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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA FISCAL 

ARBITRAL 

(4.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 4.º Trimestre de 2019, em que 

salientamos, as seguintes decisões: 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 224/2019-T 

DATA: 29 de Outubro de 2019 

ASSUNTO: IRS – Convenção celebrada entre Portugal e os EUA para evitar a Dupla 

Tributação; Rendimentos de trabalho dependente – Competência Tributária. 

O Requerente deduziu pedido de constituição de Tribunal Arbitral, com a finalidade de 

ver declarada a ilegalidade do despacho de indeferimento da Reclamação Graciosa e a 

ilegalidade parcial do acto de liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS), referente ao ano de 2016, com o consequente reembolso do imposto 

pago, acrescido dos respectivos juros indemnizatórios. 

FACTOS 

O Requerente auferiu, no ano de 2016, rendimentos de trabalho dependente, 

provenientes de fonte estrangeira e de fonte nacional, enquanto residente em Portugal.  

Enquanto residente nos EUA, o Requerente auferiu rendimentos obtidos exclusivamente 

nos EUA que corresponde ao trabalho exercido na Sociedade “C” no período entre de 1 

de Julho de 2015 e 31 de Maio de 2016. 

A partir de 1 de Junho de 2016, o Requerente enquanto residente fiscal em Portugal 

obteve rendimentos pelo trabalho prestado em território português pago pela sociedade 

“B…, Lda.,”, localizada em Portugal.  

Em Outubro desse mesmo ano, o Requerente, enquanto residente fiscal em Portugal, 

recebeu um Core Priority Based Incentive (“CBI”), correspondente a um bónus de 

produtividade por referência ao trabalho prestado entre 1 de Julho de 2015 e 31 de Maio 

de 2016 (nos EUA). 

No ano de 2017, o Requerente, apresentou a Declaração de Rendimentos Modelo 3 de 

IRS. Posteriormente, o Requerente optou pela apresentação de uma Declaração de 

Substituição por considerar que existiam correcções a ser efectuadas ao rendimento 
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sujeito a tributação, e bem assim, por ter detectado um erro na indicação composição 

do seu agregado familiar. 

A referida Declaração de Substituição não foi validada pela Administração Tributária 

(“AT”), tendo sido convolada em Reclamação Graciosa. 

Em face da referida convolação a Administração tributária emitiu uma decisão de 

deferimento parcial, mediante a qual entendeu que: 

(i) os rendimentos disponibilizados pela entidade patronal, enquanto rendimentos 

de categoria A obtidos em Portugal encontravam-se sujeitos às normas de 

tributação previstas para essa categoria de rendimentos e, bem assim, às 

regras previstas para as actividades de alto valor acrescentado estabelecidas 

para os contribuintes aos quais foi reconhecido tal regime.  

(ii) os rendimentos obtidos nos EUA, tendo sido, nesse país, objecto de tributação 

dever-lhes-ia ser aplicado o método de isenção tal como indicado pelo 

Requerente.  

(iii) o prémio pago pela entidade patronal dos EUA “CBI”, estaria sujeito a tendo na 

base da sua argumentação, um parecer da Direcção de Serviços das Relações 

Internacionais que a considerava legítima. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

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

a Administração tributária apresentado defesa por impugnação, o Tribunal entendeu 

cingir-se, unicamente, em saber se o Estado Português tinha, ou não, competência para 

tributar o valor do “CBI” pago ao Requerente em Outubro de 2016.  

O Tribunal começa por referir que, “ as CDTs não encerram normas de incidência 

própria, não impõem a tributação de quaisquer rendimentos, nem determinam qual o 

regime fiscal aplicável a um determinado rendimento obtido por um residente de um dos 

Estados Contratantes, tendo como única função, a definição de um modo operativo de 

eliminar a dupla tributação mediante a repartição dos poderes tributários, seja pela 

atribuição exclusiva do poder tributário a um dos Estados ou repartindo-o pelos dois 

Estados contratantes, determinando, nestes casos, a eliminação da possível dupla 
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tributação daí resultante mediante a concessão de uma isenção ou crédito ao Estado 

onde o contribuinte é residente.” 

Neste encadeamento, o Tribunal refere que a Convenção de Dupla Tributação (“CDT”) 

celebrada entre Portugal e os EUA, prevê, a repartição dos poderes tributários entre o 

Estado da Residência e o Estado da Fonte no que se refere aos rendimentos derivados 

do trabalho dependente atribuindo “(…) competência exclusiva do Estado da Residência 

para tributar os rendimentos desta natureza”.  

