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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa 

A iniciativa legislativa propõe criar um imposto sobre determinados serviços digitais. 

Prevê-se que o imposto se aplique a três grandes categorias de serviços digitais: a) 

serviço de publicidade online; b) serviço de intermediação online (disponibilização de 

interfaces ou plataformas digitais que permitam aos utilizadores localizar outros 

utilizadores e interagir com eles, facilitando entrega de bens ou prestação de serviços); 

c) serviços de transmissão de dados, incluindo a venda ou cessação, dos dados 

recolhidos dos utilizadores gerados por atividades realizadas nas interfaces ou 

plataformas digitais. 

Explicita-se ainda, na exposição de motivos, que o referido imposto não é aplicável a 

atividades de comércio eletrónico porquanto não se verifica um dos princípios nucleares 

deste novo imposto, em que a tributação se baseia na mais valia criada para as 

empresas pelos próprios utilizadores. 

 
Os proponentes fundamentam a sua iniciativa legislativa nos seguintes factos: 

a)  as regras  tradicionais de cobrança fiscal  baseadas na presença física, territorial 

das empresas estão desfasadas da realidade das novas forma de organização 

empresarial, baseadas numa economia global, cada vez mais digital, que 

determinam novas formas de geração e distribuição de rendimentos que 

escapam ao fisco; 

b) acresce que as regras tributárias atuais ignoram o imenso valor económico dos 

dados gerados pelos próprios utilizadores das plataformas digitais, e tal  lacuna 

permite exportação de riqueza e conhecimento, não  beneficiando os territórios 

onde essa informação é gerada.  
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c) concluem que esta “ausência de distribuição dos benefícios da riqueza gerada 

pela digitalização da economia resulta, na prática, como uma nova forma de 

criação de desigualdades e empobrecimento dos países” 

 
Na exposição de motivos, são ainda referenciados alguns estudos, análises e propostas 

concretas que fundamentam a necessidade de se avançar com novas formas de 

tributação mais justas e equitativas, e designadamente, na tributação de alguns serviços 

digitais. São referidos: 

 

1. O Plano de Ação BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan), da 

OCDE, de combate à erosão da base tributária; 

2. O Digital Tax Package,  proposto pela Comissão Europeia que defende a 

criação de um imposto indireto sobre a prestação de determinados serviços 

digitais.  

 

O autor também salienta que os governos de pelo menos dois países europeus, já 

anunciaram a intenção de prosseguir com a introdução de impostos desta natureza. 

 
Este enquadramento fiscal internacional será objeto de maior desenvolvimento no ponto 

seguinte e ponto  IV desta Nota Técnica. 

Propõe ainda que este novo imposto seja utilizado para a criação de um fundo de 

promoção da imprensa e da literacia para os media, que combine medidas de apoio 

direto aos meios de comunicação social com programas de sensibilização e formação 

na comunidade, suscetíveis de responder às consequências negativas da economia 

digital, aludindo nomeadamente aos fenómenos de desinformação, que ameaçam a 

própria democracia. 

Importa assinalar que a reflexão sobre esta matéria cruza os princípios orientadores do 

Direito Fiscal Internacional (soberania, equidade e neutralidade) com a realidade volátil 

de novos modelos de negócios à escala global. A mobilidade dos bens intangíveis (dos 

quais a economia digital depende fortemente), constituindo elemento central na criação 

valor, põe em causa os elementos de conexão habitualmente aceites e utilizados para 
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tributar, a que acresce o desafio de identificação e caracterização de alguns 

rendimentos a tributar. Esta nova realidade exige um esforço de concertação no 

desenvolvimento de novos modelos de tributação, articulados a uma escala global. 

Note-se que em 2016, Portugal assinou um acordo de partilha de informação fiscal com 

mais de 30 países que visa a troca de informação tributária (Multilateral Competent 

Authority Agreement, MCAA), e que está na base da obrigatoriedade da Declaração 

financeira e fiscal por país, prevista no artigo 121-A.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC).  

Na análise de novas propostas de tributação a nível nacional, merece especial 

ponderação a sua articulação com os desenvolvimentos, a nível europeu, sobre a 

mesma matéria. Ainda recentemente o Parlamento Europeu votou favoravelmente a 

criação do imposto provisório sobre os serviços digitais (ISD), em consonância aliás com 

as propostas da Comissão Europeia.  

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

A realidade económica mundial tem vindo a adaptar-se progressivamente ao processo 

de transformação digital, promovendo novas formas de negócio, por via de novas 

possibilidades e capacidades de levar a cabo atividades à distância e relações 

comerciais transnacionais com pouca ou nenhuma presença física no território.  

O aumento dos níveis de integração das economias nacionais que decorrem deste 

processo, implicam um acentuar da pressão sobre o contexto fiscal internacional, donde 

resulta a necessidade de promoção de um esforço por parte dos agentes económicos 

para acomodar os desafios e oportunidades da Economia Digital, assim como dos seus 

pressupostos, assentes na importância de ativos intangíveis, dos dados e das suas 

cadeias de valor. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
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Este contexto tem vindo a ser desenvolvido internacionalmente, nomeadamente pela 

OCDE, através do “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 1 ”, processo onde se 

identifica a necessidade de promoção de um conjunto de ações a levar a cabo pelos 

agentes políticos com vista a restaurar confiança e equilíbrio no sistema, por forma a 

garantir que os benefícios destas atividades sejam taxados no contexto geográfico em 

que a atividade económica teve lugar. Este conceito e as ações levadas a cabo ao nível 

da OCDE são alvo de uma análise mais detalhada na seguinte ligação. 

