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NEWSLETTER 
 

AS NOVAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DE 

COMUNICAÇÃO À AT DE “MECANISMOS” E  

“ESQUEMAS” COM RELEVÂNCIA FISCAL 

Nº16/20 

SUMÁRIO 

Tendo em vista a transposição para o ordenamento jurídico Português da Direc-
tiva (EU) 2018/822, do Conselho, de 25 de Maio de 2018, foi recentemente 
divulgada a Proposta de Lei n.º 11/XIV, que pretende regular a obrigação de co-
municação à Administração tributária de mecanismos, internos ou 
transfronteiriços, com relevância fiscal, introduzindo um regime jurídico integral-
mente novo e prevendo as características-chave consideradas como indiciadoras 
de um potencial risco de evasão fiscal (“hallmarks”), e um, muito, sensível alarga-
mento das situações que determinam essa obrigação de comunicação. 
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ENQUADRAMENTO 

Tendo em vista a transposição para o 

ordenamento jurídico Português da Di-

rectiva (EU) 2018/822, do Conselho, de 

25 de Maio de 2018, foi recentemente 

divulgada a Proposta de Lei n.º 11/XIV, 

que pretende regular a obrigação de co-

municação à Administração tributária 

de mecanismos, internos ou transfron-

teiriços, com relevância fiscal, 

revogando o Decreto-Lei n.º 29/2008, 

de 25 de Fevereiro, onde, presente-

mente, se estabelecem os deveres de 

comunicação, informação e esclareci-

mento à Administração tributária, com 

o intuito de prevenir e combater o pla-

neamento fiscal abusivo (conforme já 

se antevia pudesse suceder na News-

letter RFFa n.º 7/2018). 

Desta proposta de lei resulta, não só um 

regime jurídico integralmente novo, de 

comunicação obrigatória à AT de meca-

nismos que contenham determinadas 

características-chave tipificadas e con-

sideradas como indiciadoras de um 

potencial risco de evasão fiscal (“hall-

marks”), como, também, um, muito, 

sensível alargamento das situações 

que, até agora e nos termos do referido 

Decreto-Lei n.º 29/2008, de 25 de Fe-

vereiro, determinam a obrigação de 

comunicação à AT. 

O NOVO REGIME DA PROPOSTA DE 

LEI 

As características-chave consideradas 

como indiciadoras de um potencial risco 

de evasão fiscal (“hallmarks”) encon-

tram-se, taxativamente, tipificadas na 

proposta de lei e subdivididas em: 

• características-chave genéri-

cas relacionadas com o teste 

do benefício principal; 

• características-chave especí-

ficas relacionadas com o teste 

do benefício principal; 

• características-chave especí-

ficas relacionadas com 

operações transfronteiriças; 

• características-chave especí-

ficas relacionadas com 

obrigações legais de informa-

ção sobre contas financeiras 

ou de identificação dos bene-

ficiários efetivos; 

• características-chave especí-

ficas relacionadas com preços 

de transferência. 

Para este efeito, o «teste do benefício 

principal», é aquele que se considera sa-

tisfeito se for possível determinar, sem 

dúvidas razoáveis, que a obtenção de 

uma vantagem fiscal, na esfera jurídica 

do contribuinte relevante ou de terceiro, 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977634777784d533159535659755a47396a65413d3d&fich=ppl11-XIV.docx&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247717/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247717/details/maximized
https://www.rffadvogados.com/xms/files/KNOW_HOW/Newsletters/2018/3_-_Marco/Transparencia_e_planeamento_fiscal.pdf
https://www.rffadvogados.com/xms/files/KNOW_HOW/Newsletters/2018/3_-_Marco/Transparencia_e_planeamento_fiscal.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247717/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247717/details/maximized
http://www.rfflawyers.com/


 

 
02 

Nº16/20 
As novas obrigações legais de comunicação à AT de “mecanismos” e “esquemas” com relevância 

fiscal 

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 

é o benefício principal ou um dos bene-

fícios principais que, objetivamente e à 

luz de todos os factos e circunstâncias 

pertinentes, pode razoavelmente espe-

rar-se do mecanismo. 

Por outro lado, considera-se «vanta-

gem fiscal» a redução, eliminação ou 

diferimento temporal de imposto, inclu-

indo a utilização de prejuízos fiscais, ou 

a obtenção de benefício fiscal, que não 

se alcançaria, no todo ou em parte, sem 

a utilização do mecanismo. 

