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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA FISCAL 

ARBITRAL 

(2.º TRIMESTRE DE 2019) 

SUMÁRIO 

A presente Informação Fiscal apresenta uma síntese trimestral das 

principais decisões proferidas pelo Centro de Arbitragem 

Administrativa (CAAD), em matéria tributária, analisando o impacto e o 

contributo que tais decisões poderão vir a ter.  

 

Esta Informação tem por referência o 2.º Trimestre de 2019, em que 

salientamos, as seguintes decisões: 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 74/2019-T 

DATA: 22 DE MAIO DE 2019 

ASSUNTO: IRS – Tributação de mais-valias resultantes da alienação de bem imóvel, 

realizada por residente num Estado-Membro da União Europeia 

A Requerente apresentou pedido de constituição de tribunal arbitral, com o objetivo de 

ver declarada a ilegalidade do acto de liquidação de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (“IRS”), referente ao exercício de 2016. 

FACTOS 

A Requerente é residente no Reino Unido, nunca tendo residido em Portugal. 

A mãe da Requerente faleceu em 2014, sendo titular de 50% de uma fracção autónoma, 

destinada a habitação, sita no concelho de Cascais. Assim, como herdeira da sua mãe, à 

Requerente coube-lhe um terço da metade da fracção autónoma em apreço, cujo 

correspondente valor foi mencionado no Anexo J da Declaração Modelo 3 – IRS de 2016, 

como valor de aquisição, reportado ao ano de 2014. 

Em 2015, o pai da Requerente faleceu, sendo titular de dois terços da metade da referida 

fracção autónoma, pelo que, por via de sucessão do seu pai, coube à Requerente 50% 

dos dois terços da metade da fracção autónoma em questão, cujo correspondente valor 

foi mencionado no Anexo J da Declaração Modelo 3 – IRS de 2016, como valor de 

aquisição, reportado ao ano de 2015. 

Em Maio de 2016, a Requerente alienou a sua parte da fracção autónoma em apreço, 

tendo, posteriormente, submetido, enquanto sujeito passivo não residente, a 

Declaração Modelo 3 de IRS, referente ao ano de 2016, mencionando no Anexo G a 

alienação da sua parte do prédio, indicando a realização de uma mais-valia. Refira-se, 

ainda, que, aquando do preenchimento da Declaração Modelo 3 de IRS, a Requerente, 

no quadro referente à residência fiscal, declarou-se como residente na União Europeia, 

optando pelo regime geral de tributação. 
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Nessa sequência, a Administração tributária efectuou a respectiva liquidação de IRS, 

aplicando a taxa especial de 28% sobre a totalidade da mais-valia imobiliária efectuada 

pela Requerente. 

Por não concordar com os termos da sobredita liquidação de IRS, a Requerente 

apresentou o presente Pedido de Pronúncia Arbitral, defendendo, em suma, que a 

Administração tributária não deveria ter aplicado o regime que considera a totalidade da 

mais-valia realizada e, bem assim, que o regime que permite a discriminação das 

transmissões imobiliárias, efectuadas por residentes e não residentes, viola o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (doravante “Tratado”), designadamente, o 

princípio da não discriminação em função da nacionalidade e o princípio da livre 

circulação de capitais. 

Na sua Resposta ao Pedido de Pronúncia Arbitral, a Administração tributária defendeu, 

em suma, não ser aplicável ao caso em apreço o regime de exclusão de tributação de 

mais valias em 50% às transmissões efectuadas por residentes, o qual apenas seria 

aplicável se a Requerente tivesse optado pelo englobamento dos rendimentos obtidos 

tanto em Portugal como fora do território nacional.  

Na Resposta apresentada, a Administração tributária pediu, ainda, que as questões em 

discussão fossem objecto de reenvio prejudicial para resposta pelo Tribunal de Justiça 

da União Europeia (doravante “TJUE”). 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Fixada a matéria de facto dada como provada, o Tribunal começou por conhecer do 

pedido de reenvio prejudicial formulado pela Administração tributária, relativamente ao 

qual decidiu ser desnecessário, para que o Tribunal possa proferir uma decisão, 

proceder ao reenvio para o TJUE, das alegadas dúvidas sobre a interpretação de normas 

de Direito da União Europeia. 

