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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (3.º TRIMESTRE DE 2018) 

SUMÁRIO 

Pretende-se, com a presente Informação Fiscal, apresentar uma síntese 

trimestral dos principais Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça 

da União Europeia relacionados com o domínio da Fiscalidade, 

analisando, caso a caso, o impacto e o contributo que tais decisões 

poderão vir a ter, do ponto de vista nacional.  
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1. NN A/S (C-28/17) 

NÚMERO DO PROCESSO: C-28/17 

NOME: NN A/S 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 4 de Julho de 2018 

ASSUNTO: Dedução de perdas de estabelecimentos estáveis no quadro de um regime 

de tributação de grupo de sociedades obrigatório para estabelecimentos estáveis 

nacionais e opcional para estabelecimentos estáveis estrangeiros 

FACTOS 

A NN é a empresa-mãe de um grupo dinamarquês, que incluía duas subsidiárias suecas, 

a Sverige 1 AB e a Sverige 2 AB, cada uma proprietária de uma sucursal na Dinamarca, 

A e B respectivamente. À data dos factos, estas duas sucursais fundiram-se numa única 

sucursal – A, mediante a transferência da sucursal B para a sociedade Sverige 1 AB.  

Na Suécia, o grupo optou pelo tratamento fiscal da fusão como uma reestruturação de 

actividades, não sendo a operação tributada naquele Estado-Membro. Assim, a 

transferência da sucursal A do fundo de comércio criado pela sucursal B não deu direito 

a qualquer amortização. Já na Dinamarca, a fusão foi tributada como uma cessão de 

activos ao valor de mercado, o que permitiu à sucursal A proceder à amortização do 

custo de aquisição do fundo de comércio criado por B e, assim, inscrever um resultado 

negativo no exercício de 2008. 

Na Dinamarca, as sociedades dinamarquesas que façam parte de um grupo de 

sociedades estão obrigatoriamente sujeitas a uma tributação comum, sendo que, por 

força deste princípio, os resultados das subsidiárias e dos estabelecimentos estáveis do 

grupo estabelecidos fora da Dinamarca não são incluídos nos resultados do grupo 

tributados na Dinamarca, a menos que este tenha optado pelo regime da integração 

fiscal internacional. Em contrapartida, o âmbito da integração fiscal do grupo inclui todas 

as sociedades e estabelecimentos estáveis do grupo estabelecidos na Dinamarca.  

A Administração tributária dinamarquesa recusou, em relação ao exercício fiscal de 

2008, que os prejuízos da sucursal A fossem imputados nos rendimentos globais 

integrados do grupo, em razão de a lei dinamarquesa determinar que essa imputação de 
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prejuízos deve ser recusada se os prejuízos pudessem ser imputados no resultado 

tributável na Suécia da sociedade sueca proprietária da sucursal. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Justiça constata existir, efectivamente, uma diferença de tratamento 

susceptível de tornar menos atractivo o exercício da liberdade de estabelecimento 

através da criação de subsidiárias noutros Estados-Membros, na medida em que os 

prejuízos de um estabelecimento estável, situado na Dinamarca, de uma sociedade, 

também residente, do grupo são dedutíveis, sem limitação, do resultado do grupo 

tributável na Dinamarca, ao passo que, se o estabelecimento estável dinamarquês fosse 

detido por uma subsidiária dinamarquesa, os prejuízos poderiam, em qualquer caso, ter 

sido imputados ao resultado do grupo fiscal. 

À semelhança do que sucede em jurisprudência recente do Tribunal de Justiça, salienta-

se que, relativamente às medidas destinadas a prevenir a dupla dedução dos prejuízos, 

as situações em consideração não são, contudo, objectivamente comparáveis.  

Não obstante, o Tribunal de Justiça reitera a necessidade de salvaguarda da hipótese de 

já não existir a possibilidade de deduzir os prejuízos da subsidiária não residente 

imputáveis ao estabelecimento estável residente no Estado-Membro em que está 

estabelecida a subsidiária. Nesta hipótese, o grupo cuja subsidiária esteja situada noutro 

Estado-Membro não se encontra numa situação diferente da do grupo puramente 

nacional à luz do objectivo de prevenção da dupla dedução dos prejuízos. 

Com efeito, a capacidade contributiva dos dois grupos é afectada do mesmo modo pelos 

prejuízos do respectivo estabelecimento estável residente. É, assim, necessário 

averiguar, mais do que a mera existência de uma autorização de dedução, a subsistência 

da possibilidade de dedução no Estado-Membro estrangeiro, nomeadamente no caso de 

a subsidiária não residente ter cessado definitivamente as suas actividades. 

O Tribunal de Justiça reconhece que, à partida, a restrição em apreço pode ser 

justificada pelo exercício paralelo das competências em matéria tributária. Com efeito, 

a norma em crise visa evitar uma dupla dedução pois, numa situação transfronteiriça, 

tal conferiria uma vantagem injustificada em relação à situação nacional comparável, em 

que a dupla dedução não é possível. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
03 

 

 

Súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (3.º Trimestre de 2018) 
 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Contudo, o Tribunal de Justiça culmina a sua decisão concluindo que o princípio da 

proporcionalidade se encontra violado. Este apenas estaria respeitado se a imputação 

no resultado do grupo dinamarquês dos prejuízos do estabelecimento estável residente 

da sua subsidiária não residente fosse admitida, por derrogação ao direito dinamarquês, 

conquanto o grupo demonstrasse que a imputação no resultado da sua subsidiária dos 

referidos prejuízos é efectivamente impossível no outro Estado-Membro. 

