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O primado do direito europeu e a livre circulação 
de capitais - ainda a questão da tributação das 

mais-valias imobiliárias obtidas por pessoas sin-
gulares, não residentes em território português 

1.  Não é aqui, seguramente, o espaço adequado para se fazer a história da 
evolução textual do n.º 2 do artigo 43.º do CIRS. A sua atual redação, que 
remonta a 2001, teve por objetivo, não confessado, excluir da sua aplicação, e 
consequente sujeição a 100%, as mais-valias imobiliárias obtidas em território 
português por não residentes.

2.  Quando, em 2006, entrou no STA o primeiro Recurso onde o problema se 
colocava, relativamente a um residente na Alemanha (Proc. 0439/06), justifi-
cou-se o reenvio prejudicial para o TJCE. Haveria este de pronunciar sobre se 
a limitação aos residentes da sujeição a IRS de 50% das mais-valias imobili-
árias violaria ou não o disposto nos artigos 12.º, 18.º, 39.º, 43.º e 56.º do Trata-
do que instituiu a CE, uma vez que excluía dessa limitação as mais-valias da 
mesma natureza aqui realizadas por um residente noutro Estado-Membro.

3.  Este reenvio prejudicial deu origem ao Processo n.º C-443/06. O Tribunal 
pronunciou-se no sentido de que “O artigo 56.º CE deve ser interpretado no sentido 
de que se opõe a uma legislação nacional, como a que está em causa no litígio no processo 
principal, que sujeita as mais-valias resultantes da alienação de um bem imóvel situado 
num Estado-Membro, no caso vertente em Portugal, quando essa alienação é efetuada 
por um residente noutro Estado-Membro, a uma carga fiscal superior à que incidiria, em 
relação a este mesmo tipo de operação, sobre as mais-valias realizadas por um residente 
do Estado onde está situado esse bem imóvel”. No STA, em consequência, o Recur-
so obteve provimento e a liquidação subjacente foi anulada ( ).1

4.  Com a Lei n.º 66-B/2007, de 31/12 (LOE 2007) o artigo 72.º do CIRS foi 
alterado. Nos seus n.ºs 7 e 8, atuais 13 e 14, veio, supostamente, consagrar-se, 
para esta mesma questão, o primado do direito europeu, prescrevendo-se, em 
síntese, que não residentes em território português e residentes noutro Esta-
do-Membro da UE ou no EEE passavam a ter à sua disposição dois regimes 
alternativos:

a) Ou são tributados em 100%  pelas mais-valias imobiliárias realizadas em 
território português ;

b) Ou têm direito a ser tributados por 50% dessas mais-valias, mas pela taxa 
que lhes competir nos termos do artigo 68.º (não fica claro se estão ou não 
sujeitos à taxa adicional de solidariedade prevista no artigo. 68.º-A), mas, para 
isso,  têm de  indicar  a  universalidade  dos  seus  rendimentos,  nas  mesmas 
condições dos residentes (supondo-se, pois, que serão os rendimentos sujeitos 
a englobamento obrigatório e líquidos; a passagem de rendimentos brutos a 
rendimentos líquidos é que também se não sabe se se efetuará de harmonia 
com as regras da fonte, se de harmonia com as regras internas).
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EDITORIAL 

Com o mês de julho a terminar, fecha-se 
um  “período  fiscal”  que  não  coincide 
com o ano civil, embora tenha também 
doze  meses.  E  o  período  do  “ano  de 
trabalho”,  porque é  normal,  entre  nós, 
que  as  merecidas  férias  -  embora  haja 
que garantir o cumprimento de diversas 
obrigações  fiscais  durante  o  mês  -  são 
gozadas em agosto. 

Na verdade, quem se dedica à área fiscal 
não  parte,  este  ano,  muito  tranquilo 
para férias.  Sabe que no último dia de 
t raba lhos  do  Par l amento  foram 
aprovadas  muitas  leis  e,  entre  elas,  há 
pelo  menos  uma  que  exclusivamente 
comporta  alterações  a  códigos  fiscais, 
com  entrada  em  vigor,  na  sua  maior 
parte, já em outubro.

Apesar de tudo, foi uma lei importante 
porque sustou, para reflexão, aquilo que 
parecia já uma inevitabilidade, a submis-
são do SAF-T nos exatos termos em que 
a lei,  antes de alterada, previa.  Há que 
aguardar  com  serenidade  o  que  vai 
seguir-se.