Estudos da OCDE desde 2013, identificam perdas potenciais de receita fiscal estimada 

entre 4 a 10% de Corporate Income Tax (CIT) global, o que representa 

aproximadamente 100 a 240 biliões de dólares anuais2, sendo o impacto percentual 

previsivelmente superior no caso de países em vias de desenvolvimento. Ainda segundo 

a OCDE, a evidência de erosão da base fiscal pode ser confirmada através da análise 

do seguinte conjunto de indicadores: 

1. A taxa de lucro das afiliadas de entidades multinacionais em países com taxas 

de imposto mais baixas, são superiores face à taxa de lucro média global do 

grupo empresarial; 

2. A taxa de imposto efetiva das entidades multinacionais são estimadas em 4 a 

8% inferiores, quando comparadas com empresas domésticas com atividade 

económica similar; 

3. O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) apresenta uma concentração crescente 

para países com uma taxa de IDE líquida em proporção do Produto Interno Bruto 

(PIB); 

4. Verifica-se níveis de separação crescente, dos lucros tributáveis relativamente à 

atividade geradora de valor, especialmente ao nível dos Ativos Intangíveis3; 

                                                           
1 Erosão da Base Tributável e Transferência de Lucros. 

2 Ver a propósito OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, – Action 11 - 2015 Final Report, 

OCDE/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris - Pag. 15. 

3 Exemplo: Atividades de Investigação & Desenvolvimento. 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241343-en
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5. Verifica-se uma maior concentração de dívida nas empresas afiliadas de 

entidades multinacionais em países com regime fiscal mais oneroso. 

Relativamente à legislação nacional atinente à matéria em apreço, releva-se o Decreto-

Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro4, que “no uso da autorização legislativa concedida pela 

Lei n.º 7/2003, de 9 de maio5, transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a 

certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do 

comércio eletrónico, no mercado interno”. Salienta-se o facto de que o diploma exclui a 

matéria fiscal do seu âmbito, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º. 

Relativamente ao contexto fiscal aplicável à Economia Digital, nos termos da ação 

concertada pelos países da OCDE, é possível salientar o seguinte normativo: 

• Artigo 121-A.º6 do Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, que “aprova o 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC)” 7, onde 

se definem os pressupostos da declaração financeira e fiscal por país; 

• Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto, que “regula a troca automática de informações 

relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios sobre 

preços de transferência8 e no domínio da fiscalidade, transpondo as Diretivas 

(UE) n.º 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, n.º 2016/881, do 

Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à alteração de diversos 

diplomas”; 

                                                           
4 Versão consolidada em DRE. 

5  Autoriza o Governo a legislar sobre certos aspetos legais dos serviços da sociedade da 

informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho. 

6 Aditado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e com as alterações promovidas pela Lei n.º 

98/2017, de 24 de agosto 

7 Versão consolidada em Portal das Finanças. 

8 Ver a propósito Artigo 63.º do CIRC. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73199154/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73199154/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581186/details/normal?q=lei+7%2F2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73177387/201902271013/73311828/diploma/indice?q=decreto-lei+7%2F2004
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc121a.aspx
https://dre.pt/pesquisa/-/search/519003/details/normal?l=1
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/circ-codigo-do-irc-indice.aspx
https://dre.pt/home/-/dre/108051987/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L2376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73958532/details/normal?q=Lei+7-A%2F2016
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc63.aspx
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• Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio9, que “no uso da autorização legislativa 

concedida pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, transpõe a Diretiva n.º 

2011/16/EU, do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade e que revoga a Diretiva n.º 77/799/CEE, 

do Conselho, de 19 de dezembro de 1977”, incorporando novos elementos como 

são exemplos: 

o A extensão substancial do âmbito da cooperação administrativa em 

matéria de impostos e modalidades de cooperação; 

o A inclusão das informações na posse de instituições bancárias ou 

financeiras; 

o A introdução da troca obrigatória e automática em determinados 

domínios; 

o A fixação de prazos para efetuar a transmissão de dados; 

o O retorno de informação e a utilização de formulários e canais de 

comunicação normalizados. 

• O artigo 239.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro10; onde se aprova o 

Regime de Comunicação de Informações Financeiras 11 , “…reforçando e 

assegurando as condições necessárias para a aplicação dos mecanismos de 

cooperação internacional e de combate à evasão fiscal previstos na Convenção 

entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América (EUA) para Evitar 

a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 

Rendimento e no Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 12…”; 

                                                           
9 Legislação consolidada em DRE. 

10 Aprova o Orçamento de Estado para 2015. 

11 Regulado através da Portaria n.º 302-A/2016, de 2 de dezembro (versão consolidada em 

DRE). 