DECISÃO 

O Tribunal de Justiça conclui que a liberdade de estabelecimento deve ser interpretada 

no sentido de que não se opõe, em princípio, a uma legislação, nos termos da qual as 

sociedades residentes de um grupo só estão autorizadas a deduzir do resultado 

consolidado os prejuízos de um estabelecimento-estável residente de uma subsidiária 

não residente desse grupo se as regras aplicáveis no Estado-Membro em que essa 

subsidiária tem a sua sede não permitirem a dedução desses prejuízos. 

Contudo, a liberdade de estabelecimento deve ser interpretada, no sentido de que se 

opõe a essa legislação se a sua aplicação tiver por efeito privar o referido grupo da 

possibilidade efectiva de dedução dos referidos prejuízos do resultado consolidado, 

quando a imputação destes prejuízos no resultado da referida subsidiária for impossível 

no Estado-Membro em cujo território a mesma tiver a sua sede.  

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A presente decisão poderá influir no regime especial de tributação dos grupos de 

sociedades previsto no Código do IRC na medida em que apenas sejam admitidas como 

pertencentes ao grupo sociedades formalmente constituídas como tal nos termos do 

direito comercial e societário. Particularmente, na medida em que uma sub-subsidiária 

portuguesa de uma subsidiária sediada num Estado-Membro detida por uma sociedade 

mãe portuguesa possa pertencer a um grupo fiscal à luz do Código do IRC, também um 

estabelecimento estável em Portugal de uma subsidiária sediada num Estado-Membro 

detida por uma sociedade mãe portuguesa deverá poder pertencer a tal grupo fiscal para 

efeitos de dedução de perdas finais nos termos definidos pela jurisprudência do Tribunal 

de Justiça.  
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2. MARLE PARTICIPATIONS SARL (C-320/17) 

NÚMERO DO PROCESSO: C-320/17 

NOME: Marle Participations SARL 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 5 de Julho de 2018 

ASSUNTO: Locação de um imóvel por uma sociedade holding à sua subsidiária – IVA 

pago por uma sociedade holding sobre as despesas efectuadas para adquirir 

participações noutras empresas 

FACTOS 

A Marle Participations é a sociedade holding do grupo Marle, o qual exerce a sua 

actividade no domínio do fabrico de implantes ortopédicos. Parte da sua actividade 

consiste na gestão de participações em várias subsidiárias do grupo, às quais arrendava 

um imóvel. A partir de 2009, realizou uma operação de reestruturação que a levou a 

proceder a cessões e aquisições de títulos. Neste sentido, deduziu integralmente o IVA 

que onerou os diversos custos relativos a essa operação de reestruturação. 

Na sequência de uma fiscalização contabilística, a Administração tributária colocou em 

causa a dedução do IVA, com o fundamento de que as despesas para as quais a 

sociedade pedia a dedução do IVA, contribuíam para a realização de operações de 

capital fora do âmbito de aplicação do direito à dedução. 

Por seu lado, a Marle Participations argumentou que, não obstante a mera aquisição e a 

simples detenção de participações sociais não devam ser consideradas actividades 

económicas, a posição é diferente quando a participação é acompanhada de uma 

interferência directa ou indirecta na gestão das sociedades em que as participações são 

detidas, mediante a execução de transacções sujeitas ao IVA, tais como a prestação de 

serviços financeiros, comerciais e técnicos. 

Neste sentido, colocou-se a questão de saber se a locação de um imóvel por uma 

sociedade holding a uma subsidiária constitui uma interferência directa ou indirecta na 

gestão desta subsidiária, atribuindo à aquisição e à detenção das participações na 

mesma o carácter de actividades económicas dentro do conceito da Directiva IVA, assim 

como eventuais condições. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
05 

 

 

Súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (3.º Trimestre de 2018) 
 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Justiça, no âmbito de aplicação abrangido pelo conceito de “actividade 

económica”, considera que uma actividade é qualificada como económica quando tem 

carácter permanente e é realizada contra uma remuneração recebida pelo autor da 

operação. 

A simples aquisição e detenção de partes sociais não devem ser consideradas 

actividades económicas que conferem ao seu autor a qualidade de sujeito passivo, a 

menos que a participação seja acompanhada de uma interferência directa ou indirecta 

na gestão das sociedades em que se verificou a tomada de participações, conforme 

decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Contudo, a situação é diferente quando 

a participação for acompanhada de uma interferência directa ou indirecta na gestão das 

sociedades em que se verificou a tomada de participações. 

Resulta da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que a interferência de uma 

holding na gestão das sociedades em que tomou participações constitui uma actividade 

económica na acepção da Directiva IVA, na medida em que implique a realização de 

transacções sujeitas ao IVA, tais como, a prestação de serviços administrativos, 

contabilísticos, financeiros, comerciais, informáticos e técnicos pela sociedade holding 

às suas subsidiárias. 