Verifica-se, assim, que a proposta de lei 

em apreço, na prática, implica um dever 

de comunicação de todas as situações 

de aproveitamento, lícito e ilícito, legí-

timo ou ilegítimo, de quaisquer 

medidas fiscalmente menos onerosas. 

No que se refere às características-

chave, propriamente ditas, são de des-

tacar, nos indícios de carácter genérico, 

a situação de o intermediário ter direito 

a um fee variável associado à poupança 

fiscal obtida através do “esquema”, e 

nos de carácter específico, o facto de o 

“esquema” ter o efeito de converter um 

rendimento noutro que seja tributado 

de forma mais favorável.  

Entre os “esquemas” abrangidos en-

contra-se, designadamente, a 

concessão de aconselhamento fiscal 

standard, sem necessidade de persona-

lização, a promoção de esquemas com 

cláusulas de confidencialidade e a utili-

zação de empresas cuja sede fiscal se 

situe em país ou jurisdição sem acordo 

de troca de informações. 

A proposta de lei em apreço, abrange, 

portanto, toda e qualquer situação em 

que possa verificar-se uma vantagem 

fiscal, ainda que lícita e legítima ou, 

mesmo, induzida pelo próprio legisla-

dor. 

Tal como se encontra a definição de 

«vantagem fiscal» na proposta de lei, 

esta abrange, por exemplo, o regime fis-

cal da Zona Franca da Madeira, o regime 

fiscal dos Residentes Não Habituais, 

bem como as medidas tendentes ao 

aproveitamento de quaisquer outros be-

nefícios fiscais, nomeadamente 

previstos no Estatuto dos Benefícios 

Fiscais ou no Regime Fiscal de Apoio ao 

Investimento. 

A proposta de lei especifica que apenas 

não integra as atuações que permitem 

considerar a existência de um interme-

diário a mera comunicação de 

informação estritamente descritiva de 

regimes tributários existentes, incluindo 

benefícios fiscais, e, bem assim, o acon-

selhamento estritamente prestado 
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quanto a uma situação tributária já 

existente do contribuinte relevante, in-

cluindo o exercício do mandato no 

âmbito do procedimento administra-

tivo tributário, do processo de 

impugnação tributária, do processo pe-

nal tributário ou do processo de 

contraordenação tributária, incluindo o 

aconselhamento relativo à condução 

dos respetivos trâmites. 

Atendendo, assim, por um lado, ao es-

pírito subjacente ao regime em apreço 

– o combate à evasão fiscal –, bem 

como, por outro lado, à carga adminis-

trativa, para os particulares e para o 

próprio Estado inerente ao cumpri-

mento e à análise da informação, 

parece que o regime agora proposto 

deve ser revisto no sentido de não 

abranger as situações em que a vanta-

gem fiscal resulta de disposições legais 

ou regimes jurídicos especificamente 

criados pelo legislador com vista à con-

cessão de determinados benefícios 

fiscais. 

Verificados que estejam, portanto, os 

pressupostos que determinam a obri-

gação de comunicação à 

Administração tributária, esta obriga-

ção recairá, primeiramente, sobre o 

“intermediário” do mecanismo, consi-

derando-se, aqui, como tal qualquer 

pessoa que conceba, comercializa, or-

ganize ou disponibilize para aplicação 

ou administre a aplicação de um meca-

nismo a comunicar – entre os quais se 

encontram, designadamente, as insti-

tuições de crédito e demais instituições 

financeiras, os revisores oficiais de con-

tas, as sociedades de revisores oficiais 

de contas, os técnicos oficiais de contas 

e outras entidades que prestem servi-

ços de contabilidade, além dos 

solicitadores e sociedades de solicitado-

res e os próprios advogados e 

sociedades de advogados. 

Tal só assim não será nas situações em 

que inexista “intermediário” e nas situa-

ções cobertas pelo dever legal ou 

contratual de sigilo. 

Assim, inexistindo “intermediário”, re-

cai sobre o próprio contribuinte a 

obrigação de comunicar à Administra-

ção tributária todas as informações 

relativas aos “mecanismos” em causa, o 

qual deve, ainda, em cada um dos anos 

em que aplique o “mecanismo” comuni-

cado, disso informar a Administração 

tributária, incluindo atualização das in-

formações anteriormente 

comunicadas. 

Por seu lado, nas situações cobertas 

pelo dever, legal ou contratual, de sigilo, 
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a obrigação de comunicar à Administra-

ção tributária recai, também, sobre o 

próprio contribuinte, o qual deve, den-

tro de prazo certo, apresentar ao 

“intermediário” comprovativo dessa 

mesma comunicação. 