De seguida, o Tribunal Arbitral começou a analisar a questão essencial em causa no 

processo, relacionada com a compatibilidade com o Direito da União Europeia, mais 

concretamente, da liberdade da circulação de capitais, da não aplicação do regime de 

exclusão de tributação de mais-valias imobiliárias em 50% a residentes fiscais noutro 

Estado-Membro da União Europeia.  

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


 

 
03 

 

 

Súmula de Jurisprudência Fiscal Arbitral (2.º Trimestre de 2019) 

 

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 

O Tribunal Arbitral realiza uma análise ao regime de tributação de mais-valias 

imobiliárias, explicando que, ocorrendo a realização de mais-valias no caso de venda de 

um imóvel sito em Portugal, os não residentes ficam sujeitos a uma carga fiscal superior 

à que é aplicada aos residentes. 

Explica, ainda, o Tribunal Arbitral que, enquanto aos não residentes é aplicada uma taxa 

de 28% sobre a totalidade das mais-valias realizadas, o facto de, em relação aos 

residentes, se considerar apenas metade do valor das mais-valias realizadas, permite 

que o residente beneficie sempre de uma carga fiscal inferior, independentemente da 

taxa de tributação aplicável sobre a totalidade dos rendimentos, por quanto a tributação 

do rendimento dos residentes está sujeita a taxas progressivas, cujo escalão máximo é 

de 48%. 

Para o Tribunal, o regime acima descrito determina a menor atractividade da 

transferência de capitais para os não residentes, o que consubstancia uma restrição aos 

movimentos de capitais, proibida pelo Tratado. 

Sobre a aplicação da jurisprudência do TJUE ao caso aqui em discussão, o Tribunal 

decidiu que a Requerente tinha direito a ver anulada a liquidação de IRS, na parte viciada, 

convocando para o efeito jurisprudência  do Supremo Tribunal Administrativo e, bem 

assim, várias decisões do Centro de Arbitragem Administrativa, referindo ser a 

jurisprudência uniforme, no sentido de considerar a norma que prevê tributação de 

mais-valias obtidas por não residentes ilegal, porque incompatível com as normas do 

Tratado, na medida em que limita a tributação em 50% das mais-valias aos cidadãos 

residentes em Portugal. 

Considera, ainda, o Tribunal que a discriminação da norma nacional não encontra razão 

de ser em nenhuma das excepções permitidas pela cláusula de salvaguarda prevista no 

Tratado. Para o Tribunal, para que se admita uma discriminação entre residentes e não 

residentes, a mesma não poderá ser arbitrária, nem constituir uma restrição 

dissimulada ao movimento de capitais, pelo que o âmbito de aplicação deverá ser 

interpretado de forma a que as medidas e procedimentos adoptados ao abrigo da 

cláusula de salvaguarda não constituam uma discriminação arbitrária ou uma restrição 

dissimulada à livre circulação de capitais. 
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Posteriormente, o Tribunal Arbitral analisa a jurisprudência do TJUE sobre a tributação 

de mais-valias imobiliárias, demonstrando que, sobre a compatibilidade da norma 

nacional cuja aplicação se contesta com o princípio da livre circulação de capitais, já se 

pronunciou aquele Tribunal, designadamente no Acórdão Hollmann, de 11 de Outubro de 

2007, proferido no âmbito do processo C-443/06. 

Nesse Acórdão, o TJUE concluiu que a norma nacional violava o princípio da livre 

circulação de capitais, previsto no Tratado, por revestir carácter discriminatório (menos 

favorável) para os não residentes e, por esse motivo, restritiva da liberdade de circulação 

de capitais entre Estados Membros. 

O Tribunal Arbitral transcreve, ainda, duas decisões do Supremo Tribunal 

Administrativo, nas quais se analisou a questão aqui em crise e no âmbito das quais se 

decidiu que a norma nacional, ao excluir dessa limitação as mais-valias que tenham sido 

realizadas por um residente noutro Estado membro da União Europeia, é incompatível 

com o Direito da União Europeia (processo n.º 439/06 e processo n.º 1172/14). 

Sobre o argumento utilizado pela Administração tributária referente ao regime 

introduzido no sistema tributário português, após a prolação do Acórdão Hoffman – que 

permite uma opção de equiparação entre residentes e não residentes –, pronunciou-se 

o Tribunal referindo que a existência deste regime não afasta a invalidade do regime 

discriminatório que ainda se mantém em vigor na ordem jurídica nacional e que terá 

motivado a liquidação efectuada pela Administração tributária.  

