
 

 

  

This Information is sent in compliance with articles 22 and 23 of Decree-Law no. 7/2004, of 7 January, regarding unsolicited e-
mails. If you wish to be removed from our mailing list and avoid similar future communications, please send an email with 
"Remove" to the email address newsletter@rffadvogados.com. 

 

 

This Information is intended for general distribution to clients and colleagues and the information contained herein is provided 
as a general and abstract overview. It should not be used as a basis on which to make decisions and professional legal advice 
should be sought for specific cases. The contents of this Information may not be reproduced, in whole or in part, without the 
express consent of the author. If you should require further information on this topic, please contact contact@rfflawyers.com. 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” and Band 1 Tax “RFF Leading Individual” 2013/2014/2015/2016 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual” 2013/2014/2015/2016 
International Tax Review – “Best European Newcomer” (shortlisted) 2013 / “Tax Firm of the Year” (shortlisted) 2014/ “Tax 
Controversy Leaders” 2014/2015 / “Indirect Tax Leaders 2015” / “Women in Tax Leaders Guide 2015” / “European Best 
Newcomer” 2016/ “Portugal Tax Firm of the Year” (shortlisted) 2017/“European tax Disputes of the Year” (shortlisted) 2017/ 
“European Indirect Tax Firm of the Year” (shortlisted) 2017 
Best Lawyers – “RFF Tax Lawyer of the Year” 2014 / “Recommended Lawyers” 2015/2016 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013/2015 / “Corporate Tax – Controversy” 2016 / "Corporate Tax 
section of WWL - Thought Leaders” 2017 
IBFD – Tax Correspondent Angola, Mozambique and East-Timor 2013/2014/2015/2016 

* 

 

NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA FISCAL 

ARBITRAL 

(3.º TRIMESTRE DE 2020) 

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 3.º Trimestre de 2020, em que 

salientamos, as seguintes decisões: 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 726/2019-T 

DATA: 2 de julho de 2020 

ASSUNTO: IRS – Diretiva Poupança - Acordo entre a Comunidade Europeia e a 

Confederação Suíça – Juros  

O Requerente apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral, com o objetivo de ver declarada 

a ilegalidade do ato de indeferimento parcial da Reclamação Graciosa e, consequente 

anulação do ato de liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(“IRS”) referente ao ano de 2014.  

FACTOS 

O Requerente procedeu, no ano de 2016, à apresentação da declaração de Modelo 3 – 

IRS, relativamente ao ano de 2014.   

Na sua declaração de Modelo 3 – IRS, o Requerente procedeu ao preenchimento dos 

anexos A,B,F,G e J, tendo o anexo J sido preenchido com base nos documentos emitidos 

pela sociedade de gestão financeira de direito suíço B, no qual são declarados dividendos 

e mais-valias decorrentes de operações de alienação onerosa ou a tal equiparadas de 

partes sociais e outros valores mobiliários. 

Mais tarde, por Ofício da Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento e 

Despesa da Direção de Finanças de Lisboa, foi o Requerente notificado de um projeto de 

correção da sua declaração, na sequência de informações transmitidas às autoridades 

fiscais portuguesas pelas autoridades fiscais da Suíça, ao abrigo do Diretiva da 
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Poupança (Diretiva 2003/48/CE), com vista ao exercício do seu direito de audição 

prévia. 

Nessa sequência, veio o Requerente, em junho de 2018, exercer o seu direito de audição, 

procedendo à junção de uma outra declaração, com origem no Banco C, designada por 

reporte ESD, com a designação integral de Statement of interest subject to European 

savings tax. 

De seguida, foi o Requerente notificado da decisão final do procedimento no sentido de 

que, oficiosamente, iria proceder-se à correção oficiosa da declaração modelo 3 do IRS, 

de molde a acrescer ao rendimento global apresentado pelo Requerente o valor de 

€273.029,15, a título de rendimentos da Diretiva, provindo da informação das 

autoridades fiscais suíças. 