12  Aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 183/2016, de 5 de agosto e 

ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 53/2016, de 5 de agosto. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/119552364/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/632448/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31977L0799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31977L0799
https://dre.pt/home/-/dre/66016527/details/maximized?p_auth=gw0Na4K6
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107078040/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/home/-/dre/75105953/details/maximized?serie=I&dreId=75105929
https://dre.pt/pesquisa/-/search/75105951/details/maximized
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• O Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro13, que “regula a troca automática 

de informações obrigatórias no domínio da fiscalidade e prevê regras de 

comunicação e de diligência pelas instituições financeiras relativamente a contas 

financeiras, transpondo a Diretiva n.º 2014/107/EU, do Conselho, de 9 de 

dezembro de 2014, que altera a Diretiva n.º 2011/16/EU, do Conselho, de 15 de 

fevereiro de 2011”. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontrou, 

neste momento, qualquer iniciativa legislativa ou petição pendente sobre matéria 

idêntica. 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Destaque para a Proposta de Lei n.º 73/XIII – “Regula a troca automática de informações 

obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios sobre 

preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo a Diretiva (UE) 

2015/2376 e a Diretiva (UE) 2016/881”, aprovada por unanimidade, e que esteve na 

origem da já mencionada Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

O Projeto de Lei n.º 1123/XIII/4.ª é subscrito por dezanove Deputados do Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º 

da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que 

                                                           
13 Legislação consolidada em DRE. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105323854/view?p_p_state=maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0016
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41294
https://dre.pt/home/-/dre/108051987/details/maximized
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, nos termos 

da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR. 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º 

do RAR, encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve 

exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

principal, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 124.º do RAR. 

De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos 

no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, uma vez que este projeto de lei não parece infringir 

princípios constitucionais e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 8 de fevereiro de 2019. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Orçamento Finanças e Modernização 

Administrativa (5.ª) a 12 de fevereiro, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da 

Assembleia da República, tendo sido anunciado na sessão plenária do dia 13 do mesmo 

mês.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

A presente iniciativa pretende criar um imposto sobre determinados serviços digitais sob 

a forma de uma contribuição de natureza indireta, com uma taxa de 3%, visando a 

tributação (…) da prestação de determinados serviços digitais em que há intervenção 

de utilizadores localizados no território nacional.  

Para aproximação ao objeto, sugere-se que em sede de apreciação na especialidade 

se pondere a seguinte alteração ao título: 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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“Criação de um imposto sobre determinados serviços digitais com intervenção de 

utilizadores localizados no território nacional” 

Quanto à entrada em vigor, o projeto de lei em apreço dispõe, no seu artigo 16.º, que o 

início da sua vigência tem lugar no prazo de 60 dias após a data da sua publicação, 

cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que diz o seguinte: “Os atos 

legislativos e outros atos de conteúdo genérico entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação.” 

 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço, revestindo a forma de lei, será objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário.  

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A presente iniciativa prevê, no seu artigo 15.º que o Governo proceda à sua 

regulamentação num período de 60 dias, não se sabendo se este prazo começa a contar 

logo após a data da publicação ou apenas no final da vacatio legis prevista, pelo que se 

sugere que, em sede de especialidade, se clarifique o início do prazo aplicável à referida 

regulamentação.  

São previstas várias obrigações formais (artigo 10.º) para os  sujeitos passivos do 
imposto. 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

A economia digital e as atividades económicas tradicionais – bem como as regras 

administrativas que as regem – são confrontadas com o desafio de adaptação a uma 

evolução que dissolve fronteiras, como por exemplo, o comércio em loja física e o 
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comércio em linha. A Agenda Digital para a Europa (ADE) 14 , adotada em 2010 e 

enquadrada na estratégia Europa 2020, visou colmatar as lacunas emanadas  deste 

desenvolvimento, estimulando a economia digital e respondendo aos desafios sociais 

através das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Uma coordenação redobrada da política fiscal assegura que as políticas fiscais dos 

Estados-Membros apoiem os objetivos políticos mais abrangentes da União Europeia 

(UE), tal como definidos na Estratégia Europa 2020, para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, e no Ato para o Mercado Único.  

Em 2000, a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho («Diretiva sobre 

o comércio eletrónico»), estabeleceu as normas legais dos serviços da sociedade de 

informação, em especial do comércio eletrónico e no mercado interno na União Europeia 

(UE). 

Em 2011, o Plano de Ação para o comércio eletrónico definiu as cinco prioridades para 

a harmonização deste mercado: 

• Desenvolver a oferta legal e transfronteiras de produtos e serviços em linha; 

• Reforçar a informação dos operadores e a proteção dos consumidores; 

• Sistemas de pagamento e de entrega fiáveis e eficazes; 

• Combater de modo mais eficaz os abusos e resolver melhor os litígios; 

• Implantar redes de banda larga e soluções tecnológicas avançadas. 

Em 2011, o LIVRO VERDE Para um mercado europeu integrado dos pagamentos por 

cartão, por Internet e por telemóvel abordou aspetos específicos relacionados com o 

funcionamento do mercado dos pagamentos por cartão, eletrónicos e móveis. 

Em 2012, a Comissão Europeia apresentou a Agenda Digital para a Europa – Promover 

o crescimento da Europa com base nas tecnologias digitais, representando propostas 

com o intuito de eliminar obstáculos concretos à transformação digital da Europa. Esta 

                                                           
14 COM(2010) 245/2. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pt
http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:pt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0941
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0941
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120784.do#dossier-COM20120784
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120784.do#dossier-COM20120784
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PT:PDF
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iniciativa foi escrutinada na Assembleia da República pela Comissão de Assuntos 

Europeus, com relatório da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. 

Em 2012, a Comissão Europeia apresentou um segundo conjunto de propostas — Ato 

para o Mercado Único II, incluindo doze ações-chave assentes em quatro motores para 

o crescimento, o emprego e a confiança: as redes integradas, a mobilidade 

transfronteiras dos cidadãos e das empresas, a economia digital e ações para reforçar 

a coesão e os benefícios para os consumidores. 