Esta enumeração do Tribunal de Justiça não é exaustiva e, neste contexto, salienta-se 

que a noção de “interferência de uma holding na gestão da sua subsidiária” deve ser 

compreendida no sentido de que abrange todas as operações constitutivas de uma 

actividade económica, nos termos da Directiva IVA, efectuadas pela holding em 

benefício da sua subsidiária. 

Perante a circunstância de o único serviço prestado pela Marle Participations às suas 

subsidiárias ter por objecto a locação de um imóvel, utilizado por uma subsidiária 

operacional como novo local de produção, o Tribunal de Justiça considerou, ainda assim, 

que tal constitui uma interferência na gestão da subsidiária relevante para efeitos de IVA 

Isto é, consubstancia uma actividade económica que confere direito à dedução do IVA 

sobre as despesas suportadas pela sociedade com vista à aquisição de títulos dessa 

subsidiária, desde que essa prestação de serviços tenha um carácter permanente, seja 
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efectuada a título oneroso e seja tributada (o que implica uma não isenção), e que exista 

um nexo directo entre o serviço prestado pelo prestador e a contrapartida recebida pelo 

beneficiário. 

No que tange aos custos ligados à aquisição de participações a ter em conta, o Tribunal 

de Justiça refere que, quando, como sucede nos autos, se considere que apenas existe 

interferência directa ou indirecta na gestão de parte das subsidiárias, o IVA pago sobre 

os custos ligados à aquisição de participações nas subsidiárias por uma sociedade 

holding só podem ser deduzidos na proporção daqueles que são inerentes à actividade 

económica, segundo os critérios de repartição definidos pelos Estados-Membros. Mais 

refere que, na definição dos critérios de repartição, os Estados-Membros devem ter em 

conta a finalidade e a sistemática da Directiva do IVA, prevendo um modo de cálculo que 

reflicta objectivamente a parte de imputação real das despesas a montante à actividade 

económica e à actividade não económica. 

A respeito da eventual justificação da recusa do direito à dedução por motivo de 

prevenção de fraude e evasão fiscal, o Tribunal de Justiça entende que o direito à 

dedução não deve ser recusado aprioristicamente, podendo, contudo, ser recusado 

quando se provar, com base em elementos objectivos, que esse direito é invocado de 

maneira fraudulenta ou abusiva. Mais reitera que resulta de jurisprudência constante 

que as despesas efectuadas por uma sociedade holding que interfere na gestão de uma 

subsidiária em relação aos vários serviços que adquiriu no âmbito de uma tomada de 

participação nessa subsidiária fazem parte das despesas gerais do sujeito passivo e são, 

enquanto tais, elementos constitutivos do preço dos seus produtos, pelo que, em 

princípio, têm um nexo directo e imediato com o conjunto da actividade económica da 

sociedade holding. 

A final, o Tribunal de Justiça recorda que, para efeitos de IVA, é sujeito passivo «qualquer 

pessoa que exerça, de modo independente e em qualquer lugar, uma actividade 

económica, seja qual for o fim ou o resultado dessa actividade», pelo que o ao resultado 

da actividade económica do sujeito passivo não deverá ser um critério decisivo. 
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DECISÃO 

A locação de um imóvel por uma sociedade holding à sua subsidiária constitui uma 

“interferência na gestão” desta última, a qual deve ser considerada uma actividade 

económica, conferindo um direito à dedução do IVA sobre as despesas suportadas pela 

sociedade com vista à aquisição de participações nessa subsidiária, desde que essa 

prestação de serviço tenha carácter permanente, efectuada a título oneroso e seja 

tributada, implicando que essa locação seja isenta e que exista uma ligação directa entre 

o serviço prestado pelo prestador e a contrapartida recebida do beneficiário. 

Relativamente aos custos ligados à aquisição de participações nas suas subsidiárias 

suportados por uma sociedade holding que participa na sua gestão, dando-lhe em 

locação um imóvel e exercendo uma actividade económica, tal deve ser considerado 

como fazendo parte dos seus custos gerais, devendo o IVA pago sobre esses custos 

poder ser deduzido integralmente. Porém, os custos ligados à aquisição de 

participações nas suas subsidiárias suportados por uma sociedade holding que participa 

na gestão em apenas algumas delas e que, relativamente às outras, não exerce, em 

contrapartida, uma actividade económica, deve ser considerado como fazendo parte 

apenas parcialmente dos custos gerais dessa sociedade, de modo que o IVA pago sobre 

esses custos só pode ser deduzido na proporção daqueles que são inerentes à actividade 

económica. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A decisão do Tribunal de Justiça constituiu um relevante input na temática de substância 

económica das sociedades holding, neste caso, a respeito da Directiva IVA. Para efeitos 

de preenchimento do conceito de actividade económica, a tipologia de serviços 

prestados por sociedades holding às suas subsidiárias contempla não só serviços 

administrativos, contabilísticos, financeiros, comerciais, informáticos e técnicos, como, 

também, a locação de imóveis, conquanto os demais pressupostos jurisprudenciais se 

encontrem preenchidos e a locação não seja isenta de IVA. 