Por não se conformar com tal decisão, o Requerente deduziu Reclamação Graciosa 

contra o ato de liquidação de IRS, tendo sido posteriormente notificado do projeto de 

decisão de deferimento parcial e, bem assim, para exercer o direito de audição.   

Ora, do teor do projeto de decisão, resultava, no entender do Requerente, que a 

Reclamação Graciosa seria deferida parcialmente e restaria um montante 

menosprezível da matéria coletável não aceite no montante de €2.811,98 que, à taxa de 

28% de imposto, se limitaria a uma não anulação de €887,35, relativamente ao imposto 

liquidado a tributações autónomas com base na primeira declaração por si próprio 

apresentada e que era de €75.644,33, a que correspondia uma matéria coletável de 

€270.158,32 e, por isso, o Requerente optou por não exercer o seu direito de audição 

prévia.  

Contudo, ao receber o cheque emitido com o reembolso em resultado da execução da 

decisão proferida na reclamação, e após declaração oficiosa submetida pelos serviços 
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da Direção de Finanças de Lisboa para executar a decisão proferida na reclamação, o 

Requerente constatou que, no anexo J, constava apenas declarado o montante de 

€270,280.17 e não o montante por si declarado no montante de €273,093.15 e, por isso, 

a mesma não estava em consonância com o projeto de decisão. 

Por não se conformar, apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral contra o deferimento 

parcial e, ainda, contra o acto de liquidação de IRS, referente ao ano de 2014, pedindo a 

condenação da Administração tributária ao reembolso do montante de €11,385.77, 

acrescido do pagamento de Juros Indemnizatórios.  

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

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

Tribunal entendeu apreciar as seguintes questões: (i) saber se a quantia de €11,385.77 

deverá ou não ser anulada; e (ii) saber se há lugar ou não ao pagamento de juros 

indemnizatórios a favor do Requerente. 

O Tribunal começa por analisar o n.º 1, do artigo 1.° Diretiva 2003/48/CE, no qual se 

pode ler que “a presente diretiva tem por objectivo final permitir que os rendimentos da 

poupança sob a forma de juros pagos num estado membro a beneficiários efetivos que 

sejam pessoas singulares com residência fiscal num outro estado membro, sejam 

sujeitos a uma tributação efetiva em conformidade com a legislação deste último estado 

membro.” 

Desse modo, o Tribunal, ancorado na conjugação dos considerandos iniciais, 

designadamente, nos números 14 e 21, conclui que “o objectivo final que consiste em 

permitir uma tributação efetiva dos juros no estado membro da residência fiscal do 

beneficiário efetivo pode ser alcançado através da troca de informações entre estados 
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membros relativas a esses pagamentos de juros” e que “O Estado-Membro de residência 

fiscal do beneficiário efetivo deverá garantir a supressão de qualquer dupla tributação 

dos juros eventualmente resultantes da aplicação dessa retenção na fonte, em 

conformidade com os procedimentos previstos na presente diretiva (…)”  

Com a transposição da Diretiva da Poupança para a ordem jurídica nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 62/2005, de 11 de Março, prevê-se no n.º 3 do artigo 8.º, um regime de 

obtenção e prestação de informações pelos agentes pagadores, relativamente aos 

rendimentos da poupança sob a forma de juros, de que sejam beneficiários efetivos 

pessoas singulares residentes noutro Estado Membro da União Europeia. 

Contudo, a aplicação da Diretiva da Poupança apenas se limita aos Estados Membros da 

União europeia, excluindo, assim, a Suíça do seu âmbito de aplicação, não obstante se 

entender que, da referida analise à Diretiva, se entende a necessidade de países 

terceiros adotarem medidas equivalentes. 

Após análise do quadro normativo aplicável ao caso em apreço, importa averiguar se é 

devido ou não ao Requerente o montante de €11,385.77.  