Em 2015, a Diretiva 2011/16/UE do Conselho 15  (DCA) foi alterada pela Diretiva 

2014/107/UE (DCA 2) 16 e pela Diretiva 2015/2376 (DCA 3), no que respeita à troca 

automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade, permitindo às 

autoridades fiscais a disposição de outros instrumentos de combate à fraude e a evasão 

fiscais, assim como ao planeamento fiscal agressivo no domínio das contas financeiras. 

Em 2015, foi elaborada a COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO 

EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO 

COMITÉ DAS REGIÕES Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa. Esta 

iniciativa foi escrutinada na Assembleia da República pela Comissão de Assuntos 

Europeus, com relatório da Comissão de Educação e Ciência. 

Em março de 2015, o relatório anual de atividade no domínio fiscal da CE apresentou 

as realizações da UE e as questões fiscais pendentes, centrando a atenção na reforma 

do regime fiscal das sociedades de modo a tornar a tributação das sociedades na UE 

mais justa e mais adaptada à economia digital no mercado interno, e na conceção de 

um regime definitivo do IVA. As principais iniciativas incluíram: 

• Em 2015, o Pacote de medidas sobre a transparência fiscal, visando melhorar a 

transparência e a cooperação entre os Estados-Membros no que diz respeito às 

suas decisões fiscais transfronteiriças, revogou a Diretiva Tributação da 

                                                           
15 Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade e que revoga a Diretiva 77/799/CEE (JO L 64 de 
11.3.2011, p.1). 
16 JO C 355 de 20.10.2017, p. 122. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120573.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120573.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do#dossier-COM20150192
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do#dossier-COM20150192
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do#dossier-COM20150192
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2017-taxation-and-customs-union_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-transparency-package_en


________________________________________________________ 

 

 

Projeto de Lei n.º 1123/XIII/4.ª BE 

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 13 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Poupança de forma a simplificar a legislação relativa à troca automática de 

informações e iniciou a revisão do código de conduta no domínio da fiscalidade 

das empresas, a fim de o tornar mais funcional e eficaz, através de uma melhor 

quantificação das diferenças de tributação (que não pode ser atribuído apenas 

à elisão e à evasão fiscais).  

• Um Plano de ação sobre a fiscalidade das empresas, estabelecendo uma série 

de iniciativas destinadas a combater a elisão fiscal, assegurando receitas 

sustentáveis e a melhorar o ambiente empresarial no mercado único. O plano de 

ação descreve quatro objetivos orientadores: a) restabelecer a relação entre a 

fiscalidade e a localização geográfica da atividade económica; b) assegurar que 

os Estados-Membros possam avaliar corretamente as atividades das empresas 

na sua jurisdição; c) criar um ambiente fiscal das sociedades competitivo e 

favorável ao crescimento para a UE; d) proteger o Mercado Único e garantir uma 

abordagem sólida da UE às questões externas associadas à tributação das 

empresas, incluindo medidas para a aplicação da iniciativa da OCDE sobre a 

erosão da base tributável e transferência de lucros, para lidar com jurisdições 

fiscais não cooperantes e aumentar a transparência fiscal. Em outubro de 2016, 

a Comissão propôs relançar a matéria coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades (MCCCIS).17 

Em 2015, a resolução do Parlamento Europeu sobre as decisões fiscais antecipadas e 

outras medidas de natureza ou efeitos similares foi o resultado dos trabalhos da sua 

Comissão Especial sobre Decisões fiscais (TAXE 1). Este texto evidenciou que a livre 

concorrência em matéria fiscal e a falta de cooperação entre Estados-Membros 

conduziu à dissociação do local onde o valor é gerado de onde os lucros são tributados, 

resultando na erosão da matéria coletável do imposto sobre as sociedades e na perda 

de receitas. 

Em 2016, na sequência do TAXE 1, foram aprovadas as conclusões da Comissão 

Especial TAXE 2, dando lugar à resolução do Parlamento Europeu. 

                                                           
17 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/92/politica-fiscal-geral 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/action-plan-corporate-taxation_en
http://www.oecd.org/tax/beps/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//PT
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Em 2016 foi criado o Plano de Ação sobre o IVA, incluindo: a) princípios para um futuro 

regime único do IVA na Europa; b) medidas para combater a fraude ao IVA; c) uma 

atualização do quadro para a fixação das taxas de IVA; d) planos para simplificar e 

modernizar as regras do IVA aplicáveis ao comércio eletrónico; e) um pacote do IVA 

destinado às PME.18 

Em 2016, o Conselho Europeu aprovou uma atualização da diretiva relativa à troca 

automática de informações entre as administrações fiscais nacionais, na sequência da 

Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2011/16/UE no que respeita à 

troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade19.  

Em 2016, o Pacote do IVA no âmbito do mercado único digital visou modernizar o IVA 

no comércio eletrónico transfronteiriço, procurando reduzir os custos de cumprimento 

em matéria de IVA suportados pelas empresas quando efetuam vendas 

transfronteiriças, facilitando o comércio transfronteiriço, garantindo uma concorrência 

leal para as empresas da UE, no combate à fraude ao IVA, e abordando a situação 

específica dos livros eletrónicos, que atualmente não beneficiam de taxas reduzidas. 

Um dos principais objetivos dos pacotes de reforma do regime do IVA é pôr termo à 

notória «fraude carrossel», criando novas regras mais simples e coerentes, introduzindo 

um novo e definitivo espaço único do IVA na UE. Assim, o novo regime do IVA foi 

concebido de forma a ser mais resistente à fraude e estar em linha com a atual economia 

digital e móvel. 