A indicada extensão dos custos dedutíveis é, também, relevante, na medida em que se 

admite que os custos ligados à aquisição de participações fazem parte das amplas 

despesas gerais do sujeito passivo. O teor da decisão parece conduzir à conclusão de 
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que outras despesas que tenham um nexo directo e imediato com o conjunto da 

actividade económica da sociedade holding podem, também, ser contempladas. 

3. TGE GAS ENGINEERING GMBH – SUCURSAL EM PORTUGAL (C-16/17) 

NÚMERO DO PROCESSO: C‑16/17 

NOME: TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 7 de Agosto de 2018 

ASSUNTO: Recusa na imputação do benefício de uma dedução do IVA, resultante da 

refacturação dos custos de um Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) a uma 

Sucursal 

FACTOS 

Em 3 de Março de 2009, a TGE Gas Engineering GmbH, sociedade alemã estabelecida 

em Bona, obteve em Portugal um número de identificação fiscal para a realização de um 

acto isolado, a saber, a aquisição de participações sociais. Paralelamente, em 7 de Abril 

de 2009, a TGE Sucursal Portugal foi registada em Portugal, enquanto entidade não 

residente com estabelecimento estável, sob a forma de sucursal, recebendo, também, 

um número de identificação fiscal, porém distinto do atribuído à sociedade alemã TGE 

Gas Engineering GmbH. 

Posteriormente, com o objectivo de executar um projecto de expansão de um terminal 

de gás situado em Portugal, a TGE Gas Engineering GmbH constituiu com a Somague 

Engenharia, SA, um Agrupamento Complementar de Empresas (“ACE”), designado 

“ACE Projesines”, tendo, para tal, no momento da sua constituição, usado o seu número 

de identificação fiscal e não o da TGE Sucursal. 

Em 4 de Maio de 2009, a TGE Sucursal em Portugal celebrou um contrato de 

subempreitada com o ACE Projesines, no qual se estabeleciam prestações recíprocas 

entre elas. Sobre o ACE, recaía, ainda, o dever de refacturar os seus custos à TGE 

Sucursal. Com efeito, em Portugal encontra-se previsto um regime especial para os ACE, 

que impõe a estes o dever de refacturar os lucros ou prejuízos do exercício às partes que 

deram lugar à sua constituição, sendo os mesmos imputados ao rendimento tributável 

dos membros do ACE, para efeitos de IRC. 
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Nesse âmbito, o ACE Projesines utilizou o número de identificação fiscal da TGE 

Sucursal em Portugal e não o da TGE Gas Engineering GmbH, enquanto sua entidade 

membro, para fins da imputação dos seus custos e da refacturação. Em consequência, 

a TGE Sucursal em Portugal veio a deduzir o IVA liquidado nas notas de débito emitidas 

pelo ACE Projesines. 

Posteriormente, no âmbito de uma acção inspectiva da TGE Sucursal realizada em 

Portugal, relativa aos exercícios de 2009 a 2011, a Administração tributária entendeu 

estarem presentes duas entidades distintas, a TGE Gas Engineering GmbH e a TGE 

Sucursal em Portugal, sendo que apenas a primeira figurava como membro constitutivo 

do ACE Projesines. Por essa razão, não podia o ACE atribuir os seus custos à TGE 

Sucursal. Não podia, também, a TGE Sucursal deduzir o IVA relativo a esses custos. 

Assim, a Administração tributária ordenou o reembolso dos montantes 

correspondentes ao IVA deduzido irregularmente, tendo a TGE Sucursal, de seguida, 

apresentado um pedido de pronúncia arbitral para obter a anulação dessa decisão da 

Administração tributária. Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio decidiu 

suspender a instância e questionar o Tribunal de Justiça se a Directiva do IVA e o 

princípio da neutralidade se opõem a que uma Administração tributária de um Estado-

Membro, que considere estarem constituídas duas entidades jurídicas distintas, na 

situação em que uma sociedade com sede noutro Estado-Membro detém no primeiro 

Estado-Membro referido uma sucursal, recuse à sucursal o direito à dedução do IVA 

liquidado nas notas de débito emitidas por um ACE, do qual a sociedade, e não a 

sucursal, faz parte, em razão de cada uma dessas entidades deter um número de 

identificação fiscal próprio. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Justiça começa por aferir da qualidade de sujeito passivo no sentido da 

Directiva IVA, pois, segundo o aí disposto, para que surja o direito a dedução na esfera 

do beneficiário da prestação de serviços, na situação em que os bens ou serviços sejam 

utilizados para os fins das suas operações tributadas, o mesmo deverá ser considerado 

sujeito passivo no sentido da Directiva. 
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De tal modo, vem o Tribunal de Justiça referir que se define “sujeito passivo” como 

qualquer pessoa que exerça uma actividade económica, “de modo independente”. 

Seguindo jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça refere que uma sociedade 

estabelecida num Estado-Membro e uma sua sucursal noutro Estado-Membro 

constituem um só e mesmo sujeito passivo de IVA, a não ser que a sucursal exerça uma 

actividade económica independente. 

Atento ao caso concreto, observa o Tribunal de Justiça que o segundo número de 

identificação fiscal obtido pela TGE Gas Engineering GmbH para o registo da TGE 

Sucursal em Portugal foi utilizado no âmbito de todas as actividades exercidas, pela TGE 

Gas Engineering GmbH e pela referida sucursal, em Portugal. 