Entende o Tribunal que o regime instituído faz impender sobre os não residentes um 

ónus acrescido, se comparado com os residentes, o que não afasta a natureza 

discriminatória da norma nacional, não devendo o contribuinte ter de optar entre um 

regime legal e outro ilegal. 

Quanto a este aspecto, o Tribunal enuncia a jurisprudência do TJUE no Acórdão Gielen, 

de 18/03/2010 (processo C-440/08), a qual foi acolhida, designadamente, nas 

decisões do Centro de Arbitragem Administrativa, proferidas no âmbito dos processos 

n.ºs 45/2012-T, 127/2012-T, 748/2015-T e 89/2017-T. 

O Tribunal acrescenta ainda, que foi a própria Administração tributária que, na presença 

da declaração de rendimentos da Requerente, optou por liquidar o imposto 
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considerando a totalidade da mais-valia realizada, e não os 50% previstos, interpretação 

que, no entendimento do Tribunal, não está em conformidade com o Direito da União 

Europeia, nem com a jurisprudência comunitária e portuguesa, tanto judicial como 

arbitral. 

Em face do exposto, o Tribunal Arbitral julgou ilegal o acto de liquidação de IRS objecto 

do Pedido de Pronúncia Arbitral, determinando a procedência do vício de violação de lei 

invocado pela Requerente, por manifesta incompatibilidade da norma nacional vertida 

no Código do IRS com o Direito da União Europeia, na parte em que restringe a redução 

a 50% das mais-valias sujeitas a IRS apenas aos sujeitos passivos residentes em 

Portugal, devendo, em consequência, ser anulada a liquidação contestada. 

Neste sentido, decidiu o Tribunal Arbitral anular parcialmente o acto de liquidação sob 

contestação, na parte correspondente ao acréscimo de tributação resultante da 

consideração total da mais-valia imobiliária e, bem assim, condenar a Administração 

tributária a restituir a parte do valor de imposto indevidamente pago, acrescido de juros 

indemnizatórios, calculados à taxa legal. 

2.  

NÚMERO DO PROCESSO: 305/2018-T 

DATA: 10 de Abril de 2019 

ASSUNTO: Imposto do Selo – Concursos – Prémios em espécie 

A Requerente apresentou pedido de constituição de tribunal arbitral, com a finalidade de 

ver declarada a ilegalidade do acto de liquidação do Imposto do Selo (“IS”) e, bem assim, 

do acto de liquidação de juros compensatórios. 

FACTOS 

A Requerente é uma instituição particular de solidariedade social e, em 2016, decidiu 

proceder à realização de um sorteio, com venda de bilhetes, através do qual foram 

atribuídos dez veículos automóveis ligeiros de passageiros, no valor líquido anunciado, 

para cada veículo, de € 16.800 (dezasseis mil e oitocentos euros). 

No regulamento do sorteio, constava que o valor ilíquido dos prémios ascendia a € 

305.454,50 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta 
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cêntimos), no qual já está aplicado o Imposto do Selo de 35% + 10%, nos termos das 

verbas 11.2 e 11.2.2 da Tabela Geral de Imposto do Selo (“TGIS”). 

A Requerente entregou no Serviço de Finanças a respectiva guia de retenção na fonte de 

Imposto do Selo, pelo valor de € 50.858,64 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e oito 

euros e sessenta e quatro cêntimos).  

Em 2018, a Administração Tributária deu início a um processo inspetivo, tendo 

posteriormente, notificado a Requerente de uma proposta de correcções, com vista ao 

exercício do seu direito de audição, o qual foi exercido pela Requerente.  

A Administração tributária manteve as correcções e notificou a Requerente do Relatório 

Final de Inspecção, sendo que, nessa sequência, foi emitida uma liquidação adicional de 

Imposto do Selo, no montante de € 62.756,38 (sessenta e dois mil, setecentos e 

cinquenta e seis euros e trinta e oito cêntimos).  