Sucede que, no caso de o contribuinte 

não comprovar perante o “intermediá-

rio” o cumprimento do dever de 

comunicação, a comunicação das infor-

mações relativas a tais “mecanismos” 

deve, então, ser cumprida por este, so-

brepondo-se esta obrigação ao dever 

de sigilo a que, legal ou contratual-

mente esteja obrigado. 

No que se refere ao conteúdo do dever 

de comunicação – em modelo de decla-

ração ainda a aprovar por Portaria do 

Ministro das Finanças –, o mesmo 

abrange extensa e pormenorizada in-

formação e passa a incluir a 

identificação dos “intermediários” e 

dos contribuintes relevantes interveni-

entes, incluindo os respectivos nomes, 

datas e locais de nascimento, tratando-

se de pessoas singulares, residências 

para efeitos fiscais, números de identi-

ficação fiscal e, se aplicável, as pessoas 

que sejam empresas associadas do 

contribuinte relevante. 

 

O NOVO REGIME SANCIONATÓRIO 

A proposta de lei prevê, ainda, um re-

gime sancionatório aplicável à violação 

destes deveres de comunicação, de 

acordo com o qual a falta de apresenta-

ção, ou a apresentação fora do prazo 

legal à Administração tributária, de 

qualquer das comunicações exigidas é 

punível com coima de € 6.000 a 

€ 80.000 ou de € 12.000 a € 160.000, 

consoante se trate de pessoa colectiva 

ou singular. 

Por seu lado, as omissões ou inexati-

dões relativas às informações são 

puníveis com coima de € 2.000 a 

€ 60.000 ou de € 4.000 a € 120.000, 

consoante se trate de pessoa colectiva 

ou singular. 

Finalmente, a falta de apresentação ou a 

apresentação fora do prazo legal à Ad-

ministração tributária, de qualquer dos 

esclarecimentos, aperfeiçoamentos ou 

complementos exigidos, é punível com 

coima de € 3.000 a € 80.000 ou de 

€ 6.000 a € 160.000, consoante se 

trate de pessoa colectiva ou singular. 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

A divulgação da identificação dos inter-

venientes e, em particular, da 
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identificação dos contribuintes relevan-

tes suscita reservas quanto à sua 

constitucionalidade, quer do ponto de 

vista dos contribuintes, como também 

dos “intermediários”, especialmente 

aqueles, como os advogados, que estão 

sujeitos a deveres legais de sigilo. 

Do ponto de vista dos contribuintes, 

quando tal obrigação de comunicação 

recaia sobre os mesmos, poderá, neste 

caso, estar em causa uma delação de si 

próprios, em termos tais que pode, em 

tese, configurar situação de auto-incri-

minação. Ora, apesar de o princípio da 

não auto-incriminação não estar, ex-

pressa e directamente, plasmado no 

texto constitucional, a doutrina e a ju-

risprudência portuguesas são 

unânimes quanto à sua vigência no di-

reito processual penal e quanto à sua 

natureza constitucional. 

Quando o dever de comunicação recaia 

sobre situações cobertas pelo dever le-

gal de sigilo, é irrefutável que o seu 

cumprimento acarreta, também, ne-

cessariamente, a violação desse dever 

legalmente consagrado. Particular-

mente no que se refere ao segredo 

profissional dos advogados, este é, an-

tes de mais, um direito dos cidadãos e 

um dos pilares do sistema democrático, 

sendo a sua consagração emanação 

deste último. 

A proposta de lei em apreço pode, pois, 

concretizar, por um lado, uma restrição 

injustificada do direito dos cidadãos ao 

sigilo profissional dos advogados e, por 

outro, impor aos advogados uma, tam-

bém injustificada, função fiscalizadora e 

delatora dos seus Constituintes perante 

a Administração tributária, desenqua-

drada, legal, histórico e 

institucionalmente, da actividade do ad-

vogado, sendo inadmissível que possa 

impor, também aos contribuintes, qual-

quer tipo de auto-incriminação. 

A proposta de lei em apreço deve, pois, 

ser objecto de revisão e alterada, pelo 

menos quanto a estas duas situações. 

Exigindo que salvaguarde o direito dos 

cidadãos ao sigilo profissional dos advo-

gados, assim limitando o dever de 

comunicação destes a “mecanismos” 

com relevância fiscal propriamente di-

tos (e excluindo a identidade dos seus 

Constituintes), e que não implique situ-

ações de auto-incriminação dos 

contribuintes. 

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Pedro José Santos 

Daniela Teixeira Magalhães 
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