Com isto, entende o Tribunal de Justiça ser evidente que os dois números de 

identificação fiscal da TGE Gas Engineering GmbH e da TGE Sucursal em Portugal são 

atribuíveis a uma só e mesma entidade, a TGE Gas Engineering GmbH, e bem assim, que 

aquelas entidades constituem um único sujeito passivo no sentido da Directiva IVA. 

O Tribunal de Justiça refere jurisprudência constante de onde se verifica que o previsto 

nos artigos 167.º e 168.º da Directiva IVA faz parte integrante do mecanismo do IVA e 

não pode, em princípio, ser limitado, salientando, também, a importância do princípio da 

neutralidade fiscal, na medida em que exige que a dedução do IVA pago a montante seja 

concedida se as exigências de fundo para esta dedução estiverem cumpridas. 

Continua o Tribunal de Justiça, vindo esclarecer que, desde que a Administração 

tributária disponha dos dados necessários para determinar se o sujeito passivo, 

enquanto destinatário das transacções em causa, é devedor do IVA, não pode impor, no 

que se refere ao direito deste último à dedução desse imposto, condições adicionais que 

podem ter por efeito a impossibilidade absoluta no exercício desse direito. 

Desta forma, o Tribunal de Justiça entende que a Administração tributária de um Estado-

Membro não pode recusar a um sujeito passivo a dedução do IVA pago a montante, 

apenas por este sujeito passivo ter utilizado um número de identificação fiscal como 

entidade não residente sem estabelecimento estável, aquando da constituição de um 

ACE, e ter utilizado o número de identificação fiscal da sua sucursal residente nesse 

mesmo Estado, para a refacturação dos custos desse agrupamento. 
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DECISÃO 

O Tribunal de Justiça conclui que a Directiva IVA deve ser interpretada no sentido de que 

se opõe a que a Administração tributária de um Estado-Membro considere que uma 

sociedade que tem a sua sede noutro Estado-Membro e a sucursal que a mesma detém 

no primeiro desses Estados constituem dois sujeitos passivos distintos por cada uma 

dessas entidades dispor de um número de identificação fiscal e, por essa razão, recuse 

à sucursal o direito de deduzir o IVA liquidado nas notas de débito emitidas por um 

agrupamento complementar de empresas do qual a referida sociedade, e não a sua 

sucursal, é membro. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

O entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça fornece mais uma linha condutora 

ao comportamento das Administrações tributárias dos Estados-Membros, para casos 

futuros e sucedâneos, no que à negação ou limitação do direito à dedução diz respeito, 

na medida em que ao negar os fundamentos aqui apresentados pela Administração 

tributária, resulta da decisão do Tribunal de Justiça, que desde que estejam observadas 

as exigências de fundo para o direito à dedução, então não é aceitável que sejam 

impostas condições adicionais que impossibilitem o sujeito passivo do aproveitamento 

daquele direito.  

4. PATRÍCIO TEIXEIRA (C-184/18) 

NÚMERO DO PROCESSO: C-184/18   

NOME: Patrício Teixeira 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 6 de Setembro de 2018   

ASSUNTO: Carga fiscal mais elevada sobre as mais-valias imobiliárias realizadas por 

não residentes, restringindo a livre circulação de capitais com destino a Estados 

terceiros 

FACTOS 

Carlos e Maria Patrício Teixeira, ambos nacionais portugueses residentes fiscais em 

Angola em 2007, alienaram um imóvel sito em Oeiras, gerando uma mais-valia tributável 

a título de IRS, em Portugal.  
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Um residente fiscal em Portugal que alienasse um prédio sito em Portugal durante 2007 

poderia beneficiar do disposto no artigo 43.º, n.º 2, do Código do IRS, que limita a 

incidência de imposto a 50% das mais-valias no caso de alienação onerosa de imóveis. 

Porém, a Administração tributária portuguesa considerou que, não sendo Carlos e Maria 

Teixeira residentes fiscais em Portugal no período em questão, não teriam, assim e por 

esse motivo, direito à referida limitação de incidência, pelo que foi considerada a 

totalidade da mais-valia realizada por Carlos e Maria Teixeira na determinação do seu 

rendimento líquido tributável. 

Inconformados, os sujeitos passivos recorreram, tendo o tribunal de primeira instância 

julgado procedente a sua pretensão. Ora inconformada com essa decisão, a 

Administração tributária recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul, que 

decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça uma questão 

prejudicial. 

Esta questão prejudicial surge num contexto jurídico-tributário em que, conforme se 

referiu, a incidência de imposto pode ser limitada a 50% das mais-valias no caso de 

alienação onerosa de imóveis no caso de residentes fiscais em Portugal, mas não em 

relação a residentes fiscais noutros Estados. Ademais, a questão prejudicial é colocada 

no contexto do Acórdao Hollmann (C-443/06) de 11 de Outubro de 2007, que opôs o Sr. 

Hollmann, residente fiscal na Alemanha, à Administração tributária portuguesa, na 

sequência da alienação de um imóvel sito em Loulé.  