Por não concordar com a liquidação adicional de Imposto do Selo e, bem assim, com a 

liquidação de juros compensatórios, a Requerente apresentou o presente Pedido de 

Pronúncia Arbitral com base em diversos argumentos, dos quais destacamos a 

inexigibilidade do Imposto do Selo, o erro na quantificação do Imposto do Selo e, por fim, 

a violação do princípio da capacidade contributiva. Adicionalmente, sustenta não serem 

devidos quaisquer juros compensatórios, por entender não ter tido uma actuação 

reprovável, susceptível de censura. 

A Administração tributária apresentou Resposta, no âmbito da qual rebateu todos os 

argumentos invocados pela Requerente, concluindo pela improcedência dos mesmos. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Com interesse para esta análise, destacamos as seguintes questões substantivas 

apreciadas pelo Tribunal Arbitral: (i) inexigibilidade do Imposto do Selo; (ii) erro na 

quantificação do Imposto do Selo; (iii) inconstitucionalidade da interpretação efectuada 

pela Administração tributária quanto ao valor (ilíquido) a considerar para liquidação do 

Imposto do Selo, por violação do princípio da capacidade contributiva e proibição do 

confisco; e (iv) exigibilidade dos juros compensatórios. 
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Começando pelo argumento da inexigibilidade do Imposto do Selo, considera a 

Requerente ser-lhe aplicável a isenção subjectiva prevista no Código de Imposto do Selo, 

para as instituições particulares de solidariedade social. 

Ora, o Tribunal começa por referir que, no caso de concursos, o encargo do Imposto do 

Selo recai sobre o titular do interesse económico que, no caso dos sorteios, será o 

beneficiário do prémio e, bem assim, que caberá aos sujeitos passivos a liquidação e 

entrega do imposto, mediante guia de retenção na fonte, sendo que, neste caso, o sujeito 

passivo é a entidade promotora do evento, in casu a Requerente. 

Assim, no processo em crise, os beneficiários serão aqueles a quem foram atribuídos os 

prémios (veículos sorteados) e o sujeito passivo do imposto, a Requerente, sobre quem 

impende a obrigação de apurar o imposto e de o entregar junto dos cofres do Estado. 

Nesta medida, entende o Tribunal não ser aplicável à Requerente a isenção subjectiva 

consagrada no Código de Imposto do Selo, dirigida às instituições particulares de 

solidariedade social, por não ser ela a beneficiária do prémio, mas, somente, a entidade 

a quem compete liquidar o imposto que recai sobre o prémio atribuído, improcedendo, 

assim, o pedido formulado. 

Por outro lado, a Requerente defende que o imposto não é exigível, por considerar que 

estamos na presença de uma situação de substituição tributária, no âmbito da qual 

deverá ser o contribuinte directo a suportar o encargo do imposto, ainda que não efectue 

o pagamento. 

O Tribunal Arbitral, partindo da distinção entre substituição tributária e repercussão 

tributária, enquadra a situação em análise no âmbito da figura da repercussão tributária, 

em virtude de, na situação aqui prevista, o legislador ter previsto expressamente a 

Requerente como o sujeito passivo e, ainda, que o imposto seria um encargo do titular 

do interesse económico, ou seja, do premiado, pelo que este será o repercutido, não 

sendo sujeito passivo. 

Acrescenta o Tribunal que, no âmbito do Código do Imposto do Selo, o beneficiário 

(premiado) está fora da relação jurídica do imposto, porque não é sujeito passivo, nem 

responsável pelo pagamento, cabendo assim ao beneficiário suportar o encargo, sem ter 

a qualidade de devedor. Mais refere que o único responsável pelo cumprimento da 
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obrigação é o sujeito passivo, encontrando-se o beneficiário (premiado) desonerado de 

qualquer responsabilidade principal ou acessória.  

O Tribunal convoca para a sua argumentação o Acórdão proferido a 30/04/2013 pelo 

Tribunal Central Administrativo Sul, no âmbito do processo n.º 04457/11, no qual se 

decidiu que “Verifica-se a repercussão fiscal do imposto, dado que o sujeito passivo 

diretamente determinado pela lei para pagar o imposto não é verdadeiramente o titular 

da riqueza, mas apenas um sujeito sobre quem é mais fácil executar a cobrança.” 

Nesta medida, o Tribunal Arbitral julga desprovido de fundamento o argumento 

invocado pela Requerente, uma vez que considera ser esta a única responsável pelo 

pagamento do Imposto do Selo aqui em causa. 