O pacote da OCDE para combater o BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 

estabeleceu padrões globais para a tributação das empresas, propondo várias medidas 

para ajudar os países a combater a evasão fiscal das empresas. Em 5 de outubro de 

2015, a OCDE apresentou os seus relatórios finais; em novembro de 2015, o Plano de 

Ação foi adotado pelos chefes de estado e de governo do G20.  

Em 2016 foi adotada a Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, que introduziu regras de 

forma a prevenir a elisão fiscal por parte das empresas, abordando a questão do 

                                                           
18 Plano de Ação sobre o IVA 
19 COM(2016)0025 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160025.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160025.do
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
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planeamento fiscal agressivo no mercado comum da UE. Estabeleceu assim as regras 

contra as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do 

mercado interno. Neste contexto, os grupos de empresas multinacionais que sejam 

residentes, para efeitos fiscais, em Estados-Membros, passaram a ter a obrigação de 

submeter declarações fiscais consolidadas, validadas pelas autoridades fiscais da UE, 

de modo a aferir que os benefícios concedidos não geraram, no conjunto das empresas, 

uma mais-valia fiscal superior ao imposto sobre o rendimento consolidado devido na 

UE.  

A Diretiva (UE) 2016/1164 assenta assim no Plano de ação para a implementação de 

um sistema de tributação das sociedades justo e eficaz, respondendo à finalização do 

projeto contra a Erosão da base tributável e transferência de lucros (BEPS) do G20 e 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Em 2017, de forma a harmonizar a Diretiva (UE) 2016/1164 no que respeita a 

assimetrias híbridas com países terceiros, foi adotada a Diretiva (UE) 2017/952, 

alargando assim o âmbito de aplicação, substituindo as regras sobre assimetrias 

híbridas da Diretiva (UE) 2016/1164. Estas regras passaram a ser aplicáveis aos 

contribuintes sujeitos ao imposto sobre as sociedades num ou mais Estados-Membros, 

incluindo os estabelecimentos estáveis situados num ou mais Estados-Membros de 

entidades residentes para efeitos fiscais num país terceiro. 

Em 2017, a Diretiva (UE) 2017/1852, visou melhorar o sistema de resolução de litígios 

em matéria fiscal na UE, baseando-se na Convenção de 1990, relativa à eliminação da 

dupla tributação. 

Em 2017 a Comunicação da Comissão sobre «Um sistema fiscal equitativo e eficaz na 

União Europeia para o Mercado Único Digital»20, apelou a uma forte posição da UE 

sobre a tributação da economia digital. Esta iniciativa foi escrutinada na Assembleia da 

República pela Comissão de Assuntos Europeus, com relatório da Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto. 

                                                           
20 COM(2017) 547 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:52015DC0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:52015DC0302
http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/about/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
file:///C:/Users/fxavier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3ALMPGQ0/Diretiva%20(UE)%202016/1164https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/%3furi=celex:32017L0952
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1496066476020&uri=CELEX:32016L1164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32017L1852
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l26038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l26038
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170547.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170547.do
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Em 2018, a CE propôs novas iniciativas de Tributação justa na economia digital, visando 

assegurar um regime de tributação justo e eficaz adaptado à economia digital, utilizando 

propostas legislativas de forma a tirar pleno partido da presença digital, através do 

ajustamento da definição de «estabelecimento estável», introduzindo uma definição de 

«substância económica mínima»: 

➢  Proposta de DIRETIVA DO CONSELHO que estabelece regras relativas à 

tributação das sociedades com uma presença digital significativa21 pretendeu garantir a 

integridade e o correto funcionamento do mercado único, assim como assegurar que as 

finanças dos Estados-Membros sejam sustentáveis e que a matéria coletável do imposto 

sobre as sociedades a nível nacional não sofra a erosão resultante da digitalização. 

Pretendeu também contribuir para preservar a justiça social e condições de 

concorrência equitativas entre todas as empresas; 

➢ Proposta de DIRETIVA DO CONSELHO relativa ao sistema comum de imposto 

sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de determinados serviços 

digitais22, pretendeu ser o garante da integridade e correto funcionamento do mercado 

único. Pretendeu também assegurar que as finanças dos Estados-Membros sejam 

sustentáveis e que a matéria coletável do imposto sobre as sociedades a nível nacional 

não sofra a erosão resultante da digitalização. Por último, pretendeu contribuir para a 

preservação da justiça social e condições de concorrência equitativas entre todas as 

empresas; 

➢ AVALIAÇÃO DE IMPACTO que acompanha o documento Proposta de 

DIRETIVA DO CONSELHO que estabelece regras relativas à tributação das sociedades 

com uma presença digital significativa e Proposta de DIRETIVA DO CONSELHO relativa 

ao sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da 

prestação de determinados serviços digitais; 

➢ RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO relativa à tributação das empresas de uma 

presença digital significativa; 

                                                           
21 COM/2018/0147 
22 COM/2018/0148 final 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180082.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180147.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/commission_recommendation_taxation_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/commission_recommendation_taxation_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
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➢ COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO 

CONSELHO Chegou o momento de estabelecer uma norma de tributação moderna, 

justa e eficiente para a economia digital constituiu uma resposta ao apelo do Conselho 

Europeu e do Conselho Ecofin que sublinharam a necessidade de «um sistema de 

tributação eficaz e justo adequado à era digital»23.  