A suscetibilidade de recurso para o STA, 
por  oposição  de  acórdãos  do  CAAD, 
não parece ser uma medida unânime. Na 
verdade,  ela  vai  interferir  naquilo,  que 
até agora, é uma componente não des-
picienda da opção pelo tribunal arbitral: 
a  rapidez  da  decisão.  Talvez  pudessem 
ter-se encontrado outras formas de evi-
tar aquilo que é, sem medo das palavras, 
mais uma conquista da burocracia.

Votos de boas férias para todos os que 
delas em Agosto usufruem. Não é o caso 
de quem escreve estas linhas. Gosto de 
Lisboa em Agosto. Com Sophia de Mel-
lo Breyner Andresen, em Coral:

E a cidade partiu como um navio
Através da noite.

CIRCULAR 
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda. 
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5.  Entretanto, o TCAS volta a submeter ao  TJUE a mesma questão apenas 
porque estavam em causa residentes em Angola, um país terceiro. 

6.  A decisão foi de sentido idêntico, uma vez que o artigo 63.º do TFUE, 
anterior artigo 56.º, também proíbe as restrições dos movimentos de capitais 
entre Estados-Membros e países terceiros. 

7.  Aplicando o Despacho do TJUE, o TCAS negou provimento ao recurso da 
Fazenda Pública e manteve a sentença recorrida que dava razão aos impu-
gnantes.

8.  Soube-se ainda que, em Janeiro de 2019, a Comissão Europeia instou o 
Governo Português, através de um Parecer Fundamentado, que constitui a 
primeira fase de um processo de infração, para conformar o Código do IRS, 
nesta matéria, ao Direito Europeu.

9.  Isto leva-nos a pensar que, embora se não conheça o texto do Parecer 
Fundamentado,  pode estar  em causa,  nessa   conformação,  mais  do  que  o 
mero alargamento territorial  da  residência  dos  alienantes  de  direitos  reais 
sobre bens imóveis em Portugal.

10.  É verdade que a adaptação legislativa feita por Portugal e que acima se 
referiu,  não foi ainda objeto do crivo do TJUE. E também se viu que, no 
plano da localização da residência, não responde às exigências do atual artigo 
63.º do TFUE: não abrange residentes em Estados terceiros.

11.  Crê-se, aliás, que deveria haver algum pragmatismo da parte das autori-
dades portuguesas. Nomeadamente com base em alguns elementos relativos 
ao  comportamento  do  imposto  e,  dentro  destes,  as  estatísticas  que  peri-
odicamente são divulgadas. Um indicador muito importante são as taxas efe-
tivas brutas de tributação. As relativas a 2017, só por escalão de rendimento 
superam os 28% e nos escalões superiores. A taxa efetiva bruta para não resi-
dentes pouco excede os 25%. Tendo em consideração este não despiciendo 
indicador, impõe-se refletir sobre se o melhor é complicar ou simplificar.

12.  Em qualquer caso, temos de aguardar o resultado dos processos em cur-
sos. Processos e não processo, porque, ao que é dado conhecer, por iniciativa 
e decisão do CAAD, há já no TJUE um reenvio prejudicial para que aquele se 
pronuncie sobre se a atual redação das normas do artigo 72.º para a questão 
das mais-valias obtidas por não residentes em território português está ou não 
conforme com o direito europeu.

13.  Até lá, vamos navegando à vista, lamentando que a certeza e a segurança 
não sejam a  primeira  das  características  que,  para  esta  e  outras  questões, 
decorrem do articulado do CIRS.