A este respeito, o Tribunal segue o entendimento perfilhado no âmbito do processo 

arbitral n.º 68/2019-T, nos termos do qual “ (…) reveste-se de grande importância 

prática, na medida em que, se é certo que nos termos e para os efeitos do regime de 

comunicação da informação da Diretiva e do Acordo, as operações subjacentes aos 

rendimentos em causa devem ser qualificadas como “pagamento de juros”, daí não 

decorre necessariamente que, uma vez desagregadas, as mesmas devem sempre ser 

considerados como “juros” para efeitos da tributação em sede de Categoria E. (…) quer 

a Diretiva Poupança, quer o Acordo, apontam para o objetivo de que a tributação efetiva 

dos rendimentos auferidos pelo beneficiário efetivo seja feira em conformidade com a 
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legislação do Estado da sua residência. Assim sendo, continua entre nós a ser ao CIRS 

que cabe qualificar os diferentes tipos de rendimento, incluindo os obtidos no 

estrangeiro, para efeitos de subsunção às diferentes categorias de tributação.” 

Aplicando o entendimento supra referido, entende o Tribunal que a correção da matéria 

coletável consistiu, por parte da Administração tributária, em acrescentar €270.280,17, 

no Anexo J, como “RENDIMENTOS DA DIRETIVA DA POUPANÇA Nº 2003/48/CE 

Países/Territórios/Período de transição - art. 10º da Diretiva”, tendo eliminado todas as 

operações declaradas pelo Requerente na declaração modelo 3 de IRS, que submeteu 

em Janeiro de 2016.  

Logo, entende o Tribunal que não pode senão subscrever o entendimento do Requerente 

quando afirma que “não existe no ordenamento jurídico tributário português nenhuma 

norma tipificante de tais rendimentos”, prevalecendo a interpretação que os “juros” na 

aceção da diretiva da poupança devem integrar-se no sistema jurídico doméstico como 

dividendos, juros ou mais e menos valias. 

Face ao exposto, conclui o Tribunal que a quantia de €11,385.77 é devida ao Requerente, 

condenando assim a Administração tributária ao reembolso da quantia indevidamente 

paga, acrescida de juros indemnizatórios, calculados à taxa legal. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 838/2019-T 

DATA: 6 de julho de 2020 

ASSUNTO: IRS – Não Residente – Residente em país terceiro – Mais-valias – 

Incompatibilidade com Direito da União Europeia.  
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O Requerente apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral, com vista à obtenção da 

declaração de ilegalidade das liquidações de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (“IRS”), pedindo a condenação da Administração tributária ao reembolso do 

montante de imposto indevidamente pago, acrescido do pagamento de Juros 

Indemnizatórios.  

FACTOS 

Em fevereiro de 2014, o Requerente e a sua irmã, na qualidade de herdeiros de sua mãe, 

procederam à elaboração da escritura de partilha do único bem da herança, 

correspondente a uma fração autónoma com o valor Patrimonial Tributário (“VPT”) de 

€283.950,00.  

Ora, na referida partilha, ficou determinado que o único imóvel era adjudicado ao 

Requerente, tendo o imóvel ficado registado na partilha pelo valor de €240.000,00. 

Nesta sequência, o Requerente procedeu ao pagamento das tornas pelo excesso da 

quota parte do imóvel que adquiriu nesse momento e, ainda, ao registo, junto do Serviço 

de Finanças, da escritura de partilha, no qual resultou um montante a pagar no valor de 

€5.856,69 de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (“IMT”) 

sobre o montante de €141.975,00 correspondente a 50% do VPT do imóvel e, ainda, o 

valor de €1.135,80 de Imposto de Selo (“IS”) nos termos da verba 1.1 da TGIS à taxa de 

0,8%.  