Perante esta conclusão, o Tribunal questiona-se sobre “O que se sucede se, como no 

caso em apreço, no momento em que o rendimento é colocado à disposição do sujeito 

beneficiário, este é residente noutro Estado que não aquele em que desempenhou as 

funções que deram origem ao rendimento?”  

Assim, face à questão colocada, o Tribunal começa por fazer referência aos comentários 

ao artigo 15.º da Modelo de Convenção (que corresponde ao artigo 16.º da CDT entre 

Portugal e os EUA), onde conclui que para efeitos de determinação do Estado com 

poderes tributários “(…) o que é relevante é a situação factual à data em que a actividade 

é desenvolvida. Dito de outro modo, a situação factual à data do pagamento é 

irrelevante.” 

Em face do exposto, o Tribunal concluiu que “(…) o rendimento em causa (11/12 avos do 

bónus) tem origem em trabalho prestado nos EUA e não em Portugal, pelo que, à luz da 

CDT celebrada entre Portugal e os EUA – e que, sublinhe-se, prevalece sobre as normas 

de direito interno nos termos do artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa – é 

a este último Estado que pertence, em exclusivo, a competência tributária.”  

Como última nota, o Tribunal concluí, ainda, com base no Acórdão do Tribunal Central 

Administrativo-Sul, que a presunção de veracidade das declarações, prevista na nossa 

lei, apenas se aplica em relação ao contribuinte e não são extensíveis às relações da 

Administração tributária com terceiros. “O que significa se a AT não recolher prova 

suficiente da existência do facto tributário ou de que a dimensão do facto tributário é 

diferente da declaração, não deve proceder à correcção da matéria tributável cuja 

declaração respeita os termos legais nem à consequente liquidação adicional.”, mesmo 

que esteja em causa uma declaração de substituição. 
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Em suma, o Tribunal conclui que “(…) se a Administração Tributária não demonstrar a 

falta de correspondência entre o teor de tais declarações, contabilidade ou escrita e a 

realidade, o seu conteúdo terá de se considerar como verdadeiro. Acresce que “o ónus 

da prova da Administração Tributária persiste no caso de o contribuinte ter apresentado 

declaração de substituição e, depois, ter impugnado judicialmente com fundamento em 

não corresponder à realidade o afirmado nesta declaração.”, procedendo, o pedido do 

Requerente.  

Em face do exposto, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pelo Requerente 

quanto à ilegalidade do despacho de indeferimento da Reclamação Graciosa deduzida 

contra o acto de liquidação de IRS, bem como a procedência do pedido de condenação 

da Administração tributária ao pagamento de juros indemnizatórios e integral 

reembolso do montante indevidamente pago. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 165/2019-T 

DATA: 18 de Novembro de 2019 

ASSUNTO: IRS; Transformação de sociedades; Cláusula Geral Anti-Abuso (“CGAA”) 

O Requerente deduziu pedido de constituição de Tribunal Arbitral, com a finalidade de 

ver declarada a ilegalidade do despacho de indeferimento do Recurso Hierárquico e a 

ilegalidade do acto de liquidação de Retenção na Fonte de Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS), referente a ano de 2010, com o consequente reembolso 

do imposto pago, acrescido dos respectivos juros indemnizatórios. 

FACTOS 

A Sociedade “A…SGPS, S.A”, ora Requerente, é uma sociedade comercial anónima com 

sede em Portugal, cujo o objecto social consiste na gestão de participações sociais 

noutras sociedades como forma indirecta do exercício dessa actividade económica e 

prestação de serviços na área da gestão às empresas participadas.  

Em 30 de Dezembro de 2009, a Requerente procedeu à compra das participações 

sociais, representativas de 100% do capital, à Sociedade “B…, S.A”, tendo pedido, uns 

dias antes à venda, uma avaliação às suas acções.  
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Esta avaliação independente mostrou uma valorização das acções numa percentagem 

de cerca de 10 000%.  

Com a compra das participações sociais a subscrição do capital social da sociedade 

“A…, SGPS, S.A” foi realizada, mediante a entrada em espécie no montante de €50.000, 

havendo lugar à criação de um crédito a favor dos seus accionistas no montante de 

€15.222.000. 

No ano de 2010 a sociedade “A… SGPS, S.A” celebrou com a Sociedade “B…S.A.” um 

contrato de prestação de serviços que permitiu à sociedade “A…SGPS,S.A.”, obter 

financiamento para proceder mensalmente, ao reembolso dos créditos aos accionistas.  

