
para portuguCs'"~. sobre as provisbes: "a sua constituipiio deve respeitar apenas
as situapdes a que estejam associados riscos" (querendo com isto dizer que tCm
a funqiio de cobrir riscos futuros) "em que n5o se trate de urna simples estimativa de um passivo certo" (querendo com isto dizer que o risco era previsivel.
mas n5o certo). Tudo sobre a epigrafe de "considerapdes tecnicas" talvez para
reforcar a posipiio da Administrap50 fiscal e d e alguma jurisprudkcia mais
preguiqosa de que tudo isto constituia materia respeitante a "discricionaridade
tecnica" e por isso insusceptivel de revis50 judicial.
0 q~1eportanto deixa, frente a frente, as normas da IV directiva sobre o
balanqo e as suas provisbes e os artigos 34", 35", 36". 37" e 38" do Codigo do IRC.
Que com a sua estrita preocupapiio de evitar litigios e levando em conta a
tendencia dos contribuintes para falsificarem o balanqo inventando provisdes e
a incapacidade de control0 da Administrapiio fiscal procurou criar regras muito
simples e de aplicapiio automatics para as provisdes. Normas generosas que,
na maior parte dos casos, tal como sucede cum as amortizapdes. criam para as
empresas um safe harhour- dentro do qua1 podem reduzir. cumprindo estritamznte a lei. o seu lucro tributavel. blas que em alguns casos pode conduzir a
ilma situaqlio de exist2ncia de riscos que niio podem ser reflectidos adequadamcntc na contabilidade da empresa.
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Tributando para alem do lucro real e pondo em causa a funpdo principal do
balanqo: proporcionar a true and fair view da situaqiio patrimonial da empresa.
Da qua1 se deve partir tambkm para quantificar o impost0 devido pela empresa.

4. Empresas, lucro real e 1V Directiva
As empresas devem ser tributadas, segundo a Constituipiio, de acordo com
o seu lucro real. A forma d e determinar o Iucro real, um conceit0 com aquele
grau de precis50 relativa que marca a maior parte dos conceitos juridicos, e
calcular o lucro de acordo com a contabilidade.
0 artigo 17" d o Codigo d o IRC concretiza este principio: o lucro tributavel
"vai se determinado com base na contabilidade e eventualmente corrigido nos
termos do Codigo". Com essas correcqdes, concretizadas por normas que criam
limites a mera aplicapdo de principios contabilisticos a poderem ser consideradas
como normas anti-abuso d e direito: com as qualificapdes e os limites que o
Tribunal das Comunidades tem formulado em relaqiio a estas normas.
Voltando as provisbes vamos supor que a uma empresa de construpdo civil
portuguesa 6 negado o efeito fiscal de uma provisdo feita pela possibilidade de
vir a ser demandada judieialmente (se for efectivamente demandada vale a
alinea c ) do no 1 do art. 34" d o Codigo do IRC) e ela vem alguns anos depois
a pagar urna indemniraqiio clue so tardiamente pAde provisionar e ja sem relapiio
com o exercicio a que esta ligado o dever de pagar: que e o da construp50.
Notemos que no caso DE-ES o que se discutia era a quantiticaqiio desta
provisiio.
Ou que uma sociedade que tem na sua cartcira de titulos de sociedade em
ma situapiio financeira e s o com a declarapiio de falCncia destas sociedades
pode ver reconhecida a menos-valia respectiva.
Dir-nos-50 que em ambos os casos as sociedades podem fazer as provisdes
no seu balanpo comercial e dar noticia disso no anexo que esti previsto no art.
43" da IV Directiva: mas niio nos parece que a funpiio que a IV Directiva
reserva para este anexo seja explicar a raziio pela qua1 ndo tem o balanqo
usado para calcular o lucro tributivel as provisbes que proporcionariam urna
trzie utlti firir- view da situapiio da empresa.
E a quest50 de saber se o anexo pode trr essa utilizapiio, suscitada perante
um tribunal portuguCs. torna obrigatoria a realizapiio do reenvio prejudicial uma
vez qile essa e materia da competPncia reservada d o Tribunal das Comunidades.
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E mais do que isso: se a impossibilidade de realizar a provisiio no exercicio
mais adequado, para alem de violar claramente o principio constitucional da
tributaqgo segundo o lucro real. podendo levar a tributaqiio de lucros que se
revelam i n e x i ~ t e n t e s ' ~ ' niio
) , vai p6r em causa as funqdes que a IV Directiva
atribui ao balznqo.
Ainda que esta niio aborde a relaqiio entre balanyo comercial e fiscal e
encontremos derrogaydes ao principio da tnbutaqiio segundo o balanqo comercial
em todos os paises da Uniiio E~ropeia'~").
O que esta em causa k a dimensiio da derrogaqiio do principio comum do
direito constitucional portuguks e do direito comunitario da tributaqiio segundo
o lucro real. E a proporcionalidade da derrogaqiio a este direito fundamental.
N2o e uma situaqiio tiio simples como a que tinhamos no caso EPSONO3)
ou no caso Supermercados Modelo SGPS(j4! em que duas directivas punham
directamente em causa o direito portuguCs.
Ou o caso Futura Singefi3j' no qual, quando o Tribunal decide que o Luxemburgo niio podia exigir que o estabelecimento estavel tivesse contabilidade organizada segundo a lei luxernburguesa para que pudesse deduzir p r e j ~ i z o s (punha
~~)
tambem directamente em causa as norma do IRC que obrigam o estabelecimento estavel a ter contabilidade organizada segundo a lei portuguesa.
Contudo, estamos em crer que a luz dos ultimos desenvolvimentos da jurisprudkncia do Tribunal das Comunidades e do principio da tributayiio segundo o
lucro real as normas portuguesas sobre o regime fiscal das provisdes niio podem
sobreviver a um escrutinio judicial no Tribunal Constitutional ou no Tribunal
das Comunidades acerca da sua validade.
-

-

-
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As normas anti-abuso e m sentido amplo siio aquelas em que existe uma
restriqiio a um direito do contribuinte, tendo nascido em Portugal no processo
de introdupiio do Direito Comunitario.
A jurisprudkncia do Tribunal das Comunidades. apesar do caso Centros
aceita as normas anti-abuso, dentro de determinados limites.
Ao afirmar que a 1V Directiva tem como principal objectivo proporcionar
a true u n d f i i r view da situaqiio patrimonial das empresas o Tribunal acabou
por ter de conhecer da compatibilidade entre as disposiq6es desta directiva e
a interpretaqiio que dela faz a Administraqiio fiscal alemii que restringe a possibilidade da realizaqiio de certas provisdes.
Como em Portugal a IV Directiva niio foi object0 de transposiqiio por normas que a integrassem no ordenamento juridic0 portuguis. verificamos que ela
se aplica directamente como fonte de direito para o direito do balanqo em Portugal.
Articulando este facto com o principio da tributaqiio segundo o lucro real.
o que quer dizer tributayiio segundo a contabilidade, concluimos que a Constituiqiio e a IV Directiva funcionam como um principio ordenador para o legislador ordinario na formulaqiio do principio do balanqo comercial que devem ser
consideradas normas anti-abuso com os limites adequados para as mesmas.
E deste mod0 a muito restritiva regulamentaqiio das provisbes no Codigo do
IRC podera sofrer de uma dupla invalidade perante os principios constitucionais
portugueses e a IV Directiva.