No referido caso Hollmann, estava em causa a mesma norma do Código do IRS. Porém, 

enquanto no caso Hollmann a ponderação foi feita por referência a um residente fiscal 

num outro Estado Membro da União Europeia, no caso Patrício Teixeira estão em causa 

dois residentes fiscais num Estado terceiro. A questão prejudicial prende-se, portanto, 

em especial, vis-à-vis o Acórdão Hollmann, com a aplicação do seu racional a Estados 

terceiros. 

Neste âmbito, o Tribunal Central Administrativo Sul questiona se o Tratado de 

Funcionamento da União Europeia 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 imóvel situado num 

Estado‑Membro (Portugal), quando essa alienação é efectuada por um nacional desse 
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Estado‑Membro, residente em país terceiro (Angola), 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. 

Paralelamente, procura determinar se a disposição nacional se encontra abrangida pela 

excepção prevista no Tratado de Funcionamento da União Europeia (standstill clause), 

na medida em que a versão originária da norma determinava que “As mais‑valias 

referidas nas alíneas a), c) e d) do n.° 1 do artigo 10.° são consideradas por 50% do seu 

valor” [artigo 41.º do Código do IRS, na numeração de então], ao passo que, na redacção 

resultante da Lei n.° 109‑B/2001, a legislação portuguesa passou a dispor que “o saldo 

[…], respeitante às transmissões efectuadas por residentes previstas nas alíneas a), c) 

e d) do n.° 1 do artigo 10.°, positivo ou negativo, é apenas considerado em 50% do seu 

valor” [artigo 43.º do Código do IRS, na actual numeração]. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Justiça estabelece, desde logo, que a questão será decidida por despacho 

fundamentado, à luz do seu Regulamento de Processo, na medida em que considera que 

a resposta à questão pode ser claramente deduzida da jurisprudência ou não suscita 

qualquer dúvida razoável. 

O Tribunal de Justiça constata que uma operação relativa à liquidação de um 

investimento imobiliário constitui um movimento de capitais e que, por conseguinte, a 

alienação onerosa de um bem imóvel situado num Estado-Membro (i.e. situado em 

Portugal) efectuada por pessoas singulares não residentes nesse Estado-Membro (i.e. 

residentes fiscais em Angola) é abrangida pela liberdade de circulação de capitais. 

Seguidamente, o Tribunal de Justiça, seguindo jurisprudência constante, submete a 

questão relativa à aplicabilidade da standstill clause aos requisitos temporal e material, 

que afirma deverem ser cumulativamente preenchidos. 

Em face da evolução legislativa evidenciada nos autos, o Tribunal de Justiça salienta que, 

na versão originária do Código IRS, não se estabelecia uma distinção entre residentes e 

não residentes no que respeita à limitação das mais‑valias a 50% do seu valor para 

efeitos de determinação do imposto, ao passo que na versão do Código IRS em vigor à 

data dos factos, os não residentes estão excluídos desta limitação. Assim, sob reserva 
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de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, conclui que, na sequência desta 

modificação legislativa, a disposição do Código IRS aplicável assenta numa lógica 

diferente da subjacente à disposição correspondente que estava em vigor em 31 de 

Dezembro de 1993, pelo que a norma em causa não pode ser considerada como estando 

em vigor naquela data, para efeitos de aplicação da standstill clause. 

No que tange à comparabilidade das situações, para efeitos de determinar se a restrição 

à livre circulação de capitais é incompatível com as disposições do direito da União 

Europeia, o Tribunal de Justiça refere que não existe qualquer diferença objectiva das 

situações dessas duas categorias de sujeitos passivos que justifique a desigualdade de 

tratamento fiscal, assim considerando a situação em que se encontram os sujeitos 

passivos não residentes comparável à dos sujeitos passivos residentes. 

No que respeita à existência de eventuais justificações para a restrição à livre circulação 

de capitais, o Tribunal de Justiça conclui que, ao contrário do alegado pelo Governo 

português, não foi provada a existência de um nexo directo entre o benefício fiscal 

resultante da tributação das mais‑valias imobiliárias com base numa matéria colectável 

reduzida a metade e as taxas de tributação progressiva aplicáveis ao conjunto dos seus 

rendimentos, que pudesse justificar a restrição em razão da pela necessidade de 

garantir a coerência do regime fiscal. 

DECISÃO 

O Tribunal de Justiça concluiu, conforme se referiu, existirem razões para emitir uma 

decisão por despacho fundamentado e, em relação ao caso em concreto, considerou 

que uma legislação de um Estado‑Membro, como a que está em causa no processo 

principal, que sujeita as mais‑valias resultantes da alienação de um bem imóvel situado 

nesse Estado‑Membro, efectuada por um residente num Estado terceiro, a uma carga 

fiscal superior à que incidiria, nesse mesmo tipo de operações, sobre as mais‑valias 

realizadas por um residente naquele Estado‑Membro constitui uma restrição à livre 

circulação de capitais que, sob reserva de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, 

não é abrangida pela standstill clause e não pode ser justificada em razão necessidade 

de garantir a coerência do regime fiscal. 
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IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Esta decisão do Tribunal de Justiça, adoptada por Despacho fundamentado e não por 

Acórdão, na medida em que se considera haver acto claro sobre a matéria, deverá 

motivar o legislador português a alterar o Código do IRS em conformidade.  

