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NEWSLETTER 
 

O PROCEDIMENTO DE MÚTUO 

ACORDO E A ARBITRAGEM SOBRE  

DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL 

(UPDATE 2020) 

Nº 65/20 

SUMÁRIO 

Foi publicada, em 19 de setembro de 2019, a Lei n.º 120/2019 que transpõe para 
o ordenamento jurídico nacional a Diretiva (UE) 2017/1852, do Conselho, de 10 
de outubro de 2017, a qual estabelece mecanismos para a resolução de litígios 
que envolvam as autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-Mem-
bros da União Europeia em resultado da interpretação e aplicação de acordos e 
convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos. 

Da referida Lei resulta a implementação de mecanismos de resolução de litígios 
através de mútuo acordo e arbitragem. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 20 de setembro de 2019, entrou 

em vigor a Lei n.º 120/2019 que trans-

pôs para o ordenamento jurídico 

português a Diretiva (UE) 2017/1852, 

de 10 de outubro, referente à reforma 

do Mecanismo de Resolução de Litígios 

originados por Dupla Tributação na 

União Europeia.  

O referido regime visa alargar o âmbito 

objetivo e subjetivo da resolução destes 

litígios e tornar mais eficiente e célere o 

respetivo procedimento. Este meca-

nismo pretende dinamizar o recurso ao 

Procedimento Amigável, que deverá 

ser decidido pelas Administrações fis-

cais no prazo de 2 a 3 anos. 

Adicionalmente, a Lei prevê a criação 

de uma Comissão Consultiva cuja opi-

nião se pode tornar vinculativa se, ainda 

assim, as Administrações fiscais não al-

cançarem um acordo, ou de uma 

Comissão Alternativa de Resolução de 

Litígios, que pode corporizar diferentes 

formas de arbitragem. 

 

 

 

A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS SO-

BRE DUPLA TRIBUTAÇÃO 

INTERNACIONAL AO ABRIGO DO 

MECANISMO DE MÚTUO ACORDO 

E ARBITRAGEM 

O novo mecanismo alarga, substancial-

mente, o âmbito da proteção e da 

resolução de litígios, tanto do ponto de 

vista objetivo, como subjetivo. Trata-se 

da reconfiguração de um mecanismo já 

existente em várias Convenções de Du-

pla Tributação, na Convenção de 

Arbitragem (n.º 90/436/EEC, de 23 de 

julho de 1990), na Convenção Modelo da 

OCDE, e também implementado no Ins-

trumento Multilateral da OCDE, para 

alteração das atuais Convenções de Du-

pla Tributação. Isto é, do designado 

Procedimento Amigável (que pretende 

a resolução dos litígios através do 

acordo mútuo), em especial, na modali-

dade que admite o recurso a uma forma 

de Arbitragem. 

O principal objetivo quer da Diretiva, 

quer da Lei, consiste em estabelecer 

procedimentos mais eficientes e efica-

zes de resolução deste tipo de litígios, 

tendo em vista o bom funcionamento do 

mercado interno da União Europeia. 
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No que respeita ao objeto, o meca-

nismo proposto pela Diretiva e 

implementado no ordenamento jurídico 

português visa situações em que a Ad-

ministração tributária portuguesa e as 

autoridades competentes dos diferen-

tes Estados-Membro da União Europeia 

interpretem ou apliquem, de forma dis-

tinta, disposições legais inseridas em 

Convenções de Dupla Tributação, quer 

estas conduzam ou não a uma dupla tri-

butação, mormente a uma tributação 

adicional ou redução de perdas para 

efeitos fiscais.  

A este objeto acrescem, ainda, como já 

sucedia com o mecanismo antece-

dente, disputas relacionadas com dupla 

tributação transfronteiriça motivada 

por ajustamentos de preços de transfe-

rência e atribuição de lucros a 

estabelecimentos estáveis. 

Não obstante, decorre da Diretiva o di-

reito de cada Estado-Membro 

restringir, caso a caso, a possibilidade 

de recurso a este mecanismo às situa-

ções em que estiver, efetivamente, em 

causa dupla tributação internacional; 

isto é, não permitir o recurso aos meca-

nismos de resolução de litígios 

enunciados quanto à interpretação das 

Convenções de Dupla Tributação 

quando daí não emergir dupla tributa-

ção. 

Neste âmbito, Portugal optou por não 

restringir a aplicação dos mecanismos 

de resolução de litígios a situações que 

resultem em dupla tributação. De facto, 

a Lei n.º 120/2019, que transpôs a Dire-

tiva, apenas estabelece que os 

mecanismos de resolução de litígios im-

plementados são aplicáveis às questões 

litigiosas emergentes de convenções 

para eliminar a dupla tributação sobre o 

rendimento e sobre o património, utili-

zando sempre a expressão “questão 

litigiosa”. 

Do ponto de vista subjetivo, consubs-

tanciando, a nosso ver, no âmbito 

europeu, um franco avanço na generali-

zação de uma maior justiça fiscal e de 

menores obstáculos à mobilidade trans-

fronteiriça nos territórios da União 

Europeia, e acompanhando o alarga-

mento do objeto, é o facto de o 

mecanismo de resolução de litígios não 

visar, apenas, empresas multinacionais 

ou sujeitos passivos de outra forma alvo 

de correções relacionadas com preços 

de transferência. Pelo contrário, qual-

quer sujeito passivo pode recorrer aos 

mecanismos implementados. 

Nos termos da lei, os sujeitos passivos 

que pretendam socorrer-se dos meca-

nismos implementados, dispõem do 

prazo de 3 anos, após a primeira notifi-

cação oficial do ato que esteja na origem 
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da questão litigiosa em causa, para 

apresentarem a respetiva reclamação. 

