
 

 

Proposta de Alteração ao 

PROJETO DE LEI N.º 235/XIII/1.ª 

(OBRIGA À PUBLICAÇÃO ANUAL DO VALOR TOTAL, DESTINO E MOTIVO DAS 

TRANSFERÊNCIAS E ENVIO DE FUNDOS PARA PAÍSES, TERRITÓRIOS E REGIÕES COM 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA) 

A necessidade de se adotarem medidas com vista ao reforço da transparência e à troca de 

informações dos movimentos realizados nas mais diversas jurisdições decorre, desde logo, 

da globalização crescente da economia e do mercado de capitais. 

A existência de uma multiplicidade de jurisdições que conferem fiscalmente tratamentos 

altamente diferenciados, para além do aprofundamento das distorções à competitividade 

fiscal entre Estados, acentua as desigualdades e o fenómeno de erosão da base tributável 

que se traduz na redução de receitas fiscais. 

Acresce a isto o facto de a falta de transparência de muitas destas jurisdições ter a 

implicação de propiciar ou permitir, à luz da lei, operações de branqueamento de capitais e, 

no limite, do financiamento de atividades ilícitas que, para além de promover uma 

concorrência desleal entre empresas e entre Estados, torna as administrações fiscais e os 

cidadãos vulneráveis e vítimas deste tipo de fenómenos. 

Nos últimos anos, particularmente na anterior legislatura, foram dados passos importantes 

no sentido de uma maior transparência fiscal e no reforço do combate à fraude e evasão 

fiscais.  

 

Em primeiro lugar, destaca-se o aumento do prazo de caducidade para a liquidação do 

imposto, tendo passado este prazo de 4 para 12 anos, o que se traduz num reforço do 

âmbito temporal de intervenção das diversas entidades com competência em matéria fiscal. 

Neste contexto, e também através do Orçamento do Estado para 2012, verificou-se um 

agravamento da moldura penal para os crimes fiscais, tendo desde 2013 o pagamento do 

imposto em falta pelo arguido de crime de fraude fiscal deixado de permitir o arquivamento 

do processo-crime. 

 

Em segundo lugar, e no que concerne ao reforço do controlo deste tipo de operações, 

verificou-se em 2015 o alargamento da obrigação de comunicação de informações 

financeiras às demais entidades que prestem serviços de pagamento, para além de bancos e 

sociedades financeiras. 

 



 

 

Já no que se refere à tributação deste tipo de operações, recorde-se que desde 2012 se 

passou a tributar a totalidade dos montantes transferidos de e para contas bancárias 

sediadas em paraísos fiscais no âmbito do regime de manifestações de fortuna. Também 

neste âmbito e em 2012, se agravou para 35% a tributação em sede de IRS e IRC para todos 

os rendimentos transferidos de e para paraísos fiscais. Adicionalmente, e ainda no âmbito da 

tributação, foi agravada a taxa de IMI e de IMT, através da alteração do n.º 4 do artigo 112.º 

do Código do IMI e do n.º 4 do artigo 17.º do Código do IMT, agravando as taxas destes 

impostos sempre que a entidade em causa seja residente em paraíso fiscal. 

 

Com o intuito de combater o planeamento fiscal abusivo, foi feita uma operacionalização da 

Cláusula Geral Anti-Abuso, através da alteração ao artigo 63.º do Código de Procedimento e 

Processo Tributário. Acresce também que, com o Orçamento do Estado para 2012 e com a 

Reforma do IRC que entrou em vigor em 2014, se verificou uma simplificação e clarificação 

do regime legal que permite a tributação em Portugal dos rendimentos obtidos em offshores 

– no âmbito da transparência fiscal internacional (CFC – Controlled Foreign Companies).  

