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NEWSLETTER 
 

O NOVO INSTRUMENTO  

MULTILATRAL (MLI): 

 DESENVOLVIMENTOS RECENTES 

Nº 18/20 

SUMÁRIO 

Portugal depositou, em 28 de Fevereiro de 2020, o instrumento de rati-

ficação da Convenção Multilateral para Prevenir a Erosão da Base 

Tributável e a Transferência de Lucros (o designado “Multilateral Ins-

trument” ou “MLI”) após a ratificação pelo Presidente da República em 

14 de Novembro de 2019. A Convenção Multilateral entrará em vigor 

para Portugal a partir de 1 de junho de 2020. 
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INTRODUÇÃO 

Foi depositado em 28 de Fevereiro de 

2020, o instrumento de ratificação da 

Convenção Multilateral para implemen-

tação das medidas relacionadas com os 

tratados fiscais, tendo em vista preve-

nir a erosão da base tributária e 

transferência de lucros, a qual tinha 

sido ratificada pelo Presidente da Repú-

blica em 14 de Novembro de 2019. 

A Convenção Multilateral entrará em vi-

gor para Portugal a partir de 1 de junho 

de 2020. 

À semelhança de Portugal, até Março 

de 2020, 44 jurisdições procederam ao 

depósito do instrumento de ratificação 

da Convenção, não obstante 94 países 

terem assinado a Convenção.  

A Convenção Multilateral para Prevenir 

a Erosão da Base Tributável e a Trans-

ferência de Lucros surge na sequência 

do Projecto Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS), transpondo algumas 

das suas conclusões e instituindo diver-

sas medidas que a tornam um 

mecanismo de reacção conjunta contra 

certas práticas conducentes à erosão 

da base tributária, transferência de lu-

cros e práticas abusivas no contexto 

das Convenções sobre Dupla Tributa-

ção. 

Efectivamente, a Convenção Multilate-

ral constitui um instrumento 

multilateral inédito em termos interna-

cionais, uma vez que permite a 

modificação automática, e em simultâ-

neo, das Convenções anteriormente 

celebradas com o intuito de evitar a Du-

pla Tributação.  

Atendendo às suas características pe-

culiares, a MLI foi redigida de forma 

particularmente flexível, permitindo às 

partes a possibilidade de: 

• indicar as Convenções às 

quais a Convenção Multilate-

ral se aplicará; 

• optar por uma das normas al-

ternativas propostas; 

• aplicar as disposições faculta-

tivas, suplementares ou 

alternativas; e, 

• formular reservas, excluindo a 

aplicação de parte ou totali-

dade das disposições da 

Convenção Multilateral. 

Neste sentido, a Convenção Multilateral 

visa aplicar as recomendações previstas 

no âmbito do Projecto BEPS às conven-

ções tributárias, de forma sincronizada 

e eficiente, permitindo uma actualiza-

ção da rede de Convenções dos diversos 
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Estados, não tornando necessário de-

sencadear negociações bilaterais com 

cada um dos Estados signatários e evi-

tando, assim, a morosidade 

comummente associada a um pro-

cesso típico das negociações e de 

celebração e entrada em vigor de Con-

venções bilaterais. 

No caso português, são formuladas di-

versas reservas e declarações, no que 

respeita a determinados artigos do 

texto original da Convenção Multilate-

ral, indicando, ainda, as 79 Convenções 

para evitar a Dupla Tributação que se-

rão abrangidas pela Convenção 

Multilateral. 

Por esta via, a Convenção Multilateral 

só se aplicará a determinadas Conven-

ção para evitar a Dupla Tributação 

celebrada por Portugal no caso do ou-

tro Estado contraente também 

considerara tal Convenção abrangida 

pela Convenção Multilateral. 

A ACÇÃO 15 DO PROJECTO BEPS 

Ao reconhecer que o Projecto BEPS da 

OCDE integra medidas relativas às con-

venções fiscais que visam combater 

certas assimetrias híbridas, prevenir o 

uso abusivo das convenções fiscais, 

combater a elisão artificial da qualifica-

ção como estabelecimento estável e 

melhorar a resolução de diferendos, em 

Setembro de 2014, a OCDE publicou o 

relatório relativo à Acção 15 do BEPS 

(Develop a multilateral instrument to 

modify bilateral tax treaties). 

Neste relatório foram analisadas diver-

sas questões relacionadas com o 

desenvolvimento de um instrumento 

multilateral que permitisse aos Estados 

Contratantes, alterar de modo eficiente, 

as Convenções para evitar a Dupla Tri-

butação concluídas entre os mesmos, 

implementando assim as medidas iden-

tificadas no decurso dos trabalhos 

relativos às várias acções BEPS. 