Mais tarde, o Requerente procedeu à alienação da fração em apreço, pelo montante de 

€1.350.000,00, tendo posteriormente, submetido, enquanto sujeito passivo não 

residente, a declaração modelo 3 de IRS referente ao ano de 2018, mencionando a 

alienação da fração autónoma, indicando a realização de uma mais-valia, juntamente 
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com as despesas relacionadas com a mediadora imobiliária B, que ascenderam a 

€83.025,00. 

Contudo, não obstante, ter incorrido em despesas com a aquisição do Imóvel com o IMT, 

no valor de €5.856,69, Imposto de selo no valor de €1.135,80 e com a mediadora 

imobiliária no valor de €83.025,00, o Requerente apenas declarou as despesas 

incorridas com a mediadora imobiliária. 

Nessa sequência, a Administração tributária efetuou a respetiva liquidação de IRS, 

aplicando a taxa especial de 28% sobre a totalidade da mais-valia imobiliária efetuada 

pelo Requerente, o que originou um montante global a pagar de € 281.190,72.  

Por não concordar com os termos da sobredita liquidação de IRS, o Requerente 

apresentou o presente Pedido de Pronúncia Arbitral a peticionar a anulação da 

liquidação de IRS, respeitante ao ano de 2018. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Fixada a matéria de facto dada como provada, o Tribunal começou por conhecer a 

exceção suscitada pela Administração tributária, relativamente à falta de dedução de 

reclamação graciosa necessária, partindo da análise da norma em causa, 

designadamente, o n.º 2 do artigo 140.º do CIRS. 

Para o efeito, estabelece a norma que “em caso de erro na declaração de rendimentos, 

a impugnação é obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa a apresentar no 

prazo de dois anos a contar do termo do prazo legal para a entrega da declaração.” 
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Assim, o Tribunal considera que “é, assim, inequívoco que a impugnação contenciosa de 

liquidações de IRS com fundamento em erros na declaração de rendimentos depende 

de prévia reclamação graciosa.” 

No caso em apreço, considera o Tribunal que “se o Requerente pretendia numa única 

ação invocar vícios derivados de erro na declaração de rendimentos com outros vícios, 

deveria apresentar previamente reclamação graciosa.” 

Acrescenta, ainda, o Tribunal que “não o fazendo, tem de limitar-se a imputar na ação 

arbitral apenas os vícios (causas de pedir) cuja apreciação jurisdicional não depende de 

prévia reclamação graciosa.” 

Conclui o Tribunal que “(…) no caso em apreço, não tendo sido apresentada reclamação 

graciosa, verifica-se a falta de um pressuposto processual, que é a impugnabilidade da 

liquidação com a referida causa de pedir (erros na declaração), o que justifica a 

absolvição da Administração Tributária da instância (…)”, julgando, assim, procedente a 

exceção invocada. 

Já sobre o mérito da ação, o Tribunal começa por realizar uma análise ao quadro 

normativo das mais valias previstas no CIRS, no qual retira dos regimes essenciais três 

conclusões:  

(i) para os residentes em território em português, vigora o regime previsto no 

artigo 43.º em que as mais valias são consideradas apenas em 50% do seu 

valor;  

(ii) para os residentes num Estado membro da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu, prevê-se a tributação autónoma nos termos do artigo 

72.º, n. º1, mas com possibilidade de optarem pela aplicação do regime dos 

residentes em território português, sendo considerados, para efeitos de 

determinação da taxa, todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora 

deste território, nas mesmas condições que são aplicáveis aos residentes e  
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(iii) para os não residentes em território português e num Estado membro da 

União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, prevê-se apenas a 

aplicação da referida tributação autónoma, sem possibilidade de opção por 

qualquer outro regime. 

Ora, no caso em apreço, o Requerente não residia em território português, nem em 

território de um Estado Membro ou Espaço Económico Europeu, logo a mais-valia com 

a venda do imóvel foi tributável à taxa autónoma de 28%.  

