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MEMORANDO  

 

Data: 16/11/2011 

Assunto: Proposta de alteração ao artº 9º, nº 16, do CIVA 

 

Exmos. Senhores, 

1. Enquadramento. 

GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, 

Crl., GEDIPE – Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores 

e AUDIOGEST – Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, entidades de 

gestão colectiva, dotadas de utilidade pública, que representam, respectivamente, artistas 

intérpretes e executantes, produtores videográficos e produtores fonográficos. 

Além da actividade desenvolvida individualmente por cada uma destas entidades, o 

licenciamento de algumas categorias de direitos, como é o caso da comunicação pública de 

fonogramas e videogramas, é desenvolvido em conjunto pelas entidades referidas. Tal 

obrigatoriedade de cobrança conjunta decorre, desde logo, do artigo 184.º, n.º 3 do Código do 

Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC).  

Desta forma, quer a AUDIOGEST, quer a GEDIPE, emitem, respectivamente, aos utilizadores de 

gravações musicais e filmes, na sequência do envio por parte destas entidades de Pedidos de 

Licenciamento, facturas com vista à cobrança da remunerações devidas por estas utilizações, 

em representação dos produtores (essencialmente mas não só pessoas colectivas) e em 

representação da GDA (que representa essencialmente, mas não só, pessoas singulares).  

Face ao exposto, e atendendo à proposta de alteração prevista para o nº 16 do art. 9º do CIVA, 

como deverá proceder a AUDIOGEST e a GEDIPE nesta facturação a partir de 1 de Janeiro de 

2012? E face à alteração proposta, deverá a GDA liquidar IVA na facturação a efectuar aquelas 

entidades, sendo que os artistas, pessoas individuais, mantêm a isenção de IVA?   

A questão é pertinente, uma vez que é impossível, na mesma “remuneração única”, aplicar IVA 

com base em qualquer critério proporcional.  
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É evidente que o regime proposto cria graves problemas na aplicação da norma, colocando 

mesmo em crise a sua exequibilidade, causando graves prejuízos às entidades de gestão 

colectiva e seus representados.   

De facto, as entidades de gestão colectiva: 

Se não incluírem IVA estarão a aplicar a isenção à totalidade da remuneração cobrada 

mas em aparente incumprimento com o disposto na proposta da nova redacção do nº16 

do artigo 9º;  

Caso incluam IVA (necessariamente pela totalidade) estarão na pratica a esvaziar a 

isenção a que se refere o mesmo artigo, uma vez que, mesmo em relação à parte da 

remuneração que será distribuída a pessoas singulares, o IVA estará a ser aplicado.  

Se houver lugar a liquidação de IVA na cobrança (de direitos), em nosso entender, existirá um 

acréscimo de receitas injustificado, com “saldo zero” do ponto de vista económico.  

 

2. As Particularidades da Gestão Colectiva de Direitos:  

Sem prejuízo da impossibilidade explicitada no ponto anterior, passando a incluir IVA em todas 

as suas facturas, e considerando que o prazo médio de recebimento destes 

licenciamentos é superior a 120 dias, como poderão as entidades de gestão viabilizar a sua 

actividade e entregar à Administração Fiscal um IVA que não só não receberam como poderão 

não vir sequer a receber?  

Poderá argumentar-se que esta é uma dificuldade com que todas as entidades se deparam 

actualmente, no entanto, será de notar que qualquer empresa que preste um serviço (em 

sentido próprio) ou que venda um bem, é livre de interromper esse fornecimento a qualquer 

altura, em caso de incumprimento. Já a AUDIOGEST, a GEDIPE e a GDA, não o poderão fazer.  

Na prática, este é um IVA que vai prejudicar quem cumpre e beneficiar os incumpridores que 

nos levarão à ruptura financeira. De facto, por razões que se prendem com racionalização de 

custos (com impacto directo na diminuição dos valores das “licenças”), a AUDIOGEST, a 

GEDIPE e a GDA, têm vindo, ao longo dos anos, a procurar incentivar o pagamento anual das 

remunerações que lhe são devidas. 