Em 2013, a Administração Tributária deu início a um processo inspectivo à Sociedade 

“A…SGPS, S.A”, 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 procedeu à notificação da Requerente do Relatório Final de 

Inspecção Tributária (“RIT”), sendo que, nessa sequência, foi emitida uma liquidação de 

Retenção na Fonte de IRS, com referência ao ano de 2010 com um montante de 

€503.515,08 (quinhentos e três mil, quinhentos e quinze euros e oito cêntimos). 

Por não concordar com a liquidação de Retenção na Fonte de IRS e, bem assim, com a 

liquidação de juros compensatórios, e, consequentemente, por discordar da decisão de 

indeferimento que recaiu sobre o Recurso Hierárquico, a Requerente apresentou o 

presente Pedido de Pronúncia Arbitral com base em diversos argumentos, dos quais se 

destacam (i) a insuficiência da fundamentação dos actos de liquidação e do Relatório de 

Inspecção Tributária e a (ii) não verificação dos requisitos de aplicação da Cláusula Geral 

Anti-Abuso. Adicionalmente, sustenta não serem devidos quaisquer juros 

compensatórios, por entender não ter tido uma actuação reprovável, susceptível de 

censura. 
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ANÁLISE DO TRIBUNAL 

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

tendo a Administração Tributária invocado nenhuma excepção susceptível de obstar ao 

conhecimento da causa, o Tribunal entendeu cingir-se à apreciação dos vícios alegados 

pela Requerente.  

No que se refere aos vícios alegados pela Requerente, em primeiro lugar esta entidade 

vem invocar a falta de fundamentação do acto de liquidação referindo que o mesmo “não 

permite conhecer o itinerário cognoscitivo, de facto e de direito, que lhe subjaz, estando, 

por isso, inquinada de vício de forma (…)”  acrescentando, ainda, que “mesmo que se 

admitisse que a notificação em causa se pode fundamentar em algum documento, 

externo à mesma, sem necessidade do cumprimento dos requisitos mínimos de 

fundamentação exigidos pelo disposto no artigo 77.º, n.º 2, da LGT, sempre se teria de 

exigir a expressa remissão, na própria notificação do acto de liquidação, para esse 

documento (…)”.  

Por outro lado, a Requerida alega que “a Requerente demonstra perfeito conhecimento 

do teor da liquidação e RIT, meios de reação e prazos ao seu dispor.”, “(…) assim como 

do percurso que a AT efectuou para chegar às conclusões que chegou.”  

Assim, tendo em consideração as posições das partes, o Tribunal conclui que não se 

verifica a invocada falta de fundamentação da notificação do acto de liquidação nem, tão 

pouco, do RIT, referindo que :“resulta claro que o procedimento especial de aplicação da 

cláusula geral anti-abuso foi bem fundamentado e resulta, também claro, da nota de 

liquidação que o imposto em causa se consubstancia numa retenção na fonte a título 

definitivo, sendo aplicável uma taxa de 28% aos rendimentos em causa, os quais são 

enquadráveis na categoria G do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares.” 

No que se refere à legalidade da aplicação da CGAA refere o Tribunal Arbitral que para a 

verificação da aplicação deste instituto exige-se que tenha sido praticado um acto ou um 

negócio artificioso que represente um abuso das formas jurídicas e que tenha tido como 

objectivo único ou principal a obtenção de uma vantagem fiscal.  
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Desse modo, o Tribunal, começa por apontar as posições das partes quanto à sua 

aplicação.  

A Requerida, entende que o “(…) reembolso de créditos que, em bom rigor, 

consubstanciaria uma distribuição dissimulada de dividendos constituiria um facto 

fiscalmente relevante sujeito à obrigação de retenção na fonte”, ou seja, a Requerente 

“(…) seria autora de um esquema negocial desprovido de racionalidade económica cujo 

escopo se destinaria a obter uma vantagem fiscal.”  

Por outro lado, entende a Requerente que não se encontram verificados os 

pressupostos, de facto e de direito, da CGAA, uma vez que as operações realizadas se 

traduzem numa restruturação societária, considerando o aumento exponencial do 

volume de negócios terá havido uma necessidade efectiva de adaptar a forma societária 

da sociedade “B., S.A” de forma a permitir a abertura do capital da sociedade ao 

investimento externo.  

