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União Europeia e Fiscalidade - Um caminho 
de avanços e recuos 

Aproximando-se o final da Presidência Finlandesa e também o final 
de mais um ano, foi  divulgado em 25 deste mês,  pelos serviços do 
Conselho da União Europeia, o draft do Relatório do ECOFIN sobre 
matéria fiscal. Este draft será presente ao ECOFIN de 5 de dezembro 
e será ainda recomendado que seja presente ao Conselho Europeu de 
12 e 13 do mesmo mês. 
Pareceu-nos adequado, neste contexto, revisitar os temas fiscais que 
(pre)ocupam a União Europeia e,  em termos obviamente simples e 
sintéticos, fazer, a partir do mencionado draft, o respetivo ponto de 
situação.

1. Base Comum Consolidada das Empresas (CCCTB) 
A proposta sobre a Base Comum das Sociedades (CCTB) estabelece 
regras comuns para o cálculo da matéria coletável das multinacionais 
na União e a CCCTB complementa-a com o elemento de consoli-
dação. Trata-se de matéria tecnicamente muito complexa e politica-
mente sensível. Esta proposta nasceu há muitos anos, esteve parada e 
só em 2016 foi recuperada. Continua, pois, “em cima da mesa”, sendo 
que, nesta Presidência, foram particularmente estudadas as matérias 
relativas ao leasing, ao tratamento das entidades transparentes e con-
cluiu-se, ainda, ser necessário adotar regras sobre preços de transfe-
rência. Concluiu-se ainda que era muito cedo para discutir se o tra-
balho em curso na OCDE seria suscetível de refletir-se na proposta 
CCTB.

2. Pacote sobre tributação digital 
Em resposta aos desafios lançados pela tributação dos rendimentos da 
economia digital, a Comissão apresentou, em 21 de março de 2018, o 
“Pacote sobre Tributação Digital”  que integrava diversas propostas. 
As discussões iniciais centraram-se sobre a proposta de diretiva do 
Conselho relativa ao sistema comum de um imposto sobre serviços 
digitais, incidente sobre as receitas resultantes da prestação de certos 
serviços  digitais,  com o  acrónimo DSTD.  Sem acordo  à  vista,  em 
dezembro de 2018 o texto foi reformulado, visando apenas as receitas 
resultantes da publicidade digital  direcionada,  isto é,  o sistema co-
mum de um imposto sobre publicidade digital (DAT). Decorrem ne-
gociações com a OCDE até final de 2020.

3. IVA E IECs 
“Espaço Único de IVA na UE” e “Melhoria das Regras das Transações 
Transfronteiras” foram as conclusões que o Conselho expressou em 
2016. Na sequência, o “Plano IVA da Comissão” veio integrar diversas 
propostas legislativas visando a modernização do sistema IVA tendo 
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EDITORIAL

A discussão  do  Programa  do  Governo 
que saiu das eleições de outubro findo 
começou por levantar alguma poeira em 
matéria  fiscal,  sobretudo  ao  nível  do 
IRS.

Vistas as propostas e as contrapropostas, 
o Governo não só esvaziou a discussão 
que  estava  a  animar  a  sociedade  por-
tuguesa, como já anunciou que nos pró-
ximos  tempos  haverá  calmaria.  Parece 
uma posição prudente.

Lançada a pedra à água do lago e tendo-
se  verificado  que  as  pequenas  ondas 
circulares  em  breve  se  transformaram 
em canhões  do  mar  da  Nazaré,  houve 
que refrear o passo.

Vamos  agora  aguardar  a  proposta  de 
Orçamento  do  Estado  para  2020,  para 
ver,  ou  apenas  antever,  aquilo  que  ele 
pode  vir  a  ser.  Tem sido  lugar  comum 
nos últimos anos a apresentação de tan-
tas propostas de alterações, muitas mais 
do que o número de artigos que a pro-
posta  tem  -  e  já  costuma  ter  demais, 
alguns  dos  quais  expressando  apenas 
pias intenções -  que é muito difícil de-
scortinar o seu perfil final.

De  facto,  tem havido,  por  constrangi-
mentos  exógenos  ao  próprio  processo 
legislativo,  tantas  “trocas  e  baldrocas” 
no quadro das negociações feitas não se 
sabe bem onde, nem com que fins, nem 
com que moeda de troca, que o OE que 
sai da Assembleia muito dificilmente se 
reconhece na Proposta que lá entrou.

Continuaremos  este  ano  a  assistir  aos 
mesmos cenários? O mais provável é que 
sim.

E porque a próxima Circular já só sai em 
Dezembro,  votos  de  Santo  Natal  para 
todos os nossos Clientes e Amigos.