Por não concordar, o Requerente defende que este regime é incompatível com o Direito 

da União Europeia, designadamente com o artigo 63.º n.º 1 do TFUE que estabelece “no 

âmbito das disposições do presente capítulo, são proibidas todas as restrições aos 

movimentos de capitais entre Estados-Membros e entre Estados-Membros e países 

terceiros”. 

Por outro lado, a Administração tributária defende que “a incompatibilidade do regime 

de tributação de não residentes com o Direito da União Europeia que se previa nas 

redações do CIRS anteriores à Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, foi declarada pelo 

acórdão do TJUE de 11-10-2007, proferido no processo C-443/06, caso Hollmann; mas, 

esse regime foi alterado com o aditamento dos n.ºs 7 e 8 ao artigo 72.º (a que 

correspondem os n.ºs 9 e 10, na redação da Lei n.º 82-E/2014, de 31 de Dezembro); – 

não há ainda jurisprudência do TJUE sobre a compatibilidade do novo regime com o 

Direito da União; – pelo que deve ser efetuado reenvio prejudicial”  

Ora, face às posições das partes, entende o Tribunal que o caso Hollmann não tem 

interesse para o caso em apreço, uma vez que a eventual compatibilidade desse regime 

com o Direito da União não tem qualquer relevo para a decisão do presente processo, 
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pois o Requerente não é residente num Estado-Membro ou do Espaço Económico 

Europeu.  

Por outro lado, quanto ao pedido de reenvio prejudicial solicitado pela Administração 

tributária, entende o Tribunal que a questão da compatibilidade ou não desse regime 

com a União Europeia é indiferente para a decisão do presente processo, pois esse 

regime não é aplicável ao Requerente, sendo aplicável apenas o regime previsto na artigo 

72.º, n.º1, alínea a) do CIRS, sem qualquer possibilidade de opção, negando o pedido de 

reenvio prejudicial, uma vez que a compatibilidade do novo regime com o Direito da 

União Europeia, pois este regime não é aplicável ao Requerente.  

Face ao exposto, apenas resta ao Tribunal averiguar se a incompatibilidade afirmada no 

caso Hollmann, em relação a um residente num Estado Membro, também existe em 

relação a um residente num país terceiro, como sucede com o Requerente. 

Ora, para resolver a questão, o Tribunal começa por analisar o caso Patrício Teixeira, 

processo C-184/18, no qual considerou o regime previsto no artigo 72.º, n. º1, alínea a) 

do CIRS incompatível com o Direito da União Europeia. 

Assim, no processo C-184/18, caso Patrício Teixeira, entendeu o Tribunal da União 

Europeia que “uma legislação de um Estado-Membro, como a que está em causa no 

processo principal, que sujeita as mais-valias resultantes da alienação de um bem imóvel 

situado nesse Estado-Membro, efetuada por um residente num Estado terceiro, a uma 

carga fiscal superior à que incidiria, nesse mesmo tipo de operações, sobre as 

mais-valias realizadas por um residente naquele Estado-Membro constitui uma restrição 

à livre circulação de capitais que, sob reserva de verificação pelo órgão jurisdicional de 

reenvio, não é abrangida pela exceção prevista no artigo 64.º, n.º 1, TFUE e não pode ser 
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justificada pelas razões referidas no artigo 65.º, n.º 1, TFUE” e, por isso, incompatível 

com o Direito da União Europeia.”  

Assim, debruçando-se sobre o caso concreto, refere o Tribunal que “(…) a aplicação da 

taxa de 28% prevista no artigo 72.º, n.º 1, alínea a) do CIRS a 100% das mais-valias 

implica necessariamente a incidência de uma carga fiscal mais elevada para os não 

residentes, pois equivale a uma tributação à taxa de 56% sobre 50% das mais-valias, 

tributação esta que nunca é atingida com a aplicação das taxas gerais previstas no artigo 

68.º para a tributação de residentes (taxa máxima de 48%), mesmo considerando o 

acréscimo máximo de 5% previsto no artigo 68.º-A a título de taxa adicional de 

solidariedade.” 