Esta iniciativa da Comissão Europeia (CE) contribuirá igualmente para o trabalho 

desenvolvido a nível internacional neste domínio, nomeadamente no âmbito do G20 e 

da OCDE. 

A CE apresentou uma proposta que permite aos Estados-Membros tributar os lucros 

que são gerados no seu território, mesmo que as empresas não tenham uma presença 

fiscal nesse Estado-Membro. Pretende assim garantir que as empresas on-line 

contribuam para as finanças públicas de forma equivalente às empresas tradicionais. É 

proposto um Imposto sobre os Serviços Digitais provisório aplicável a nível da UE, num 

âmbito de aplicação específico e centrado em atividades onde existe um grande fosso 

entre o valor criado e a capacidade dos Estados-Membros para o tributarem. Este 

Imposto sobre os Serviços Digitais proposto seria aplicado a uma taxa de 3 % sobre as 

receitas anuais brutas na UE provenientes de serviços digitais específicos, sendo devido 

no ou nos Estados-Membros onde estão situados os utilizadores envolvidos. Assim, 

estima-se que este imposto venha a gerar anualmente cerca de 5 mil milhões de EUR 

em receitas na UE24. Acresce que foi aprovada a Resolução legislativa do Parlamento 

Europeu, de 13 de dezembro de 2018, sobre a proposta de diretiva do Conselho relativa 

ao sistema comum de imposto sobre os serviços digitais. 

  

                                                           
23 Reunião do Conselho Europeu (19 de outubro de 2017) – Conclusões (doc. EUCO 14/17); e 

Conclusões do Conselho (5 de dezembro de 2017) – A resposta aos desafios da tributação dos 
lucros da economia digital (FISC 346 ECOFIN 1092). 
24 Uma parte do produto seria afetada enquanto receita ao orçamento da UE, por exemplo no 
contexto da decisão relativa aos recursos próprios para o período abrangido pelo próximo 
quadro financeiro plurianual. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180146.do#dossier-COM20180146
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180146.do#dossier-COM20180146
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180146.do#dossier-COM20180146
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_digital_taxation_21032018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0428_PT.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0428_PT.html?redirect
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Pilares para a tributação justa da economia digital 

 

Fonte: COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO 

Chegou o momento de estabelecer uma norma de tributação moderna, justa e eficiente para a 

economia digital 

 

• Enquadramento internacional 

 

Para além dos países abaixo apresentados, sugere-se a consulta da publicação 

Country-by-Country Reporting – Compilation of Peer Review Reports (Phase 1): 

Inclusive Framework on BEPS: Action 13 (2018), onde consta um importante 

levantamento comparado sobre o enquadramento legal. 

 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados membros da União 

Europeia: Alemanha, Espanha, França e Reino Unido. 

 

 

Tributação de 
uma presença 
digital 
significativa 

Tributação 
dos serviços 
digitais 

MCCCIS 

Uma solução mundial que 

adapte o quadro da OCDE 
Todas as empresas 

Empresas ativas no 
mercado único 

Empresas com receitas 

digitais anuais na UE > 50 

milhões de EUR 

Empresas com um 

volume de negócios 

consolidado a nível 

mundial >a 

750 milhões de EUR 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264300057-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264300057-en
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ALEMANHA 

O contexto legal atinente à matéria em apreço decorre do normativo constante no 

parágrafo n.º 3 da Seção 90 do Código Fiscal, relativamente aos registos sobre a 

natureza das relações comerciais externas, nos termos do parágrafo 4.º da subseção 1 

do “External Tax Relations Act”25, nomeadamente as informações relativas aos “preços 

de transferência” para efeitos fiscais com base nos níveis de rendimento e transferência 

de benefícios entre entidades, assim como o “Princípio da Independência dos 

Negócios”.  

Adicionalmente, importa também relevar a Section 138a, relativa à prestação de 

informação para efeitos de consolidação do exercício financeiro de entidades 

Multinacionais, assim como o montante de referência a partir do qual se verifica a 

intervenção do Federal Central Tax Office e a informação sobre procedimentos bilaterais 

ou multilaterais no âmbito de Acordos para evitar a Dupla Tributação e de garantir a 

aprovação antecipada e vinculativa de “preços de transferência”. 

Referência ainda para o Gesetz über die Durchführung der gegenseitigen Amtshilfe in 

Steuersachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EUAHIG), assim 

como o Finanzverwaltungsgesetz Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-

Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und –

verlagerungen (BGBL 2016 I Seite 3000), relativamente à implementação de assistência 

mútua em matéria fiscal entre os Estados membros da União Europeia 

 

ESPANHA 

Relativamente a Espanha, a evolução do contexto de tributação relativo a serviços da 

economia digital consta da Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se apueban las directrices 

                                                           
25 Transações Económicas entre um contribuinte e uma parte relacionada com o contribuinte. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p0773
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/External-Tax-Relations-Act.pdf;jsessionid=A84F2E72619A2FAE475098E2BFB1D188?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/External-Tax-Relations-Act.pdf;jsessionid=A84F2E72619A2FAE475098E2BFB1D188?__blob=publicationFile&v=1
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.html#p1166
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.bzst.de/EN/Steuern_International/Advance_Pricing_Agreements/BMF_Schreiben_englisch.html?nn=23926
https://www.gesetze-im-internet.de/euahig/
https://www.gesetze-im-internet.de/euahig/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/18_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2016-12-23-AmtshilfeRLUmsG-BEPS/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/18_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2016-12-23-AmtshilfeRLUmsG-BEPS/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/18_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2016-12-23-AmtshilfeRLUmsG-BEPS/0-Gesetz.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3417
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generales del Plan Anual de Control Tributario y Auanero de 201426. Nos termos deste 

diploma, verificava-se a intenção de adaptação às novas realidades da prestação de 

serviços digitais, nomeadamente através do controle de ações de sujeitos passivos 

recetores de publicidade, por forma a assegurar uma tributação adequada das receitas 

desta atividade em Espanha.  