No final do primeiro trimestre do ano 2012, não só não será possível distribuir direitos aos 

seus legítimos titulares (com impacto real num mercado cada vez mais débil como é o 

mercado musical e audiovisual), como poderá não haver liquidez para entregar ao 

Estado o IVA devido.  
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É esta diferente posição – que diferencia o licenciamento colectivo de direitos de qualquer outro 

serviço – que justifica um tratamento diferenciado. Não se trata pois de um tratamento de 

favor mas, outrossim, do reconhecimento de uma particularidade que manifestamente torna 

particularmente gravosa a sujeição a IVA dos licenciamentos de direitos colectivamente 

conferidos.  

3. A Importância da Gestão Colectiva e Razões para o seu Incentivo: 

liquidar sobre a totalidade das remunerações recebidas através das entidades de gestão vai, na 

prática, criar um desincentivo a que as pessoas singulares mandatem entidades de 

gestão para o exercício dos seus Direitos.  

Faz sentido incentivar a gestão colectiva porque é sobretudo no tipo de licenciamentos que é 

praticado por estas entidades - por utilizações secundárias de um reportório relativamente 

indiferenciado - que se encontra um instrumento essencial para o desenvolvimento das 

indústrias culturais que o programa do governo pretende promover.  

É economicamente inviável a um autor, artista ou produtor, licenciar e cobrar individual e 

isoladamente as utilizações das suas obras e prestações a uma multiplicidade de utilizadores, 

que aliás tende a aumentar à velocidade a que evoluem os meios técnicos. Só a gestão 

colectiva pode assegurar tal desiderato.     

4. O Impacto Nulo em termos de receitas fiscais e consequências económicas 

da medida:  

Analisando esta alteração pela via de obtenção de receita, salientamos que, a esta data o valor 

que resultaria desta aplicação do IVA seria reduzido. Cerca de um milhão de euros, sem contar 

com quaisquer deduções, em relação aos direitos cobrados pela AUDIOGEST e GEDIPE, 

também em representação dos artistas.  

No entanto, a colecta será, seguramente, ainda menor se levarmos em conta as dificuldades 

acrescidas de obter esta receita. 

O alargamento necessário dos prazos de distribuição - fruto da “agonia” financeira previsível 

das entidades de gestão, num cenário de aplicação de IVA –  e a obvia diminuição da receita 

provocará, isso sim, uma diminuição directa dos valores disponibilizados aos titulares de 

direitos, com a inerente redução proporcional da receita em sede de IRC e IRS (neste caso 

sujeitos a retenção na fonte). Tal provocará ainda o agravamento da situação de crise em que 

se encontram as industrias musical e audiovisual, para as quais as remunerações recebidas 

através da AUDIOGEST GEDIP e GDA, fazem muitas vezes a diferença que permite a 

subsistência.  
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5.  Propostas de alteração 

Ora, a redacção proposta pela PPLOE 2012, ao introduzir uma restrição aos termos da isenção, 

discriminado titulares em função da sua natureza singular ou colectiva, afigura-se, ora, de 

legalidade duvidosa no seu confronto com os princípios fiscais do Direito Comunitário e 

Nacional.  

Mas partamos do pressuposto que tal proposta é lícita. É necessário que sejam propostas 

alterações à PPLOE 2012 que protejam os interesses e evitem danos “colaterais” aos membros 

da GDA, GEDIPE, AUDIOGEST e demais organismos de gestão colectiva do Direito de Autor e 

Direitos Conexos. Condição das nossas propostas é que se mantenha inalterada a estrutura da 

norma conforme a alteração prefigurada, i.e., sem criar excepções à excepção avançada. 

Vejamos então a redacção da proposta de alteração do Governo: 

A transmissão do direito de autor e a autorização para a utilização da obra intelectual, 

definidas no Código de Direito de Autor, quando efectuadas pelos próprios autores, 

seus herdeiros ou legatários, salvo quando o autor for pessoa colectiva. 