Outro argumento invocado pela Requerente diz respeito ao erro na quantificação do 

imposto, uma vez que a Administração tributária considerou que o valor de aquisição 

dos automóveis é o valor líquido, aplicando uma fórmula para determinar o valor ilíquido 

dos bens e determinar o Imposto do Selo a pagar. Mais defende que a fórmula utilizada 

– valor ilíquido do prémio igual ao quociente do valor líquido (1 – taxa de retenção 

aplicável), excepto se o valor resultante da aplicação das regras da equivalência lhe for 

superior – não decorre da lei, emergindo daí uma errónea prática por parte da 

Administração tributária.  

De acordo com a posição da Requerente, ao abrigo do princípio da boa-fé, os prémios 

devem ser anunciados pelo valor líquido, embora não sejam as mesmas as 

consequências para os prémios em dinheiro e para aqueles em espécie. De facto, no 

caso dos prémios em espécie, a entidade pagadora deve limitar-se a identificar o prémio 

e o encargo de Imposto do Selo.  

A Requerente admite ainda que fez referência, no regulamento do concurso, ao valor 

ilíquido dos bens, que excede o valor de aquisição dos mesmos, interpretação que 

sublinha não a vincular, na medida em que as obrigações tributárias resultam da lei e não 

das declarações do contribuinte. 

Nesta matéria, a Requerente defende que a posição adoptada pela Administração 

tributária  viola o princípio da capacidade contributiva, bem como o princípio da 

proibição do confisco, invocando, por esse motivo, a inconstitucionalidade da verba 11.2 
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da TGIS, mediante a qual a taxa incide sobre o valor dos prémios em espécie, calculada 

sobre o valor ilíquido do prémio [igual ao quociente do valor líquido por (1 – taxa de 

retenção aplicável)], uma vez que daí resulta a aplicação de taxas superiores a 80%.  

Neste sentido, o Tribunal começa por proceder ao enquadramento legislativo, fazendo 

menção às alterações de regime introduzidas em 2010 e explicando que a tributação dos 

prémios atribuídos em concursos e que se encontravam abrangidos por IRS, passaram 

a ser objecto de tributação em sede de Imposto do Selo, convocando para a sua 

argumentação os esclarecimentos que têm sido prestados pela Administração tributária 

quanto à determinação do valor tributável nos casos de pagamento dos prémios em 

espécie.  

Entende o Tribunal que, no caso de sorteios em espécie, os montantes dos prémios 

devem ser anunciados líquidos de impostos. Assim, independentemente da taxa, o 

beneficiário receberá sempre o prémio pelo montante anunciado, quer o prémio seja 

atribuído em dinheiro ou em espécie (cfr. Ofício Circulado n.º 20067, de 09.04.2002, da 

DSIRS).  

Ora, na decisão em análise, os prémios atribuídos no sorteio foram 10 automóveis 

(prémios em espécie), sendo que o seu valor líquido corresponderá ao preço pago pelo 

promotor, incluindo os impostos não dedutíveis que sobre ele incidirem, 

designadamente o IVA. 

De acordo com a posição manifestada pelo Tribunal, a taxa de imposto a aplicar incide 

sobre o valor ilíquido do prémio, o qual resultará do quociente entre o valor líquido e 1 

menos a taxa de retenção aplicável [35% + 10% (por se tratarem de prémios em 

espécie], resultando no valor ilíquido global de € 252.477,82.  

Em suma, para o Tribunal Arbitral, a Requerente apurou incorretamente o Imposto de 

Selo, por ter assumido como valor tributável, o valor líquido, quando o Imposto do Selo 

deveria ter sido liquidado pela aplicação da verba 11.2 ao valor ilíquido dos prémios em 

espécie (automóveis), não tendo, por esse motivo, liquidado devidamente o imposto, 

constatando-se que existe, assim, imposto em falta, o que acarreta a improcedência da 

pretensão formulada pela Requerente no Pedido de Pronúncia Arbitral que apresentou. 

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


 

 
10 

 

 

Súmula de Jurisprudência Fiscal Arbitral (2.º Trimestre de 2019) 

 

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 

Quanto ao pedido de anulação da liquidação de juros compensatórios, a Requerente 

sustenta que os mesmos não são devidos, uma vez que, na liquidação do Imposto do 

Selo, seguiu todas as indicações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração 

Interna.  