Em função da enunciação destes princípios de natureza tributária, procedeu-se à 

atualização do Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril27, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Propriedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. O contexto legal 

aditado na revisão do diploma de 2014 criou a consagração do direito de compensação 

económica cobrada a empresas como a Google, no sentido de pagar uma taxa à 

Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) 28  pela partilha das suas 

publicações, informações, opiniões, entre outros conteúdos. A aplicação deste imposto, 

designado por “Tasa Google” resultou na retirada do serviço “Google News” de 

Espanha, tendo sido promovidos estudos relativos ao impacto negativo dessa medida 

para a economia espanhola. A “Tasa Google” foi posteriormente declarada nula por 

decisão do Tribunal Supremo, em razão de questões relativas à metodologia do 

apuramento das tarifas. 

Finalmente, na sequência da informação pública29 “Memoria del Análisis del impacto 

normativo del Anteproyecto de la Ley (…) del Impuesto sobre Determinados Servicios 

Digitales (IDSD)”, encontra-se atualmente em apreciação o Proyecto de Ley del 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.  

 

 

                                                           
26 O Plano referente a 2019 consta da Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices 

generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019. 

27 Legislação consolidada no BOE. 

28 A Associação alterou a denominação para “Asociación de Medios de Información” (AMI). 

29 Documento submetido a trâmites de informação pública em 23 de outubro de 2018 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
https://ametic.es/sites/default/files/pwc_idsd_final_09012019_es.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8345574&links=propiedad%20intelectual&optimize=20180411&publicinterface=true
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20IDSD.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20IDSD.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-507
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FRANÇA 

Relativamente a França, o contexto legal atinente à temática em apreço resultou da 

publicação de uma análise por parte do Governo, em março de 2015, onde se promove 

uma reflexão relativamente à tributação da Economia Digital, por via da criação de um 

imposto específico.  

Neste contexto, a Loi n.º 2016-1918, du 29 décembre 2016 de finances rectificatives 

pour 2016, introduziu uma modificação ao Code général des impôts, para efeitos da 

criação sobre o imposto aplicável à difusão de conteúdos audiovisuais, nomeadamente 

com o enquadramento legal e âmbito definido pelo artigo 1609 sexdecies B. 

 

REINO UNIDO 

O enquadramento legal relativo à matéria em apreço foi introduzido através do “Diverted 

Profits Tax”30. O normativo foi posteriormente atualizado, em Dezembro de 2018, a partir 

da publicação do seguinte guia. Esta tipologia de imposto visa combater a transferência 

de lucros decorrente do risco fiscal internacional, por forma a garantir que a tributação 

dos lucros no Reino Unido possa refletir a atividade económica realizada no território, 

numa lógica consistente com o projeto BEPS da OCDE. Para efeitos de atualização do 

impacto da tributação na economia digital, foi produzido em março de 2018, o “Corporate 

tax and the digital economy: position paper update”. 

O contexto fiscal prevê um imposto sobre os lucros alinhados com o nível de atividade 

económica, promovendo a exigência de pagamento antecipado 31  da tributação, 

reduzindo assim o risco de assimetria de informação sobre as operações globais das 

entidades multinacionais. Referência ainda para o Finance Act 2016, que, por via do 

artigo 75.º32, veio introduzir regras relativas à dedução do imposto. 

 

                                                           
30 Também conhecido como “Google Tax”. 

31 “Up front”. 

32 Alteração da Section 164.º“Taxation (international and Other Provisions) Act 2010”. 

https://www.senat.fr/rap/r11-614/r11-6141.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1629304L/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4DDA541A06F477C8406726CA3B48BAF3.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4DDA541A06F477C8406726CA3B48BAF3.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000036364807&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190228
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/11/part/3/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/11/part/3/enacted
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/768204/Diverted_Profits_Tax_-_Guidance__December_2018_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/689240/corporate_tax_and_the_digital_economy_update_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/689240/corporate_tax_and_the_digital_economy_update_web.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/24/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/24/section/75
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/8/section/164
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Outros países 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Relativamente à OCDE, importa salientar os seguintes aspetos: 

• A exposição de motivos do Projeto BEPS: O Projeto BEPS cria um conjunto de 

regras tributárias internacionais baseadas em consenso, para efeitos de 

proteção das bases tributárias, garantindo uma maior segurança e 

previsibilidade da parte dos contribuintes; 

• O Plano de Ação decorrente do Relatório de fevereiro de 2013, que adapta 15 

ações promovidas através de três pilares, respetivamente, a introdução de 

coerência nas regras internas que afetam as atividades transfronteiriças, o 

reforço dos requisitos constantes das Normas Internacionais existentes e a 

promoção da melhoria da transparência e previsibilidade. A expectativa da 

Organização, uma vez que as medidas sejam implementadas, é a de que os 

lucros das atividades económicas possam ser reportados no local onde as 

mesmas foram levadas a cabo e onde tenha sido criado valor; 

• A participação de membros da OCDE no Committee on Fiscal Affairs da OCDE, 

para efeitos de concertação de análise de políticas fiscais. Esta lógica de 

cooperação estende-se a organizações regionais como a African Tax 

Administration, o Centre de Rencontre des Administrations Fiscales e o Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias., conjuntamente com o Fundo 

Monetário Internacional, o Banco Mundial e as Nações Unidas; 

• A promoção da análise de avaliação de fontes de dados existentes, para efeitos 

de análise e de construção de indicadores da erosão de base tributária e de 

transferência de benefícios, a sua mensurabilidade e respetivo impacto 

económico. 