Efectivamente, o relatório concluiu que 

o desenvolvimento de um instrumento 

multilateral, com efeito equivalente ao 

de uma renegociação em simultâneo 

dos tratados bilaterais em vigor, seria 

uma solução desejável e exequível. 

Neste seguimento, verifica-se que o Ins-

trumental Multilateral oferece soluções 

concretas aos Estados para suprirem la-

cunas nos tratados fiscais 

internacionais, ao transpor os resulta-

dos do Projecto BEPS para os tratados 

fiscais bilaterais numa escala bem mais 

global. 

Deste modo, o Instrumento Multilateral 

permite aos governos implementar 
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standards mínimos para atacar o abuso 

relativo aos tratados, desenvolver me-

canismos de resolução de diferendos, 

proporcionando também flexibilidade 

para adaptar políticas específicas ao ní-

vel dos tratados fiscais. 

AS NORMAS DA MLI 

As normas constantes da Convenção 

Multilateral dividem-se entre normas 

imperativas, consagrando os standards 

mínimos previstos na Acção 15 do Pro-

jecto BEPS, e normas facultativas, 

ficando a adopção destas na discricio-

nariedade dos Estados signatários. 

Importa referir que as normas que com-

põem a Convenção Multilateral 

dispõem de diversas variantes, permi-

tindo que os Estados signatários optem 

por uma das várias alternativas relati-

vamente a cada norma. 

Apesar de existir um conjunto de nor-

mas que estabelecem um standard 

mínimo que todos os Estados signatá-

rios devem cumprir, atendendo às 

diversas possibilidades permitidas para 

cada provisão, as Convenções apenas 

serão alteradas automaticamente 

quando ambos os Estados contraentes 

tiverem optado pela mesma variante de 

cada norma. 

Por sua vez, as normas imperativas da 

Convenção Multilateral têm, pois, em 

consideração os standards mínimos 

que devem ser adoptados pelos Estados 

signatários, não podendo, por isto, tais 

Estados optar pela sua não aplicação ou 

não introdução nas Convenções. 

Dentro desses “mínimos”, podemos sa-

lientar: 

• a prevenção do uso abusivo 

das Convenções, no sentido 

de as Convenções sobre Du-

pla Tributação deverem 

passar a adoptar a cláusula 

geral anti-abuso, ou o desig-

nado, Principle Purpose Test; 

• a resolução de litígios, pela via 

do procedimento amigável, 

estando os Estados signatá-

rios obrigados a incluir o 

referido procedimento nas 

suas Convenções para evitar a 

Dupla Tributação. 

• A aplicação de ajustamentos 

correlativos no que diz res-

peito a situações de dupla 

tributação em preços de 

transferência. 

Ainda neste âmbito, importa referir que 

os Estados signatários têm a possibili-

dade de optar pela inclusão, nas suas 

Convenções para evitar a Dupla Tributa-

ção, de um Principle Purpose Test com 
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uma cláusula de limitação de aplicação 

de benefícios (Limitation on Benefits ou 

“LOB”) simplificada. 

Por seu lado, e tal como anteriormente 

mencionado, no que respeita às nor-

mas facultativas e considerando que a 

inclusão destas normas nas Conven-

ções para evitar a Dupla Tributação é 

opcional, tais medidas apenas serão 

automaticamente adicionadas às Con-

venções quando se verifique uma 

coincidência nas escolhas efectuadas 

por ambos os Estados signatários. 

As normas facultativas abordam, mais 

concretamente: 

• as assimetrias híbridas (que 

implicavam situações de du-

pla não tributação); 

• o uso abusivo das Conven-

ções, com enfoque nos 

dividendos, mais-valias reali-

zadas com alienação de 

sociedades imobiliárias e 

abuso do conceito de estabe-

lecimento estável; e, 

• o método da arbitragem. 

Mais ainda, e ao contrário das normas 

imperativas, nesta vertente, os Estados 

signatários da Convenção Multilateral 

têm a possibilidade de formular reser-

vas que obstem à aplicação e inclusão 

de tais disposições nas suas Conven-

ções para evitar a Dupla Tributação. 

A PREVENÇÃO DO USO ABUSIVO DAS CON-

VENÇÕES FISCAIS 

No que respeita a Portugal, e em termos 

das designadas normas imperativas, ve-

rificamos que, ao nível do uso abusivo 

das Convenções, Portugal considera o 

Principle Purpose Test, mas não opta 

pela inclusão de uma cláusula de limita-

ção de aplicação de benefícios, 

continuando neste sentido a combater 

as práticas abusivas pela via da Cláusula 

Geral Anti-Abuso (cuja redacção foi, 

aliás, recentemente alterada no segui-

mento da transposição da Directiva 

ATAD). 