Neste sentido, conclui o Tribunal não estar verificado o preenchimento dos requisitos 

para a legitima aplicação da CGAA.  

Os pressupostos de aplicação da CGAA tem sido objecto de uma aplicação em termos 

analíticos dependente do preenchimento de cinco elemento, que se traduzem na 

verificação do elemento meio – forma de utilizada; do elemento resultado – a vantagem 

fiscal e a equivalência económica obtida; do elemento intelectual – a motivação do 

contribuinte; do elemento normativo – a contrariedade normativo-sistemática do 

resultado contribuinte; do elemento sancionatório – à efectivação da estatuição.  

A verificação do “elemento meio” corresponde aos actos ou negócios jurídicos isolados 

ou integrados numa estrutura sequencial, em função de um determinado resultado 

fiscal, aferindo-se para esse efeito, o nível de incoerência entre o fim para que é 

empregue concretamente a forma adoptada pelo acto ou negócio e a causa que lhe é 

próprio.  

No caso presente e depois de ponderadas todas as provas carreadas ao processo, não 

procede o argumento da Requerida, segundo o qual, havia uma independência lógica 

entre os vários actos e negócios praticados pela Requerente e exclusivamente destinada 

ao aproveitamento da exclusão de tributação.  
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Pois entende o Tribunal que devido à “(…) dimensão e a visibilidade notória da marca da 

sociedade B…, S.A explicam a restruturação encetada pela Requerente para um tipo 

societário mais adaptado ao volume de negócios registado. É, pois, irrelevante que os 

objectivos a que se propunha a Requerente se tenham efectivamente concretizado, 

posto que, à data da conversão num tipo societário mais apropriado havia um propósito 

económico válido para o fazer.”  

No que diz respeito ao “elemento intelectual” a sua verificação exige a ausência de 

outras motivações para além da redução ou eliminação da carga fiscal, que possam ser 

imputáveis às operações efectuadas pela Requerente.  

No caso vertente, este requisito, também, não se encontra preenchido, uma vez que a 

“Requerente demonstrou que a transformação societária encetada por sua autoria não 

era predominantemente de índole fiscal. Comprovou que a realidade existente aquando 

do início da sua actividade – onde só detinham um restaurante – em nada se compadece 

com a realidade actualmente existente de uma cadeia de lojas abertas nos principais 

centros comerciais do país.” 

No que concerne ao “elemento normativo” este está sujeito à verificação de “(…) uma 

contrariedade normativo-sistemática em face do resultado obtido (…)”, ou seja, tem que 

existir uma contrariedade entre a finalidade em causa e a vantagem fiscal obtida de tal 

modo, que se possa concluir que o resultado obtido é contrário ao espírito de uma norma 

objectivamente identificada.  

Da apreciação do caso sub judice, conclui o Tribunal que não se encontra verificado este 

elemento, uma vez que a “conversão de uma sociedade por quotas em sociedade 

anónima, com a subsequente venda das acções sem sujeição a tributação foi 

classificada por SALDANHA SANCHES como uma «lacuna consciente de tributação» 

sendo, por conseguinte, uma opção legítima do contribuinte, ainda que motivada por 

razões fiscais desde que exista um substrato económico para além do fiscal.” 

Quanto ao “elemento resultado” este depende da comparação de forma isolada e 

objectiva dos negócios jurídicos, ou seja, se através desta comparação se demonstra 

que o sujeito passivo visou alcançar um resultado/ uma vantagem fiscal, através de um 

conjunto de actos ou negócios jurídicos, que em condições normais seria tributado.  
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Assim, debruçando-se sobre o caso concreto, refere o Tribunal não se encontrar 

preenchido este elemento.  

Por fim, quanto ao elemento sancionatório, conclui o Tribunal que “(…) não estando 

verificados os requisitos para aplicação da cláusula geral anti-abuso, também não há 

lugar à aplicação da estatuição (…)”, ou seja, serão desconsideradas para efeitos 

tributários, efectuando-se a tributação de acordo com as normas aplicáveis aos actos 

ou negócios que correspondam à substância ou realidade económica e não se 

produzindo as vantagens fiscais pretendidas.  

Quanto ao pedido de restituição da quantia paga e juros indemnizatórios, formulado pela 

Requerente, o Tribunal entendeu que deve “restabelecer a situação que existiria se o 

acto tributário objecto da decisão arbitral não estivesse sido praticado, adotando os 

actos e operações necessários para o efeito” pelo que o Tribunal julgou procedente o 

pedido de condenação da Administração Tributária ao pagamento de juros 

indemnizatórios desde a data do pagamento indevido até à data do processamento da 

respectiva nota de crédito.  