Após a entrada em vigor, em 1994, das alterações promovidas pelo Tratado de 

Maastricht, foi plenamente introduzida a liberdade de circulação de capitais que, 

distintamente das demais liberdades fundamentais, é aplicável, também, a Estados 

terceiros, i.e. Estados não pertencentes à União Europeia. 

Caso o legislador português não promova as necessárias alterações legais, os sujeitos 

passivos continuarão a ter de recorrer à via de resolução de litígios adequada para obstar 

a esta restrição. Mantendo-se a situação, será, ainda, expectável que a própria Comissão 

Europeia promova uma Acção por Incumprimento das obrigações decorrentes do direito 

da União, tendo em vista compelir o Estado Português a promover as necessárias 

alterações legais. 

5. EV (C-685/16) 

NÚMERO DO PROCESSO: C-685/16   

NOME: EV 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 20 de Setembro de 2018   

ASSUNTO: Isenção de tributação de dividendos distribuídos à sociedade‑mãe por uma 

sociedade holding estrangeira sujeita a condições mais estritas vis-à-vis por uma 

sociedade de direito nacional 

FACTOS 

A EV, sociedade residente fiscal na Alemanha, fabrica peças para automóveis e é a 

sociedade‑mãe de um grupo mundial. Em 2009, a EV detinha, nomeadamente, 100% do 

capital da sociedade Reinhold Poersch GmbH, também sediada na Alemanha, com a qual 

se encontrava em relação de grupo fiscal. A Reinhold Poersch GmbH, por sua vez, 

detinha 100% do capital da Hella Asia Pacific Pty Ltd, sediada na Austrália. 
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A referida sociedade australiana Hella Asia Pacific Pty Ltd, em 2009 recebeu de uma 

subsidiária filipina sua, a Hella Philippinen Inc., dividendos no montante de 556 000 

dólares australianos (AUD) (cerca de 337 584 euros). 

Por seu turno, a sociedade alemã Reinhold Poersch GmbH recebeu da sociedade 

australiana Hella Asia Pacific Pty Ltd, um montante de 45 287 000 AUD (cerca de 

27 496 685 euros), que correspondiam, em parte, a lucros transitados ao longo de vários 

exercícios anteriores, e noutra parte à “re-distribuição” dos lucros que a sociedade 

australiana Hella Asia Pacific Pty Ltd recebeu da sociedade filipina Hella Philippinen Inc.. 

De acordo com a lei alemã, uma sociedade residente fiscal na Alemanha que receba 

dividendos de uma outra sociedade residente fiscal na Alemanha na qual detenha pelo 

menos 15% do capital pode deduzir os lucros distribuídos. Porém se os dividendos forem 

recebidos de uma sociedade não residente fiscal na Alemanha, os requisitos legais são 

mais exigentes. Particularmente, a lei alemã sujeita a atribuição do benefício da dedução 

dos lucros distribuídos não apenas à condição de detenção de pelo menos 15% do 

capital, como também um teste de actividade “própria” (a tipologia destas actividades 

corresponde a: i. agricultura e silvicultura, ii. fabrico, tratamento, transformação ou 

montagem de objectos, actividades de produção de energia, bem como de prospecção 

ou exploração de recursos naturais, iii. exploração de instituições de crédito ou de 

companhias seguradoras que explorem um estabelecimento comercial para as suas 

operações (com excepções), iv. comércio (com excepções), v. serviços (com 

excepções) e 6. arrendamento e locação (com excepções)). 

A sociedade alemã Reinhold Poersch GmbH foi inspeccionada pela Administração 

tributária alemã, que concluiu não estarem preenchidos os requisitos legais 

relativamente aos dividendos recebidos da sociedade australiana Hella Asia Pacific Pty 

Ltd porquanto esta era uma sociedade holding que não obtinha rendimentos de 

actividades próprias na acepção da legislação alemã pelo que não podia ser considerada 

uma “management holding company”1. 

                                                                 
1 A tradução provisoriamente adoptada pelos serviços de tradução do Tribunal de Justiça é a de «holding animadora», 

uma expressão sem correspondência no léxico jurídico português, sendo que a tradução, segundo nos parece, deriva da 

expressão jurídica francesa, «holding animatrice». Na súmula do acórdão preferiu-se a expressão utilizada na versão 

inglesa. A expressão originalmente utilizada na versão alemã do Acórdão corresponde a «Funktionsholding». 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
17 

 

 

Súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (3.º Trimestre de 2018) 
 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

A EV recorreu para o Tribunal Tributário de Münster da liquidação de imposto efectuada 

pela Administração tributária alemã em termos que a EV entendia serem 

discriminatórios.  