Face ao exposto, conclui o Tribunal que “o artigo 43.º, n.º 2, do CIRS, na medida em que 

limita a residentes a tributação em IRS considerando apenas 50% do valor das mais-

valias, é incompatível com o Direito da União, pelo que, em face da supremacia deste 

sobre o Direito Nacional que resulta do n.º 4 do artigo 8.º da CRP, o artigo 43.º, n.º 2, 

deve ser aplicado sem aquela limitação a residentes. Assim, a liquidação impugnada, ao 

não aplicar ao Requerente a redução do valor das mais-valias que se prevê no artigo 43.º, 

n.º 2, do CIRS, enferma de vício de violação de lei.” 

Por fim, tendo o Tribunal concluído que o ato de liquidação enferma de vício de violação 

da lei, restará ao Tribunal apurar se o ato de liquidação de IRS será total ou parcialmente 

anulado, sendo que o Requerente defende que a liquidação deve ser totalmente anulada, 

enquanto que a Administração tributária entende que a anulação deve “ser parcial, na 

medida do excesso”. 

Ora, sobre esta questão, entende o Tribunal ser uma “(…) solução duvidosa, como revela 

a jurisprudência contraditória do Supremo Tribunal Administrativo, sobre situações 
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substancialmente idênticas à que se coloca no presente processo.” Ou seja, entende a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que o “(…) critério para determinar 

se o ato deve ser total ou parcialmente anulado passa por determinar se a ilegalidade 

afeta o ato tributário no seu todo, caso em que o ato deve ser integralmente anulado ou 

apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial”, “Não é possível proceder-

se à anulação parcial do ato se ela implicar uma nova liquidação, em consequência de a 

liquidação impugnada se basear em fundamento jurídico errado”.  

Contudo, o Tribunal explica que no caso em apreço não poderá, simplesmente, anular-

se em 50% a liquidação, isto porque estamos perante uma ilegalidade que afeta todo o 

ato. 

Para além disso, entende o Tribunal que, por um lado, a liquidação impugnada não revela 

quais as normas legais em que se baseou, apenas se concluindo dela que foi considerada 

a matéria tributável de € 999.760,50 a que foi aplicada a taxa de 28%, determinando o 

valor de IRS de € 279.932,94, a que acresceram € 1.257,78 de juros compensatórios, 

que se desconhece como foram determinados e, por outro lado, também não está 

explicitado como foi determinado pela Administração tributária o referido valor de € 

999.760,50, pois o Requerente declarou o valor de aquisição de € 261.975,00, o valor de 

realização de € 1.350.000,00 e € 83.025,00 de despesas (1.350.000,00- 261.975,00 – 

83.025,00 = 1.005.000,00).  

Acrescenta, ainda, o Tribunal que não se está perante uma situação em que possa ser 

definida com certeza a obrigação do contribuinte perante a Administração tributária, 

sendo imprescindível uma nova liquidação que determine a correta tributação a aplicar 

ao Requerente. 
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Face ao exposto, não pode o Tribunal quantificar os efeitos da ilegalidade que aqui se 

declara, concluindo, assim, pela anulação total, sem prejuízo de a Administração 

tributária, em execução do acórdão, poder eventualmente emitir uma nova liquidação 

que não enferme da ilegalidade declarada no acórdão.  

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 700/2019-T 

DATA: 13 de julho de 2020 

ASSUNTO: Incidência de ISV – Veículos de Competição.  

A Requerente apresentou Pedido de Pronúncia Arbitral, com vista à obtenção da 

declaração de ilegalidade dos atos de liquidação de Imposto sobre Veículos (“ISV”), 

requerendo, ainda, a condenação da Administração tributária ao reembolso do 

montante de imposto indevidamente pago, acrescido do pagamento de Juros 

Indemnizatórios.  