________________________

(1)	Talvez	seja	oportuno	 lembrar	aqui	que	a	solução	originariamente	consagrada	no	CIRS	
de	tributar	de	forma	miKgada	a	quase	totalidade	das	mais-valias	taxaKvamente	enumera-
das	na	categoria	G	(exceção	feita	às	partes	sociais	que,	como	ainda	nos	lembramos,	praK-
camente	 se	 resumiam	 às	 quotas	 adquiridas,	 e	 na	 parte	 em	 que	 o	 fossem,	 após	 1-1-89)	
mereceu	no	3.º	parágrafo	do	n.º	12	do	Preâmbulo	a	seguinte	jusKficação:	Tratando-se	de	
rendimentos	excepcionais,	foi	ponderado	o	regime	tributário	adequado	em	face	da	excessi-
va	gravosidade	que	a	tributação	englobada	poderia	gerar,	prevendo-se,	para	esta	catego-
ria,	 um	 regime	específico	de	 tributação,	 envolvendo	uma	 substancial	 dedução	à	matéria	
coletável.	Ora	se	a	redução	a	50%	da	matéria	coletável	das	mais-valias	imobiliárias	é	dog-
maKcamente	concebida	como	uma	dedução	à	matéria	coletável	no	quadro	de	um	regime	
excecional,	não	se	vê	qualquer	razoabilidade	em	privar	os	não	residentes,	como	originari-
amente	 se	 não	 privaram,	 dessa	 dedução,	 porquanto	 quanto	 a	 eles	 militam	 as	 mesmas	
razões,	ainda	que	fora	do	englobamento,	que	jusKficam	o	regime	excecional	para	os	resi-
dentes.	Mais	se	lembra,	aliás,	que,	inicialmente,	os	não	residentes	apresentavam	a	decla-
ração	anual	de	IRS	sempre	que	aqui	realizassem	mais-valias,	a	matéria	coletável	era	calcu-
lada	 nos	 termos	 gerais,	 não	 lhes	 eram	aplicados	 os	 abaKmentos	 pessoais,	 as	 taxas	 apli-
cadas	 eram	 as	 taxas	 progressivas	 e	 ao	 imposto	 assim	 calculado	 nenhuma	 dedução	 era	
feita,	exceto,	(não	nas	mais-valias,	mas	nos	rendimentos	prediais,	outro	rendimento	que,	
obKdo	em	território	português,	implicada	a	apresentação	de	declaração	anual),	a	dedução	
correspondente	a	retenções	na	fonte	que	porventura	lhes	Kvessem	sido	efetuadas.
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  Novas Fiscais
Decreto-Lei  n.º  97/2019,  de  26/07  - 
Procede à alteração do Código de Proces-
so Civil, alterando o regime de tramitação 
eletrónica dos processos judiciais. 

Portaria n.º 233/2019, de 25/07 - Regu-
lamenta  o  regime  das  notificações  e 
citações  efetuadas  por  transmissão 
eletrónica de dados em área reservada no 
Portal  das  Finanças,  designado  como 
«Notificações  e  Citações  Eletrónicas  - 
Portal  das  Finanças»  (NCEPF),  previsto 
no  artigo  38.º-A do  Código  de  Procedi-
mento e de Processo Tributário (CPPT). 

Resolução  da  AR n.º  113/2019,  de 
23/07 - Princípios gerais de atribuição de 
abonos para apoio à atividade política dos 
Deputados.

Portaria  n.º  230/2019,  de  23/07  -  Al-
teração da Portaria n.º 12/2010, de 17 de 
janeiro  -  Tabela  de  atividades  IRS  - 
NOTA - Trata-se da tabela de atividades de 
alto  valor  acrescentado,  integrada  no  regime 
dos Residentes não Habituais. 

Portaria n.º 224/2019, de 18/07 - Por-
taria que regulamenta o modelo e as for-
malidades a  cumprir  para a  requisição e 
fornecimento da estampilha aplicável aos 
cigarros e ao tabaco de enrolar que bene-
ficiam  de  isenção  de  Imposto  sobre  o 
Tabaco, ao abrigo das alíneas a), b), c), d) 
e f) do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 6.º-A e 
das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 102.º 
do  Código  dos  Impostos  Especiais  de 
Consumo,  devidamente  acondicionados 
em embalagens individuais.

Portaria n.º 219/2019, de 16/07 - Regu-
la  a  estrutura  e  conteúdo  do  ficheiro  a 
utilizar  para  efeitos  do cumprimento da 
obrigação de comunicação prevista no n.º 
1  do  artigo  10.º-A do Decreto-Lei  n.º 
64/2016, de 11 de outubro.

Acórdão  do  STJ  n.º  3/2019,  DR,  I 
Série,  de  02/07  -«Em processo contra-
ordenacional, no recurso da decisão pro-
ferida em 1.ª instância o recorrente pode 
suscitar  questões  que não tenha alegado 
na impugnação judicial da decisão da au-
toridade administrativa.».

Ofício-circulado  n.º  90027/2019,  de 
05/07  -  DS  da  Cobrança  -  Inscrição 
eletrónica  como Residente  não  habitual 
(n.º 10 do artigo 16.º do Código do IRS) - 
Criação do estado de "suspenso". 


