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NEWSLETTER 
 

A “TAXA UBER” 

Nº34/20 

SUMÁRIO 
Com estes novos tempos de distanciamento social, trazidos pela pandemia Covid-
19, o serviço de transporte de passageiros em veículos descaracterizados a partir 
de plataforma electrónica (“TVDE”) será, tendencialmente, cada vez mais procu-
rado, aumentando, assim, a receita tributária decorrente da “Taxa Uber”, 
aprovada pela Lei n.º 45/2018, de 10 de Agosto, cujo regime jurídico passamos 
agora em revista. 
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I. INTRODUÇÃO 

O regime jurídico da actividade de 

trans-porte individual e remunerado de 

passa-geiros em veículos descaracteri-

zados a partir de plataforma 

electrónica (“TVDE”) é regulado pela 

Lei n.º 45/2018, de 10 de Agosto.  

Este diploma veio regular, designada-

mente, as condições de exercício do 

transporte de pessoas no âmbito do 

transporte em viaturas ligeiras desca-

rac-terizadas com condutor, a partir de 

pla-taformas electrónicas, estabele-

cendo, desde logo, as condições de 

acesso à actividade e os requisitos dos 

motoris-tas e dos veículos utilizados na 

activida-de, constituindo, assim, uma 

modalidade de transporte diversa do 

táxi e assenta na premissa de que o 

traço essencial do modelo de negócio 

subjacente a esta actividade consiste 

no controlo directo e fundamental so-

bre todos os aspectos das transacções, 

exercido pelos opera-dores das plata-

formas electrónicas de transporte, cuja 

vontade é a que assume maior relevân-

cia na conformação do conteúdo e dos 

termos do serviço a prestar. 

Tendo presente esta premissa, o iden-

tifi-cado diploma coloca o operador da 

plata-forma electrónica no centro do 

quadro regulatório da actividade, fa-

zendo recair sobre esse player o maior 

peso da res-ponsabilidade regulatória. 

Não sendo o objectivo da presente pu-

bli-cação realizar uma análise exaustiva 

ou completa do regime jurídico plas-

mado na Lei n.º 45/2018, 

circunscreveremo-nos à análise das im-

plicações fiscais de-correntes da Lei em 

causa para os ope-radores das platafor-

mas electrónicas. 

O DEVEDOR  

A Lei n.º 45/2018 veio criar uma nova 

“Contribuição de Regulação e Supervi-

são”, cuja obrigação de pagamento 

incide sobre os operadores das platafor-

mas electrónicas. Este tributo “visa 

compensar os custos administrativos 

de regulação e acompanhamento das 

respetivas atividades e estimular o cum-

primento dos objetivos nacionais em 

matéria de mobilidade urbana.” 

A BASE DE CÁLCULO 

O valor da Contribuição tem por base as 

taxas de intermediação que são cobra-

das em cada um dos serviços prestados 

pelos operadores no mês anterior. 
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A TAXA APLICÁVEL 

Consagra-se que o valor da nova Con-

tribuição corresponda à aplicação da 

percentagem única de 5% sobre os va-

lores da taxa de intermediação cobrada 

pelo operador da plataforma electró-

nica em todas as suas operações (que, 

de acordo com o diploma, não pode ex-

ceder 25% do valor da viagem). 

A AUTOLIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO 

O apuramento do valor da Contribuição 

a pagar é realizado numa base mensal, 

através de autoliquidação, por parte 

dos operadores de plataformas electró-

nicas, devendo a Contribuição ser paga 

até ao último dia do mês seguinte ao 

mês a que respeita. 

AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

A Lei em apreço vem estipular que os 

operadores das plataformas electróni-

cas ficam obrigados a enviar, todos os 

meses, à AMT a informação relativa à 

actividade realizada, designadamente: 

(i) o número de viagens, (ii) o valor fac-

turado individualmente e (iii) a 

respectiva taxa de intermediação co-

brada. 

Estabelece-se, ainda, que tal informa-

ção a prestar deve ter por suporte as 

facturas emitidas pelos operadores, re-

servando-se à AMT a possibilidade de 

solicitar o acesso ou o envio de compro-

vativos das mesmas e, bem assim, a 

possibilidade de realizar as auditorias 

que entender necessárias. 

A FISCALIZAÇÃO DA RECEITA 

Não obstante a referida obrigação de 

autoliquidação da Contribuição, à Auto-

ridade da Mobilidade e dos Transportes 

(“AMT”) é atribuída a faculdade de pro-

ceder à correcção da autoliquidação, o 

que lhe confere poderes semelhantes 

aos de uma inspecção tributária. 

A CONSIGNAÇÃO DA RECEITA 

O diploma em questão determina, 

ainda, que a receita arrecadada com a 

Contribuição seja consignada da se-

guinte forma: 

a) 40%, afecta ao Fundo para o Ser-

viço Público de Transportes; 

b) 30%, consignada à AMT; e 

c) 30%, afecta ao Instituto da Mobi-

lidade e dos Transportes, I.P.. 

A COBRANÇA COERCIVA 

Na Lei publicada, define-se, ainda, que a 

cobrança coerciva das dívidas proveni-

entes da falta de pagamento das 

contribuições seja realizada através de 
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processo de execução fiscal, constitu-

indo título executivo a certidão emitida 

pela AMT. 

UM CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO NOVO? 

A criação deste novo tributo, nos ter-

mos plasmados na Lei aqui em apreço, 

suscita dúvidas quanto à sua conformi-

dade, quer com a Lei Geral Tributária 

(“LGT”) e outros diplomas legais, quer 

com a própria Constituição da Repú-

blica Portuguesa (“CRP”), podendo vir 

a ser contestado.  

Poderá questionar-se, desde logo, a 

respectiva natureza, pois os contornos, 

delineados na Lei, parecem aproximar a 

“contribuição” a um imposto, o qual, 

enquanto receita tributária, está sujeito 

a regras, que exigem especial atenção 

por parte do legislador. 

Questionar-se-á, também, a sua inci-

dência objectiva, pois, se a 

Contribuição incide sobre o valor das 

taxas de intermediação cobradas pelos 

operadores das plataformas electróni-

cas de transporte, parece que estamos 

perante verdadeira tributação do rendi-

mento dos referidos players. 

Certo é que os Tribunais têm entendido 

que estes tipos de Contribuições secto-

riais não estão sujeitas ao regime 

jurídico aplicável aos impostos, o que re-

duz as hipóteses de esta nova 

Contribuição vir a ser contestada com 

base em argumentos desta natureza. 

Os meios – quer administrativos, quer 

judiciais – ao dispor dos Contribuintes, 

para reacção contra as autoliquidações 

da Contribuição que venham a ser prati-

cadas ou contra eventuais liquidações 

promovidas, oficiosa ou adicional-

mente, pela Administração tributária 

encontram-se previstos, designada-

mente, no CPPT e na LGT. 

Lisboa, 19 de Maio de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

João Mário Costa 

Patrícia da Conceição Duarte 
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