FACTOS  

A Requerente, uma sociedade por quotas, é proprietária do veículo automóvel, adquirido 

em estado novo, diretamente da República Checa com vista a participar em competições 

desportivas, tendo por isso sofrido transformações na sua carroçaria, afetando 

significativamente elementos estruturais e as características regulamentares, em 

detrimento da segurança da circulação rodoviária.  

Em 2017, a Requerente entregou um pedido de regularização fiscal do veículo 

automóvel, na Alfândega, pelo que nessa sequência os serviços alfandegários emitiram 

a Declaração Aduaneira de Veículo (“DAV”), tendo no preenchimento de tal declaração, 

por indicação expressa do contribuinte, colocado o «código 05» no campo respeitante 
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ao «Regime de ISV» – o que significaria que aquele veículo automóvel com «anotações 

especiais» não se destinaria a ser «matriculado». 

Mais tarde, a Requerente requereu, junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 

I.P. («IMT IP»), a regularização fiscal/legalização com atribuição de matrícula específica 

cuja chapa apresenta fundo de cor vermelha. 

Nesse seguimento, a Requerente foi objeto de ação de fiscalização interna, no âmbito do 

Imposto sobre Veículos (ISV), no qual resultou um montante a pagar de € 19,242.12. 

Por não se conformar com o ato de liquidação de ISV, a Requerente apresentou, junto 

do Centro de Arbitragem Administrativa, um Pedido de Pronúncia Arbitral, a peticionar 

a ilegalidade do ato de liquidação de ISV e dos correspondentes Juros Compensatórios, 

no montante global de €15,855.32. 

ANÁLISE DO TRIBUNAL 

Fixada a matéria de facto dada como provada e elencada as posições das partes, o 

Tribunal entendeu apreciar as seguintes questões: (i) saber se os veículos participantes 

em competição desportiva estão abrangidos pelo âmbito de incidência objetiva do ISV e 

(ii) saber se os veículos participantes em competição desportiva estão sujeito a ISV 

“com base apenas e só no ato administrativo de «matricular», ainda que seja uma 

matrícula «vermelha» e com condições (bem) apertadas de circulação na via pública” e, 

por último, (iii) o direito a Juros Indemnizatórios.  

Relativamente à primeira questão, o Tribunal começa por uma analisar às normas de 

incidência prevista no artigo 2.º do Código do Imposto sobre Veículos (“CISV”), em 

conjugação com o n.º 2 do artigo 106.º do Código da Estrada, onde se prevê que os 

automóveis ligeiros ou pesados, incluem-se, segundo a sua utilização, nos seguintes 
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tipos: a) De passageiros - os veículos que se destinam ao transporte de pessoas; b) De 

mercadorias os veículos que se destinam ao transporte de carga. 

Contudo, o n.º 3 do artigo 106.º do CE estabelece que “Os automóveis de passageiros e 

de mercadorias que se destinam ao desempenho de função diferente do normal 

transporte de passageiros ou de mercadorias são considerados especiais, tomando a 

designação a fixar em regulamento, de acordo com o fim a que se destinam.” 

A contrario, o Tribunal concluiu, através do disposto no n.º 3 do artigo 106.º do CE, que 

os “veículos de competição” são aqueles que se destinam ao “desempenho de função 

diferente do normal transporte de passageiros ou de mercadorias” (destinam-se 

exclusivamente à prática de atividade desportiva), devendo assim ser considerados 

veículos especiais de acordo com o fim a que se destinam. 

Assim, explica o Tribunal que o caráter especial do FIM a que se destinam estes veículos 

(por se destinarem a fim distinto do normal transporte de passageiros ou de 

mercadorias), é que justifica que nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 117.º do CE, 

o processo de atribuição de matrícula, a composição do respetivo número, bem como 

as características da respetiva chapa sejam regulados por Regulamento próprio.  