Em face do exposto, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pelo Requerente 

quanto à ilegalidade do despacho de indeferimento do Recurso Hierárquico deduzida 

contra o acto de liquidação de retenção na fonte e as correspondentes liquidações de 

juros moratórios, bem como a procedência do pedido de condenação da AT ao 

pagamento de juros indemnizatórios e integral reembolso do montante indevidamente 

pago. 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 346/2019-T 

DATA: 02 de Novembro de 2019 

ASSUNTO: ISV; Admissão de veículo usado; Incidência sobre a componente ambiental 

O Requerente deduziu pedido de constituição de Tribunal Arbitral, com a finalidade de 

ver declarada a ilegalidade e anulação parcial do acto de liquidação de Imposto sobre 

Veículos (“ISV”) e a devolução do imposto indevidamente cobrado, acrescido dos 

respectivos juros indemnizatórios. 
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FACTOS 

O Requerente, pessoa singular, comprou um veículo, proveniente da Alemanha, tendo 

solicitado, em 15 de Abril de 2019 o cálculo do ISV mediante o método alternativo.  

Conforme os dados constantes da Declaração Aduaneira de Veículos (“DAV”), 

apresentada, em 17 de Abril de 2019, para introdução no consumo do veículo ligeiro de 

passageiros usado, foi efectuado o cálculo do ISV, sendo apurado o valor de € 21.004,94, 

tendo a Requerente procedido ao pagamento do imposto liquidado.  

Inconformado, o Requerente apresentou um Pedido de Pronúncia Arbitral, com vista à 

declaração de ilegalidade do acto de liquidação do Imposto sobre Veículos, anulação 

parcial do acto de liquidação e a condenação da Administração Tributária e Aduaneira à 

restituição da quantia de €2.930,85, cobrada em excesso, alegando que “(…) a referida 

norma (artigo 11.º do Código do Imposto sobre Veículos (“CISV”), aplicável aos veículos 

portadores de matrículas comunitárias com vista a comtemplar no cálculo do imposto 

devido a desvalorização comercial média dos veículos usados no mercado nacional 

prevê uma redução percentual pelo número de anos do veículo, mas apenas na 

componente cilindrada, deixando de lado a componente ambiental.”, acrescentando, 

ainda, que “(…) a norma aplicada na liquidação que contesta conduz a que seja cobrado 

sobre os veículos «importados» de outros Estados-Membros da União Europeia um 

imposto determinado com base em valor superior ao valor real do veiculo onerando-os 

com uma tributação superior à que é aplicada aos veículos usados similares disponíveis 

no mercado nacional.” 

Todavia, a Requerente, considera que se subsistirem dúvidas sobre a interpretação e 

aplicação do artigo 110.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia (“TFUE”), 

deve o Tribunal Arbitral proceder ao reenvio prejudicial desta questão para o Tribunal de 

Justiça.  

Por outro lado, a Administração tributária, sustenta que “(…) tendo o ato impugnado 

sido efetuado de acordo com o direito nacional e comunitário, o mesmo não enferma de 

qualquer vício, devendo, consequentemente, a liquidação impugnada, efetuada pela 

Alfândega de ..., manter-se na ordem jurídica.”, acrescentando, ainda, que “ (…) perante 

o consagrado no n.º 1, do artigo 11.º do CISV, constata-se que o legislador teve em 
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consideração que a componente ambiental representa o custo de impacto ambiental, 

em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 11.º do CISV, também suportada 

pelos veículos novos, devendo a mesma ser entendida como um montante que os 

sujeitos passivos pagam ao Estado, destinado a compensar os efeitos nefastos que o 

automóvel causa ao ambiente, sendo que esse montante é progressivo em função das 

emissões de dióxido de carbono.”  