A OCDE refere como fundamental o processo de implementação de medidas por meio 

de instrumentos legislativos nacionais, práticas domésticas e disposições de tratados 

http://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf
https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.oecd.org/tax/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm
https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=963&Lang=en
https://www.ataftax.org/
https://www.ataftax.org/
https://credaf.org/en/home/
https://www.ciat.org/
https://www.ciat.org/
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.worldbank.org/pt/country/brazil
http://www.un.org/
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multilaterais. Em função deste enquadramento, considera importante a promoção do 

desenvolvimento de princípios justos e consensuais relativamente à forma de imputação 

de lucros das sociedades, da sua tributação e do diálogo com os parceiros comerciais 

com vista a evitar tensões de índole comerciais e fiscal entre os agentes económicos. 

Salienta-se que a abordagem relativamente à tributação no contexto europeu, cuja 

medida provisória proposta pela Comissão Europeia, que assenta na tributação do 

volume de negócios de determinados serviços, diverge da abordagem do sistema 

mundial de tributação das sociedades, assente “…na tributação dos lucros, mas que 

reconhece que, para as empresas digitais sem presença física, o país onde as vendas 

são realizadas não recebe impostos sobre lucros das sociedades”33.  

Importa salientar o facto de a Comissão Europeia referir que “o método da OCDE para 

elaborar a definição de presença digital é um procedimento dinâmico em que as 

alterações, em princípio foram aceites a nível mundial. Ao desviar-se deste 

procedimento, propondo uma definição unilateral, a complexidade do sistema de 

tributação internacional aumenta, assim como aumenta a incerteza para os investidores. 

Mesmo na eventualidade pouco provável de a OCDE adotar a mesma definição no seu 

esperado relatório final sobre a economia digital em 2020, não demoraria muito até os 

dois sistemas se desviarem” Tal decorre do facto de que o “…desenvolvimento da 

definição da presença digital adotada pela União Europeia através de uma diretiva 

assentaria em acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, enquanto o 

desenvolvimento da definição da OCDE aplicada no resto do mundo se faria com base 

num consenso internacional manifestado pela OCDE através das suas revisões 

contínuas”34. 

                                                           
33 Ponto 1.5 das conclusões e recomendações do Parecer do CESE sobre a «Proposta de 

diretiva do Conselho que estabelece regras relativas à tributação das sociedades com uma 

presença digital significativa (2018/C 367/14)  

34 Ponto 4.3 do Parecer do CESE sobre a «Proposta de diretiva do Conselho que estabelece 

regras relativas à tributação das sociedades com uma presença digital significativa (2018/C 

367/14. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.POR&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.POR&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.POR&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0073.01.POR&toc=OJ:C:2018:367:TOC
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Para mais informação, sugere-se adicionalmente as seguintes consultas: 

• OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, – Action 11 - 2015 Final Report, 

OCDE/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris; 

• OECD (2016), BEPS Project Explanatory Statement: 2015 Final Reports, 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris; 

• Video “Improving Transparency with Country-by-Country Reporting” (OCDE). 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas facultativas 

Será porventura pertinente ponderar ouvir ou obter contributo de membro do Governo 

com tutela dos assuntos fiscais, da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), da 

Associação Fiscal Portuguesa (AFP), a Associação de Marketing Digital, Associação 

da Economia Digital (ACEPI) entre outras. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

De acordo com a informação constante da ficha de Avaliação Prévia de Impacto de 

Género (AIG), considera-se que a iniciativa legislativa tem uma valoração neutra em 

termos de impacto de género, dado que a totalidade das categorias e indicadores 

analisados, assumem a valoração de “Neutro”. 

Linguagem não discriminatória –  

Na elaboração dos atos normativos, a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem não discriminatória. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241343-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264263437-en
https://www.youtube.com/watch?v=UH8v3LRpeQQ
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• Impacto orçamental  

A aplicação de uma norma que visa a criação de um novo imposto gerará naturalmente 

receita fiscal adicional. Todavia, com os dados disponíveis não é possível estimar o seu 

valor. A iniciativa prevê a criação de um Fundo para a Imprensa e Literacia para os 

Media dedicado ao apoio direto aos meios de comunicação social, a financiar com as 

receitas deste imposto (artigo 14.º). 
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70&img=12375&save=true>. 

Resumo: Este relatório provisório da Estrutura Inclusiva da OCDE / G20 - BEPS é uma 

continuação do trabalho realizado em 2015 sob a Ação 1 do Projeto BEPS sobre como 

lidar com os desafios fiscais da economia digital. Define uma orientação de trabalho da 

Estrutura Inclusiva sobre digitalização e as regras tributárias internacionais até 2020. 

Descreve como a digitalização também está a afetar outras áreas do sistema tributário, 

fornecendo às autoridades tributárias novas ferramentas que se traduzem em melhorias 

nos serviços prestados aos contribuintes e na deteção da evasão fiscal. 

 

 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126570&img=12375&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126570&img=12375&save=true