Após a análise das normas de incidência ao ISV, o Tribunal conclui que os veículos 

destinados ao normal transporte de passageiros ou de mercadorias ficam abrangidos 

pelo âmbito de incidência, ficando de fora os veículos qualificados como “veículos 

especiais”, por se destinarem a fim distinto do normal transporte de passageiros ou de 

mercadorias, pelo que os veículos de competição, pelo fim a que se destinam, não estão 

abrangidos pelo âmbito de incidência objetiva do ISV, previsto nos termos do artigo 2.º 

do CISV. 
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Refere, ainda, o Tribunal que só são tributáveis em território nacional os veículos 

automóveis que se enquadrem no disposto no artigo 2.º do CISV, o que não é o caso dos 

veículos de competição (veículos destinados a participação em competição desportiva). 

Relativamente à segunda questão, de saber se os veículos participantes em competição 

desportiva estão sujeito a ISV “com base apenas e só no ato administrativo de 

«matricular», ainda que seja uma matrícula «vermelha» e com condições (bem) 

apertadas de circulação na via pública”, o Tribunal refere que tendo em consideração a 

resposta que demos à primeira questão, a resposta a esta segunda terá 

necessariamente de ser negativa. 

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do CISV, “Constitui facto gerador do imposto o 

fabrico, montagem, admissão ou importação dos veículos tributáveis em território 

nacional, que estejam obrigados à matrícula em Portugal”, ou seja, aos veículos sujeitos 

a ISV em Portugal.  

Tendo em consideração a anterior conclusão, os veículos de competição não estão 

abrangidos pelo âmbito de incidência objetiva do ISV, o que determina a total 

irrelevância do ato de tributação de matrícula para efeitos de sujeição destes veículos a 

ISV.  

O Tribunal reforça, ainda, as suas conclusões com uma referência ao disposto no artigo 

103.º da Constituição, que estabelece “Os impostos são criados por lei, que determina a 

incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes.”, concluindo que 

“o âmbito de incidência objetiva do ISV é determinado pelo destino do veículo e não ao 

ato de matricular para determinar o âmbito de incidência deste imposto. Pelo que, nos 

termos do princípio da legalidade, não pode o interprete querer abranger pelo âmbito de 
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incidência da norma fiscal realidades que a norma fiscal expressamente afasta, como é 

o caso dos veículos de competição.” 

Acrescenta, ainda, que “o critério escolhido pelo legislador na escolha da norma de 

incidência é perfeitamente adequado, uma vez que nos permite com maior rigor 

respeitar o principio da equivalência previsto no disposto no artigo 1.º do CISV, que 

determina que a lei visa onerar os veículos destinados ao normal transporte de 

passageiros ou de mercadorias, que são os veículos que representam um maior custo 

“nos domínios do ambiente, infra-estruturas viárias e sinistralidade rodoviária em 

concretização de uma regra geral de igualdade tributária.” 

Em face do exposto, o Tribunal conclui que os veículos de competição representam um 

custo substancialmente menor, quer no domínio do ambiente, quer nos domínios das 

infra-estruturas rodoviárias e sinistralidade rodoviária, o que determinou que o 

legislador tenha excluído do seu âmbito de aplicação os veículos automóveis que não 

sejam destinados ao cumprimento das finalidades previstas no âmbito das normas de 

incidência.  

Por fim, quanto ao pedido de Juros Indemnizatórios, o Tribunal entendeu que, no caso 

concreto, os requisitos do direito a juros indemnizatórios estão verificados uma vez que 

“(i) a Requerida incorreu num erro de direito ao emitir o ato impugnado; (b) o erro foi 

imputável aos serviços da Requerida; (c) a existência desse erro foi determinada em 

decisão arbitral; e (d) desse erro resultou o pagamento de uma dívida tributária que não 

era devida a Administração atuou com culpa e por isso condenou a Administração 

tributária em Juros Indemnizatórios”. 

Lisboa, 16 de novembro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 
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