Realçando o seu entendimento, adianta a Requerida que “destinando-se a componente 

ambiental a compensar os efeitos nefastos de qualquer redução em função da 

depreciação comercial ou dos anos de uso do automóvel, dado que o potencial poluidor 

do automóvel não diminui com a sua idade, muito pelo contrário, como é do 

conhecimento comum, agrava-se, a mesma não deve ser objeto de qualquer redução 

pois representa o “custo de impacte ambiental”, sendo o seu objetivo orientar a escolha 

dos consumidores para uma maior seletividade na compra dos automóveis, em função 

do seu grau poluidor”. Pelo que “a interpretação do disposto no artigo 110.º do TFUE não 

poderá deixar de ter em consideração os objetivos ambientais acima referidos, sob pena 

de se geraram incoerências insustentáveis entre a política fiscal e a política ambiental.” 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Começou o Tribunal por identificar que a questão principal a decidir no âmbito do 

processo reside na interpretação que deve ser feita do artigo 11.º do CISV “Taxas – 

Veículos Usados” – quando dispõe que "(…) com exceção da componente cilindrada à 

qual são aplicadas as percentagens de redução previstas na tabela D ao imposto 

resultante da tabela respectiva, as quais estão associadas à desvalorização comercial 

média dos veículos no mercado nacional” –, de forma a apurar se a norma, ao não 

considerar qualquer redução de imposto em função do número de anos de uso do veículo 

na componente ambiental viola ou não o direito comunitário.   

Como ponto de partida, o Tribunal procede à análise dos Acórdãos de Nunes Tadeu, 

Gomes Valente, Comissão das Comunidades Europeias vs República Helénica, entre 

outros, existentes no Tribunal de Justiça da União Europeia, retirando que a conclusão 

desses Acórdãos é que a “(…) tributação automóvel pode assentar em critérios 

objetivos, como sejam o tipo de motor, a cilindrada e, inclusivamente, uma classificação 

assente em considerações ambientais. Porém, quando aplicados a veículos usados 
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importados de outros Estados-Membros, o montante de imposto cobrado não pode 

exceder o montante que se contém no valor residual de veículos usados similares já 

registados no Estado-Membro de importação”.  

É, pois, no que concerne à interpretação do artigo 110.º do TFUE relativamente à 

tributação automóvel que o imposto automóvel não deve onerar mais os produtos 

provenientes de outros Estados-Membros (“EM”) do que os produtos nacionais 

similares. 

Acrescenta, ainda, o Tribunal que, a desconformidade do direito nacional com a norma 

comunitária conduziu já ao início de procedimento de infracção, conduzindo a uma 

acção judicial contra o Estado Português “por este Estado-Membro não ter em conta a 

componente ambiental do imposto de matrícula aplicável aos veículos usados 

importados de outros Estados-Membros para fins de depreciação. A Comissão 

considera que a legislação portuguesa não é compatível com o artigo 110.º do TFUE, na 

medida em que os veículos usados importados de outros Estados-Membros são sujeitos 

a uma carga tributária superior em comparação com os veículos usados adquiridos no 

mercado português, uma vez que a sua depreciação não é plenamente tida em conta. Se 

Portugal não atuar no prazo de dois meses, a Comissão poderá enviar um parecer 

fundamentado sobre esta matéria às autoridades portuguesas.” 

Por outro lado, nos Tribunais Nacionais, esta questão, também, já foi discutida no 

Tribunal Arbitral que decidiu o processo 572/2019 – T, de 30 de Abril de 2019, tendo 

concluído que “(…) o artigo 11º do Código do ISV está em desconformidade com o 

disposto no artigo 110º do TFUE porquanto aquele artigo não pode, em conformidade 

com o que este artigo dispõe, calcular o imposto sobre veículos usados oriundos de 

outro EM sem ter em conta a depreciação dos mesmos, de tal forma que, neste caso, o 

imposto calculado ultrapasse o montante de ISV contido no valor residual de veículos 

usados similares que já foram registados no EM de importação, ou seja, dos veículos 

usados nacionais.” 

Em face do exposto, o Tribunal decidiu que o acto de liquidação de Imposto sobre 

Veículos, desconsiderando a redução na vertente relativa à componente ambiental do 

ISV, encontra-se ferida de ilegalidade devendo ser anulado. Limitando-se, porém, tal 

ilegalidade àquele excesso de tributação, no valor de €2.930,85.  
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Quanto ao pedido de restituição da quantia paga e juros indemnizatórios, formulado pela 

Requerente, o Tribunal entendeu que “(…) é manifesto que, na sequência da ilegalidade 

do ato de liquidação, pelas razões que se apontaram anteriormente, a Requerente 

efetuou o pagamento de importância manifestamente indevida.” pelo que o Tribunal 

julgou procedente o pedido de condenação da Administração Tributária ao pagamento 

de juros indemnizatórios desde a data do pagamento indevido até à data do 

processamento da respectiva nota de crédito.  

Lisboa, 10 de Fevereiro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Patrícia da Conceição Duarte 

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