As reclamações devem ser submetidas, 

em simultâneo e com idêntico conte-

údo e informação, quer à 

Administração tributária portuguesa, 

quer às Administrações fiscais dos ou-

tros países envolvidos, nas línguas 

localmente aceites. 

Nos termos da Lei, tal como decorre da 

Diretiva, a Administração tributária dis-

põe de um prazo de 6 meses para 

decidirem se (i) aceitam ou se (ii) rejei-

tam a reclamação apresentada pelo 

contribuinte, podendo, contudo, qual-

quer uma das Administrações fiscais 

(iii) decidir, unilateralmente, resolver o 

problema de dupla tributação em causa 

dentro desse período de 6 meses. Caso 

a Administração fiscal não se pronuncie 

dentro desse prazo, o pedido será con-

siderado como tacitamente aceite. 

De acordo com a Lei, o contribuinte tem 

o direito de recorrer, por via administra-

tiva ou judicial, da decisão de rejeição 

da queixa apenas no caso de todas as 

Administrações ficais envolvidas terem 

igualmente rejeitado a reclamação. 

Caso as Administrações fiscais aceitem 

a reclamação, inicia-se um Procedi-

mento Amigável, que deve ser decidido 

no prazo de 2 anos, extensíveis por 1 ou-

tro ano. 

Adicionalmente, as autoridades compe-

tentes dos Estados-Membros 

envolvidos podem acordar a constitui-

ção de uma Comissão Consultiva 

composta por especialistas em matéria 

tributária internacional, caso: 

(i) uma (mas não todas) das Admi-

nistrações fiscais rejeite a queixa do 

contribuinte, designadamente por in-

tempestividade, inexistência de questão 

para resolver ou falta de informação le-

galmente exigida para a submissão do 

pedido, a não ser que o contribuinte 

apresente recurso administrativo se-

gundo a lei interna do Estado em causa; 

ou 

(ii) as Administrações fiscais aceitem 

o pedido mas não alcancem um acordo 

no âmbito do Procedimento Amigável 

dentro do prazo de que dispõem. 

Segundo a Lei, a Comissão Consultiva é 

composta por um coletivo de 5 a 9 mem-

bros e deve emitir o seu Parecer no 

prazo de 6 meses. Após a emissão do 

Parecer, as Administrações fiscais de-

vem, novamente, tentar alcançar um 

acordo no prazo de 6 meses, que pode 

ser em sentido diverso do Parecer. Po-

rém, caso falhem esse acordo, o Parecer 
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torna-se vinculativo; isto é, transmuta-

se numa decisão que, ainda assim, não 

deverá criar um precedente aplicável a 

outros casos. 

Alternativamente, as Administrações 

fiscais podem acordar constituir uma 

Comissão Alternativa de Resolução de 

Litígios que opera em termos distintos 

do da Comissão Consultiva. Designada-

mente, esta Comissão Alternativa pode 

ser constituída sob a forma de um Co-

mité Permanente e pode aplicar 

diversos processos ou técnicas de re-

solução de litígios que se considerem 

adequados para dirimir o litígio de 

forma vinculativa. 

De facto, faz parte do âmbito das atri-

buições da Comissão Alternativa a 

designação de um método de arbitra-

gem a utilizar para dirimir o litígio. 

Importa salientar que a comunidade de 

especialistas em direito fiscal internaci-

onal reconhece, empiricamente, que a 

arbitragem inserida no quadro do Pro-

cedimento Amigável, nos termos da lei, 

tem um forte efeito dissuasor de uma 

eventual inércia na decisão de um Pro-

cedimento de Mútuo Acordo. Isto é, 

admite-se que a possibilidade de Arbi-

tragem pode persuadir as 

Administrações fiscais a alcançarem 

um acordo. 

Nos termos da Lei n.º 120/2019, a publi-

cidade das decisões alcançadas não é a 

regra, apenas se verificando quando to-

dos os interessados a autorizem, isto é, 

quando as Administrações fiscais dos 

Estados-Membros envolvidos e os con-

tribuintes visados deem a sua anuência 

para esse efeito. 

Cabe salientar, ainda, que os membros 

independentes de qualquer das Comis-

sões “arbitrais” acima indicadas são 

selecionados de entre uma lista para a 

qual contribuirão todos os Estados-

Membros e o coletivo é sujeito a parâ-

metros deontológicos e 

incompatibilidades, acrescendo exigên-

cias de independência mais severas 

sobre os membros independentes con-

forme decorre da, quer da Diretiva, quer 

da Lei. 

A ENTRADA EM VIGOR 

A Lei n.º 120/2019 entrou em vigor no 

dia 20 de setembro de 2019, sendo apli-

cável às reclamações apresentadas a 

partir de 1 de julho de 2019 sobre ques-

tões litigiosas respeitantes a 

rendimentos auferidos, ou a património, 

em períodos de tributação com início 

em 1 de janeiro de 2016 ou em data pos-

terior. 
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Cumpre esclarecer que, em todo o 

caso, a Diretiva tornou-se aplicável, in-

dependentemente de transposição, aos 

restantes Estados-Membros da União 

Europeia, a partir do dia 1 de julho de 

2019. 

CONCLUSÕES 

Através da transposição para o ordena-

mento jurídico nacional da Diretiva (UE) 

2017/1852, de 10 de outubro, materiali-

zada mediante a entrada em vigor da 

Lei n.º 120/2019, visa-se a flexibilização 

e agilização da resolução de litígios en-

tre os contribuintes e as várias 

jurisdições europeias, bem como a uni-

formização das decisões impostas aos 

sujeitos passivos no âmbito do Mer-

cado interno pelas Autoridades fiscais 

dos Estados-Membros da UE.  

Lisboa, 17 de setembro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 

José Oliveira Marcelino 
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