CIRCULAR 
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda. 
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em vista  a  sua  adaptação à  economia  digital,  às  necessidades  das 
PMEs, a combater o “gap” do IVA e a melhorar a cooperação admi-
nistrativa entre os Estados. Na presidência Finlandesa, estiveram em 
cima da mesa os dossiers legislativos cobrindo diversas áreas: o sis-
tema do IVA definitivo; a reforma das taxas do IVA; a implemen-
tação do pacote “VAT e-commerce” e a simplificação das regras de 
IVA para as PMEs.
Em matéria de IECs, foi dedicada particular atenção ao normativo 
geral sobre os impostos especiais de consumo, as estruturas de im-
postos especiais de consumo sobre o álcool e medidas alcoólicas. 
Preocupação comum incidiu sobre a alteração das regras da UE em 
matéria de IVA e de IECs no que diz respeito aos esforços de defesa 
da União Europeia.
Continuam em curso,  quanto  ao  IVA,  discussões  para  superar  as 
oposições  às  diversas  propostas  legislativas  feitas  pela  Comissão. 
Apenas no pacote “VAT e-commerce” se registou alguma evolução, 
com a adoção de uma Orientação Geral sobre a diretiva do Conselho 
que altera a Diretiva n.º 2006/112/CE (vendas à distância) e sobre o 
Regulamento de Execução (UE) 282/2011 (fornecimento de bens ou 
serviços mediante plataformas electrónicas).
Em matéria de IECs, as propostas (3) feitas pela Comissão sobre o 
normativo geral relativo aos impostos sobre o consumo, serão ado-
tadas pelo Conselho logo que finalizada a sua uniformização linguís-
tica.  As restantes matérias continuam em discussão.

4. O sistema comum FTT  
A ideia da criação de um imposto sobre transações financeiras re-
monta à proposta de diretiva apresentada pela Comissão ao Conse-
lho  em 2011.  O  avanço  deste  projeto  tem-se  feito  ao  abrigo  do 
regime da cooperação reforçada,  uma vez que a unanimidade dos 
Estados  sobre  o  assunto  nunca  foi  conseguida.  Neste  momento, 
apenas 10 Estados membros continuam no processo: Áustria, Bélgi-
ca, França, Grécia, Alemanha, Itália, Portugal, Eslováquia, Eslovénia 
e Espanha. Parece longe a conclusão do processo legislativo.

5. Tributação da energia 
Está em causa a transição para uma UE neutra em termos de clima, 
em conformidade com o Acordo de Paris, que preserve a competi-
tividade  europeia,  seja  justa  e  socialmente  equilibrada,  tenha  em 
conta as circunstâncias nacionais dos Estados membros e respeite o 
direito de cada um de decidir sobre o seu próprio pacote energético. 
O Relatório da Comissão de 12-9-2019 sobre a Diretiva da Tribu-
tação da Energia (Diretiva 2003/96/CE) reconhece que a diretiva já 
não contribui para os objetivos que agora se impõem na área do cli-
ma  e energia. Parece, assim, que se seguirá uma profunda revisão 
daquele instrumento legislativo.

6. Grupo do Código de Conduta 
Os trabalhos  de  monitorização do Código de  Conduta  tiveram a 
preferência da Presidência Finlandesa  e nesse sentido conseguiu que 
se chegasse a acordo quanto às seguintes orientações: sobre regimes 
de isenção de rendimentos de fontes estrangeiras; sobre regimes de 
dedução de juros nocionais; e sobre medidas defensivas na área fiscal 
contra jurisdições não cooperantes.

Como se conclui, as matérias fiscais não estão esquecidas nos órgãos 
competentes da UE.
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  Novas Fiscais

Decreto-Lei n.º 167/2019, de 21/11 - Atu-
aliza  o  valor  da  retribuição  mínima  mensal 
garantida para 2020.

Despacho  n.º  10551/2019,  DR II  Série, 
de 18/11 - Aprova as alterações da declaração 
periódica  de  rendimentos  Modelo  22,  res-
petivos anexos e instruções de preenchimen-
to.

Decreto do Presidente da República n.º 
70/2019,  de  14/11  -  Ratifica  a  Convenção 
Multilateral  para  a  Aplicação  das  Medidas 
Relativas às Convenções Fiscais Destinadas a 
Prevenir  a  Erosão  da  Base  Tributária  e  a 
Transferência  de  Lucros,  adotada  em Paris, 
em 24 de novembro de 2016.

Resolução  da  Assembleia  da  República 
n.º 225/2019, de 14/11 -Aprova a Convenção 
Multilateral  para  a  Aplicação  das  Medidas 
Relativas às Convenções Fiscais Destinadas a 
Prevenir  a  Erosão  da  Base  Tributária  e  a 
Transferência  de  Lucros,  adotada  em Paris, 
em 24 de novembro de 2016.

JOUE  –  (2019/C  390/41,  de  18/11/19)   - 
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, 
de 19 de abril  de 2018, sobre a proposta de 
diretiva  do  Conselho  que  altera  a  Diretiva 
2006/112/CE relativa  ao  sistema  comum do 
imposto sobre o valor acrescentado, no que se 
refere à obrigação de respeitar uma taxa nor-
mal  mín ima  (COM (2017 )0783  – 
C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)).

JOUE - (2019/C 386/02, de 14/11) - Lista 
da  UE  de  jurisdições  não  cooperantes 
para efeitos fiscais — Relatório do Grupo 
do Código de Conduta (Fiscalidade das Em-
presas)  que sugere alterações aos anexos das 
conclusões  do Conselho de 12  de março de 
2019,  incluindo  a  retirada  da  lista  de  uma 
jurisdição.

Ofício-circulado n.º 20214/2019, de 26/11 
- IRS - Alterações introduzidas à declaração 
modelo 10.