Nesta matéria, o Tribunal começa por dizer que a responsabilidade pelo pagamento de 

juros compensatórios depende, entre outros requisitos, da existência de um nexo causal 

entre o atraso na liquidação e a actuação do contribuinte e, bem assim, da possibilidade 

de formular um juízo de censura relativamente à sua actuação.  

No caso vertente, o Tribunal afirma que não existe necessariamente esse nexo, uma vez 

que, em relação à solução da questão da incidência e cálculo do Imposto do Selo, no caso 

de prémios em espécie, não é de todo, clara, em face da letra da lei, o que justifica o 

recurso a direito circulatório e processos no quadro de pedidos de informação 

vinculativa sobre a interpretação das normas do Código do Imposto do Selo. 

Por outro lado, o Tribunal afirma que a Requerente confiou na aceitação da liquidação 

de Imposto do Selo por parte da Administração Interna, ou seja, a Requerente não agiu 

com culpa no atraso da liquidação. Deste modo, o Tribunal julgou procedente o pedido 

de anulação da liquidação de juros compensatórios. 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 156/2018-T 

DATA: 10 de Maio de 2019 

ASSUNTO: Contribuição sobre o Sector Bancário  

A Requerente deduziu pedido de constituição de tribunal arbitral, com a finalidade de ver 

declarada, de forma imediata, a ilegalidade do acto de indeferimento tácito da 

reclamação graciosa interposta e, de forma mediata, a declaração de ilegalidade do acto 

de liquidação de Contribuição sobre o Sector Bancário, referente ao ano de 2016, com o 

consequente reembolso do imposto pago, acrescido dos respectivos juros 

indemnizatórios. 
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FACTOS 

A Requente é uma sucursal em Portugal de uma instituição de crédito de direito 

luxemburguês, com sede e administração efectiva no Luxemburgo. 

Em Junho de 2017, a Requerente procedeu à autoliquidação da Contribuição sobre o 

Sector Bancário (“CSB”) do ano de 2017, sendo que a autoliquidação teve por base o 

passivo bruto, sem dedução de qualquer valor a titulo de capitais próprios, por se tratar 

de uma sucursal, entidade sem personalidade jurídica. 

Em Outubro de 2017, a Requerente, por não concordar com a autoliquidação da CSB em 

apreço, deduziu reclamação graciosa contra a mesma, sendo que, por não ter sido 

notificada de qualquer decisão sobre a mesma, dentro do prazo legal estabelecido, 

apresentou pedido de pronúncia arbitral contra a presunção de indeferimento tácito da 

reclamação graciosa, que entretanto se formou.  

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Fixada a matéria de facto dada como provada e elencadas as posições das partes, o 

Tribunal começou a analisar a questão prévia, relativa à sua competência material para 

dirimir o litígio aqui em causa.  

A Administração tributária alegou a incompetência material do tribunal arbitral, 

alicerçada em dois fundamentos autónomos: (i) incompetência quanto ao 

conhecimento da inconstitucionalidade de normas e (ii) incompetência para conhecer 

da ilegalidade da liquidação da CSB, por se tratar de uma contribuição financeira, e não 

de um imposto.  

Quanto à alegada exceção de incompetência para conhecimento de 

inconstitucionalidade de normas, o Tribunal Arbitral refere que a competência para 

fiscalizar a constitucionalidade de normas é reconhecida a todos os tribunais, nos quais 

se incluem os tribunais arbitrais constituídos no Centro de Arbitragem Administrativa, 

pelo que se julgou competente para analisar a eventual anulação do acto de liquidação 

impugnado, com fundamento na desaplicação da norma que o autoriza, com base em 

inconstitucionalidade, determinando assim a improcedência deste fundamento.  
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Quanto à competência do Tribunal Arbitral para conhecer da legalidade da liquidação da 

CSB, atenta a natureza jurídica deste tributo, o Tribunal considera que o âmbito dos 

tribunais arbitrais abrange a apreciação das pretensões relativas a tributos cuja 

administração esteja cometida à Administração tributária, com excepção das situações 

previstas na Portaria de Vinculação da Administração tributária à jurisdição do CAAD, o 

que significará que se encontram abrangidas no seu âmbito de aplicação as pretensões 

relativas a “contribuições” por ela administradas.  