 

Por fim, e a título meramente exemplificativo, destaca-se ainda a aposta clara que foi feita 

no aumento dos instrumentos para troca de informações entre Estados, com a celebração 

de Acordos de Troca de Informações com o Luxemburgo (Resolução da AR n.º 45/2012), 

Hong-Kong (Resolução da AR n.º 49/2012), Singapura (Resolução da AR n.º 96/2013), Suíça 

(Resolução da AR n.º 87/2013). 

 

Apesar dos grandes avanços realizados a propósito destas matérias, as notícias das últimas 

semanas recomendam que se consagre em lei a obrigatoriedade de divulgação de 

informação relativa a transferências para países, territórios e regiões com regime de 

tributação privilegiada mais favorável, desagregada em função do tipo de operação que se 

encontra na origem das mesmas. Para correta apreensão dos dados estatísticos torna-se 

importante conhecer não apenas os volumes agregados de transferências por território, mas 

a natureza ou tipologia das operações a que se referem os montantes transferidos. 

 

Por outro lado, propõe-se que o Relatório de Combate à Fraude e à Evasão Fiscais enviado 

pelo Governo à Assembleia da República até ao final de junho de cada ano (artigo 64.º-B da 

Lei Geral Tributária) seja mais abrangente na informação prestada relativamente ao 

tratamento conferido pela Autoridade Tributária e Aduaneira às transferências para países, 

territórios e regiões com regime de tributação privilegiada mais favorável. Assim, aquele 

relatório deverá elencar obrigatoriamente os resultados da ação da inspeção tributária, da 

justiça tributária e de outras áreas da AT relativamente a estas transferências, 

designadamente no que respeita ao número de inspeções realizadas, divergências 



 

 

detetadas, correções à matéria coletável, liquidação de imposto correspondente e remessa 

ao Ministério Público. 

 

Face ao exposto, os Deputados do Partido Social Democrata, abaixo assinados, apresentam 

a seguinte proposta de alteração aos artigos 1.º e 2.º do Projeto de Lei n.º 235/XIII/1.ª: 

 

Artigo 1.º 

(…) 

A presente lei procede à alteração da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

398/98, de 17 de dezembro, obrigando a publicação dos dados referentes às transferências 

e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada, 

claramente mais favoráveis, e aumentando as obrigações de reporte de informação sobre 

esta matéria no Relatório de Combate à Fraude e à Evasão Fiscais apresentado 

anualmente pelo Governo à Assembleia da República. 

 

 

Artigo 2.º 

(...) 

Os artigos 63.º-A e 64.º-B da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 

17 de dezembro, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 63.º-A 

(...) 

 

1. […]. 

2. […]. 

3. A Autoridade Tributária e Aduaneira fica obrigada a publicar anualmente, no seu sítio de 

internet, o valor total anual das transferências e envio de fundos, bem como o motivo da 

transferência, quando tenham como destinatários países, territórios e regiões com 

regime de tributação privilegiada mais favorável. 

4. […]. 

5. […]. 

6. […]. 

7. […]. 

8. […]. 

9. […]. 



 

 

 

Artigo 64.º-B 

[…] 

1. […]. 

2. […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […); 

d) A evolução dos montantes de transferências e envio de fundos quando tenham 

como destinatários países, territórios e regiões com regime de tributação 

privilegiada mais favorável, nos termos do n.º 3 do artigo 63.º-A, bem como os 

resultados da ação da inspeção tributária, da justiça tributária, de outras áreas da 

Autoridade Tributária e Aduaneira e de outras entidades que colaboram no combate 

à fraude e evasão fiscais e aduaneiras relativamente a esta matéria, 

designadamente quanto a número de inspeções realizadas, divergências detetadas, 

correções à matéria coletável, liquidação de imposto correspondente e remessa ao 

Ministério Público.» 

 

 

Assembleia da República, 3 de março de 2017.  

 

Os Deputados do Partido Social Democrata, 

António Leitão Amaro 

Duarte Pacheco 

Cristóvão Crespo 

Inês Domingos 

Carlos Silva 

Margarida Balseiro Lopes 