Em face do que, uma primeira alternativa poderá ser a que segue: 

A transmissão do direito de autor e a autorização para a utilização da obra intelectual, 

definidas no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, quando efectuadas 

pelos próprios autores, seus herdeiros ou legatários, ou por entidades de gestão 

colectiva do direito de autor e direitos conexos, previstas no mesmo Código, salvo 

quando o autor for pessoa colectiva e não seja para o efeito representado por uma das 

referidas entidades de gestão colectiva. 

Esta estrutura não cria excepções sobre excepções, antes adita expressamente ao elenco da 

regra geral (ou melhor, ao elenco da norma de isenção) as entidades de gestão colectiva do 

direito de autor e direitos conexos, equiparando-as aos autores, seus herdeiros e legatários. 

Mas tal não constitui uma inovação, pois desde sempre a Administração Tributária entende 

que estas entidades se equiparam, para efeitos desta norma, aos autores eles próprios, uma 

vez que actuam “em nome e por conta dos seus representados” (cf., por exemplo, o Despacho 

nº 141/87, de 21/5, com expressa referência ao artº 72º do CDA). 

Esta mesma solução pode ter uma redacção mais desenvolvida, através da referência ao 

enquadramento legal das entidades de gestão colectiva do direito de autor e direitos conexos. 

Assim: 



   
 

 
GDA	  /	  GEDIPE	  /	  AUDIOGEST	  	  

Rua	  Joaquim	  Agostinho,	  n.º	  14-‐B,	  1750-‐126	  Lisboa	  |	  Tel:	  (+351)	  217993366	  |	  Fax:	  (+351)	  217993390	  	  	  
e-‐mail:	  gisela.telles.ribeiro@gdaie.pt	  

5 

A transmissão do direito de autor e a autorização para a utilização da obra intelectual, 

definidas no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, quando efectuadas 

pelos próprios autores, seus herdeiros ou legatários, ou por entidades de gestão 

colectiva do direito de autor e direitos conexos, previstas nos artº 72º a 74º do Código 

do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e reguladas pela Lei nº 83/2001, de 3 de 

Agosto, salvo quando o autor for pessoa colectiva e não seja para o efeito representado 

por uma das referidas entidades de gestão colectiva. 

Apresentamos estas duas propostas alternativas, permanecendo ao V. inteiro dispor para o que 

entenderem necessário. 

À cautela, caso se mantenha a alteração proposta, o que efectivamente não esperamos, é 

imperioso que se defina muito claramente um regime que permita, sem interpretações dúbias, 

a aplicação da alteração da lei no tempo.  

Como é consabido, as distribuições de direitos que se venham a efectuar em 2012/2013 e 

eventualmente 2014, reportam-se a direitos cobrados, sem Iva, em datas anteriores à entrada 

em vigor da alteração agora proposta. Como tal, não podem ser agora, no momento da 

distribuição, pela AUDIOGEST e GEDIPE, sujeitos ao pagamento de um imposto que não era 

anteriormente exigido. 

Na realidade, se esta situação não for devidamente acautelada, para além de pormos em risco 

a continuidade desta actividade, estamos a delapidar as receitas dos titulares dos direitos num 

montante de 23%, fazendo-se assim, na prática, uma aplicação retroactiva da lei fiscal, 

contrária aos princípios fundamentais e conformadores da disciplina de criação de impostos. 

Por outro lado, no que concerne à GDA, cujos titulares são essencialmente pessoas individuais 

– actores, bailarinos e músicos, que são os principais prejudicados com esta proposta – no 

cenário da proposta de alteração do Governo ser aprovada sem qualquer aditamento, é 

imperioso salvaguardar que, quando os direitos se destinem a ser distribuídos a pessoas 

singulares (estas sempre isentas) não haja lugar a cobrança de IVA.  

Estamos certos que as propostas que ora apresentamos, numa postura não só construtiva 

como também solidária com o esforço que a todos é exigido, não só evitarão as desvantagens 

de uma norma de impossível aplicação, como também, poderão promover, a curto prazo um 

aumento da receita e uma significativa poupança de custos.      

 

 