Desta forma, o Tribunal julga-se competente para conhecer deste pedido de pronúncia 

arbitral, por a CSB ser um tributo administrado pela Administração tributária, com 

procedimento de liquidação e cobrança idêntico aos impostos, improcedendo, assim, a 

excepção de incompetência do Tribunal Arbitral invocada pela Administração tributária.  

No que concerne à ilegalidade da liquidação da CSB, o Tribunal conheceu de todos os 

vícios apontados pela Requerente à liquidação em apreço, designadamente: (i) 

ilegalidade do regime legal da CSB por violação da reserva de lei parlamentar; (ii) 

ilegalidade por violação do princípio da equivalência como critério do princípio da 

igualdade tributária; e (iii) ilegalidade do regime legal da CSB por violação do direito da 

União Europeia.   

Alega a Requerente que o regime geral da CSB é ilegal por violação do princípio da 

reserva de lei parlamentar, uma vez que o princípio da legalidade fiscal impõe que seja 

uma lei ou um decreto-lei do Governo ao abrigo de autorização legislativa, a criar 

impostos e a definir os seus elementos essenciais, designadamente, a sua incidência e 

taxas.  

Ora, o Tribunal Arbitral julgou este argumento improcedente, uma vez que foi, na Lei do 

Orçamento de Estado para 2011, que foram determinados os elementos essenciais do 

tributo e, bem assim, onde foi disciplinada a incidência objectiva e subjectiva e o 

intervalo de taxas a aplicar, sendo que a Portaria n.º 121/2011, de 30 de Março, apenas 

veio determinar as formas de determinação do valor tributável da CSB.  

Quanto à segunda questão, a Requerente considera que as normas que introduziram e 

regulamentam a CSB são inconstitucionais por violação do princípio da equivalência, 

como critério do princípio da igualdade tributária. 
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Recorrendo ao relatório do Orçamento de Estado para 2011, avança o Tribunal que o 

espírito que esteve na origem da CSB foi o de “aproximar a carga fiscal suportada pelo 

sector bancário da que onera o resto da economia e de fazer contribuir de forma mais 

intensa para o esforço de consolidação das contas públicas e de prevenção de riscos 

sistémicos”. Por outro lado, explica que o princípio da equivalência surge como corolário 

do principio da igualdade, igualdade essa que determina que as taxas sejam repartidas 

de acordo com o custo provocado pelo contribuinte ou de acordo com o benefício que 

lhe é proporcionado. Acrescenta que o referido princípio permite evitar que o valor dos 

tributos configure um sacrifício (desadequado) para os sujeitos passivos em proveito da 

comunidade.  

Tendo por base o Relatório de Estabilidade Financeira emitido pelo Banco de Portugal, 

publicado em Novembro de 2013, o Tribunal conclui pela improcedência da alegada 

violação do princípio da equivalência como critério do princípio da igualdade tributária. 

Relativamente à alegada ilegalidade por violação do Direito da União Europeia, a primeira 

questão analisada pelo Tribunal consiste em saber se existe uma restrição ao direito de 

estabelecimento previsto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.  

Explica o Tribunal que, de acordo com este princípio, os Estados Membros estão 

impedidos de tomar medidas que favoreçam as sociedades residentes em detrimento 

das sociedades não residentes, proibindo-se, assim, todas as medidas nacionais 

susceptíveis de dificultar ou tornar menos atraente a constituição e a gestão de 

empresas, bem como a criação de agências, sucursais ou filiais num Estado Membro, 

pelas sociedades sedeadas ou estabelecidas noutro Estado Membro. 

Ora, como se deixou demonstrado, a Requerente é uma sucursal de uma sociedade 

sedeada num Estado Membro da União Europeia, que actua em Portugal ao abrigo da 

liberdade de estabelecimento, daí decorrendo a aplicação de regras de determinação da 

base de incidência da CSB, diferentes das que se aplicam às instituições financeiras 

residentes.  

A CSB incide sobre o passivo deduzido dos elementos que integram os fundos próprios 

dos sujeitos passivos.  Sucede que as sucursais não têm personalidade jurídica, o que 

implica necessariamente a inexistência de capital social e, em consequência, a 

inexistência de capitais próprios, tal como estes são considerados e contabilizados para 
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efeito das instituições de crédito com sede e administração em Portugal. Desta forma, 

será impossível aplicar às sucursais a dedução conferida às sociedades residentes em 

Portugal.  