O PROCEDIMENTO AMIGÁVEL 

Relativamente à melhoria da resolução 

de diferendos, por via do procedimento 

amigável, Portugal considerou as se-

guintes medidas, como mecanismos de 

resolução, para serem incluídas nas 

suas Convenções: 

• a apresentação do pedido de 

abertura do procedimento 

amigável dentro do prazo de 3 

anos, a contar da data da pri-

meira comunicação da 

medida que der causa à dupla 

tributação; 
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• a apresentação do pedido de 

abertura, por parte dos contri-

buintes, sempre, junto do 

Estado de residência; 

• os contribuintes poderem, em 

qualquer caso, apresentar o 

pedido de abertura de proce-

dimento amigável junto do 

Estado da fonte, caso conside-

rem haver discriminação em 

razão da nacionalidade. 

Adicionalmente, Portugal estabelece 

que nos casos em que a Autoridade, pe-

rante a qual é apresentado o caso, não 

é capaz de alcançar uma resolução sa-

tisfatória deverá tentar obter um 

acordo amigável com a Autoridade 

competente da outra Jurisdição, po-

dendo sempre as respectivas 

Autoridades competentes das várias ju-

risdições consultar-se em casos não 

previstos pelos suas Convenções para 

evitar situações de dupla tributação. 

OS AJUSTAMENTOS CORRELATIVOS 

Portugal adoptou a cláusula relativa 

aos ajustamentos correlativos, que de-

termina a realização de correcções 

compensatórias, pelas Jurisdições con-

tratantes, quando da observância de 

regras de preços de transferência re-

sulte dupla tributação para o sujeito 

passivo. 

A APLICAÇÃO DAS NORMAS FACULTATIVAS 

Sob o prisma das normas facultativas, e 

no que se refere às transacções relati-

vas à transferência de dividendos, a 

aplicação da taxa reduzida de retenção 

na fonte aplicar-se-á, apenas, quando se 

verifique o cumprimento de um período 

mínimo de 365 dias de detenção da par-

ticipação. 

Em termos de mais-valias realizadas 

através da alienação de sociedades cujo 

activo resulte principalmente de bens 

imobiliários, a alienação de partes de ca-

pital ou direitos similares em 

sociedades ou numa estrutura fiduciá-

ria, podem ser tributadas no Estado da 

fonte quando, em qualquer momento 

durante os 365 dias anteriores à aliena-

ção, o valor dessas partes de capital ou 

direitos similares resulte, directa ou in-

directamente, em mais de 50% de bens 

imobiliários situados nessa outra juris-

dição contratante. 

Por fim, é  de referir uma regra anti frag-

mentação de actividades, com base no 

carácter preparatório ou auxiliar, para a 

definição de estabelecimento estável, 

sendo que ao nível da arbitragem, Por-

tugal optou pela arbitragem obrigatória 

e vinculativa, não sendo o domínio da ar-

bitragem aplicável a casos relacionados 

com crimes fiscais e contraordenações 
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fiscais graves, assim como a casos que 

envolvam a aplicação de disposições 

gerais anti abuso previstas na legisla-

ção interna ou de disposições anti 

abuso previstas numa Convenção fiscal 

abrangida. 

No que refere às restantes normas fa-

cultativas, consagradas na Convenção 

Multilateral, Portugal optou por não as 

incluir nas suas Convenções fiscais ce-

lebradas, tendo, para o efeito, 

formulado uma Reserva neste sentido. 

CONCLUSÕES 

As implicações da Convenção Multila-

teral estão intrinsecamente ligadas ao 

número de jurisdições que ratifiquem 

este instrumento, atendendo a que 

quanto maior for o número de jurisdi-

ções que o ratifiquem – o que se 

perspectiva como algo que aumentará 

exponencialmente com o decorrer do 

tempo – maior será o seu impacto. 

Em termos gerais, as autoridades tribu-

tárias terão cada vez mais 

instrumentos jurídico-fiscais para exa-

minar, detalhadamente, as estruturas 

internacionais, principalmente no que 

refere à sua substância económica. 

Deste modo, a Convenção Multilateral 

estabelece significativas alterações em 

vários artigos das Convenções para evi-

tar a Dupla Tributação. 

Portugal deve manter-se atento a estas 

alterações, significativas, das Conven-

ções actualmente em vigor, com várias 

consequências quanto às estruturas de 

investimento e fluxos de rendimento en-

tretanto existentes. 

Lisboa, 4 de Março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 
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Catarina Almeida Andrade 

Inês Tomé Carvalho 
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