O referido tribunal suspendeu a instância e questionou o Tribunal de Justiça no sentido 

de apurar se as disposições relativas à livre circulação de capitais e pagamentos 

previstas no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia devem ser entendidas 

no sentido de que se opõem ao regime previsto no ordenamento jurídico alemão, na 

medida em que este impõe condições mais restritivas à redução dos lucros de 

exploração para efeitos de imposto sobre as actividades económicas e à inclusão dos 

lucros provenientes de participações numa sociedade de capitais cuja direcção e sede 

se situam fora do território da Alemanha do que em relação à redução dos lucros e à 

inclusão dos lucros provenientes de participações numa sociedade de capitais nacional 

não isenta ou da parte dos lucros de exploração de uma empresa nacional [associados] 

a um estabelecimento situado fora do território da Alemanha. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Justiça reconheceu as similaridades com o caso Deister Holding e Juhler 

Holding (C-504/16 e C-613/16), relembrando que já declarou que uma participação de 

15% no capital social da subsidiária não implica necessariamente que a sociedade que a 

detém exerce uma influência certa sobre as decisões da sociedade que distribui os 

dividendos o que implica situar a análise no âmbito da liberdade de circulação de 

capitais, estendível a Estados terceiros, e não no âmbito de circulação de 

estabelecimento, que não goza de tamanha extensão de aplicabilidade. 

De acordo com o Tribunal de Justiça, a existência de um limite secundário de 25% sobre 

a participação da subsidiária no capital social da sub-subsidiária não coloca em causa a 

conclusão de que a análise do caso se deve centrar na liberdade de circulação de 

capitais. O referido limite secundário diz respeito, em síntese, à exigência de que a 

subsidiária obtenha as suas receitas brutas exclusivamente ou quase exclusivamente de 

actividades previstas na legislação alemã ou (alternativamente) de participações em 

sub-subsidiárias em que a referida subsidiária detenha pelo menos 25% do capital. 
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A respeito da existência de uma restrição, o Tribunal de Justiça considera que, ao 

sujeitar a dedutibilidade fiscal dos dividendos distribuídos pelas subsidiárias 

estabelecidas em Estados terceiros a condições mais estritas do que aquelas a que 

estão sujeitos os dividendos pagos por subsidiárias residentes, a legislação em causa no 

processo principal é susceptível de dissuadir as sociedades-mãe residentes de 

investirem os seus capitais em subsidiárias estabelecidas em Estados terceiros, na 

medida em que os rendimentos de capitais que têm origem em Estados terceiros são 

fiscalmente tratados de maneira menos favorável e menos atractiva que os dividendos 

distribuídos por sociedades residentes. 

Quanto à aplicabilidade da standstill clause, o Tribunal de Justiça considera que ficou 

demonstrado nos autos que a legislação alemã sofreu alterações substanciais desde 

1993, mormente em 2002, pelo que recusou a aplicabilidade desse regime de excepção. 

No que concerne à existência de uma justificação da reconhecida restrição à liberdade 

de circulação de capitais, o Tribunal de Justiça começa por avaliar a comparabilidade 

objectivas das situações em causa, lembrando jurisprudência constante que indica que 

o carácter comparável ou não de uma situação transfronteiriça com uma situação 

interna deve ser examinado, por um lado, tendo em conta o objectivo prosseguido pelas 

disposições nacionais em causa, bem como o objecto e o conteúdo destas últimas e, por 

outro lado, tomando em consideração apenas os critérios de distinção pertinentes 

estabelecidos pela legislação em causa para apreciar se a diferença de tratamento 

resultante de tal regulamentação reflecte uma diferença de situação objectiva. 

Na senda de jurisprudência constante, tal como Haribo Salinen (C-436/08) e FII GLO (C-

446/04), o Tribunal de Justiça conclui que, na medida em que a legislação o visa evitar 

a dupla tributação permitindo a dedução à matéria colectável do imposto sobre os lucros 

de exploração dos dividendos provenientes de participações numa ou várias sociedades 

de capitais, a situação da sociedade que beneficia de dividendos distribuídos por 

sociedades residentes é comparável à situação de uma sociedade beneficiária de 

rendimentos de participações em sociedades não residentes. 

No que respeita à existência de uma justificação propriamente dita, o Tribunal de Justiça 

refere que uma legislação como a que está em causa, que estabelece uma presunção 

geral de fraude e de abuso não pode justificar uma medida que afecta o exercício de uma 
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liberdade fundamental e a simples circunstância de a sociedade distribuidora de 

dividendos estar situada num Estado terceiro também não pode fundamentar uma 

presunção geral de fraude fiscal, sendo que as condições de aplicação da legislação 

alemã estabelecem, nestas circunstâncias, uma presunção inilidível de abuso. 

DECISÃO 

A liberdade de circulação de capitais deve ser interpretada no sentido de que se opõe a 

uma legislação nacional que sujeita a dedução dos lucros provenientes de participações 

numa sociedade de capitais que tenha direcção e sede num Estado terceiro a condições 

mais rigorosas do que a dedução dos lucros provenientes de participações numa 

sociedade de capitais de direito nacional não isenta. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Quer no momento em que a legislação fiscal nacional é produzida, quer no momento em 

que esta é interpretada e aplicada, deverá adoptar-se especial cautela na criação de 

presunções inilidíveis de abuso fiscal, quer estas sejam expressas de uma forma 

explícita, quer decorram de uma forma implícita da ratio jurídica ou da aplicação real da 

norma. Embora nem sempre a jurisprudência portuguesa, mormente constitucional, 

adira a este entendimento de uma forma geral quando estão em causa situações 

meramente nacionais, parece-nos que este deverá estar presente, pelo menos, em 

situações transfronteiriças abrangidas pelas liberdades fundamentais. 

* * * * 

Lisboa, 25 de Outubro de 2018 
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