A CSB incidirá, assim, nas instituições de crédito residentes sobre o seu passivo 

«líquido», depois de deduzidos os capitais próprios, ao passo que, nas sucursais, incide 

sobre o seu passivo «bruto», sem qualquer dedução relacionada com o capital próprio, 

colocando os não residentes numa situação desfavorável face aos residentes. 

Desta forma, conclui o Tribunal Arbitral que este tratamento discriminatório tem por 

base apenas a nacionalidade das instituições em causa, mostrando-se contrário ao 

Direito da União Europeia, violando a liberdade de estabelecimento associada ao 

exercício de uma actividade por parte de uma instituição de crédito residente num 

Estado Membro da União Europeia, por via da constituição de uma sucursal em Portugal.  

O Tribunal analisou ainda se esta restrição era discriminatória, ao abrigo do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, referindo que, não obstante as sucursais não 

disporem de capitais próprios strictu sensu, tal não impediria a Administração tributária 

de ter adoptado orientações para a incidência da CSB, tendo por base pressupostos 

similares aos que foram adoptados em sede de IRC para as sucursais.  

Atendendo a estes argumentos, para o Tribunal não restam dúvidas de que as regras 

aplicáveis às sucursais, referentes à base de incidência da CSB, implicam uma clara 

discriminação da Requerente face às instituições de crédito residentes em Portugal, 

uma vez que implicam uma carga fiscal agravada e uma taxa efectiva de tributação mais 

alta, em violação do Direito da União Europeia.  

Neste sentido, o Tribunal recorre à jurisprudência do Acórdão Brisal (proc. C- 18/15), no 

qual o Tribunal de Justiça asseverou que os não residentes devem ser tratados da 

mesma maneira que os residentes e, por isso, devem poder deduzir as despesas da 

mesma natureza que os residentes o podem fazer. 

Reforçando este entendimento, o Tribunal convoca diversos Acórdãos do TJUE onde se 

determinou que o Tratado da UE se opõe a uma legislação nacional que, ao tributar os 

não residentes, tem em consideração os rendimentos ilíquidos sem dedução das 
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despesas, ao contrário dos residentes nacionais que serão tributados pelos rendimentos 

líquidos, após dedução das despesas.  

A decisão arbitral aqui em crise debruça-se, ainda, sobre a possibilidade de derrogação 

do princípio da liberdade de estabelecimento, referindo que uma medida nacional que 

implique a violação da liberdade de estabelecimento e da liberdade de circulação de 

capitais apenas será compatível com o Direito da União se encontrar justificação numa 

das derrogações previstas ou, ainda, por razões imperiosas de interesse geral, sempre 

em respeito do princípio da proporcionalidade, o que, no seu entendimento, não se 

verifica no caso em apreço.  

Desta forma, conclui o Tribunal Arbitral que este tratamento discriminatório tem por 

base apenas a nacionalidade das instituições em causa, mostrando-se contrário ao 

direito da União Europeia e violando a liberdade de estabelecimento associada ao 

exercício de uma actividade por parte de uma instituição de crédito residente de um 

Estado Membro da UE, por via da constituição de uma sucursal localizada em Portugal.  

O Tribunal conclui, assim, que a liquidação da CSB deve ser declarada ilegal por 

manifesta violação ao Direito da União Europeia, nomeadamente, a liberdade de 

estabelecimento e do princípio da não discriminação, determinando-se, assim, a 

procedência do pedido da Requerente e, em consequência, a anulação da liquidação da 

CSB. 

Em face do exposto, decidiu o Tribunal Arbitral julgar procedente o pedido formulado 

quanto à ilegalidade da liquidação da Contribuição sobre o Sector Bancário, relativa ao 

ano de 2016 e, bem assim, o pedido de condenação da Administração tributária a 

reembolsar à Requerente o valor do tributo indevidamente pago e a proceder ao 

pagamento dos juros indemnizatórios devidos nos termos legais, bem como nas custas 

do processo. 

Lisboa, 14 de Agosto de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

João Mário Costa 

Francisca Queiroz Vieira 
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