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NEWSLETTER 
 

EM TORNO DA DECISÃO DO  

CASO APPLE DE ONTEM  

 

N.º 49/20 

 

SUMÁRIO 

O Tribunal Geral da União Europeia (“TG”) emitiu ontem, dia 15 de ju-

lho de 2015, o acórdão sobre o caso Apple (processo T-778/16, Ireland 

v. Commission, e processo T-892/16, Apple Sales International and 

Apple Operations Europe v Commission). Em causa estavam as Deci-

sões da Comissão Europeia de acordo com as quais os Tax Rulings 

emitidos pela Irlanda, ao Grupo Apple, configuravam Auxílios de Es-

tado ilegais.   
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A DECISÃO DO TRIBUNAL GERAL  

O Tribunal Geral da União Europeia 

(“TG”) emitiu ontem, dia 15 de julho de 

2015, o Acórdão sobre o caso Apple 

(processo T-778/16, Ireland v. 

Commission, e processo T-892/16, Ap-

ple Sales International and Apple 

Operations Europe v Commission).  

Em causa nos autos estavam as Deci-

sões da Comissão Europeia de acordo 

com as quais as Tax Rulings emitidos 

pela Irlanda, ao Grupo Apple, configura-

vam Auxílios de Estado.   

As Tax Rulings em apreço foram emiti-

das a 29 de janeiro de 1991 e a  23 de 

maio de 2007 a favor de duas empresas 

irlandesas do grupo Apple (Apple Sales 

International e Apple Operations Eu-

rope, respetivamente "ASI" e "AOE").  

Em particular, as Tax Rulings aprova-

ram os métodos utilizados pela ASI e 

AOE para determinar os seus lucros tri-

butáveis na Irlanda,  

De acordo com a Comissão, através 

dessas decisões, a Irlanda concedeu à 

Apple um tratamento fiscal seletivo, o 

que constituiu um auxílio estatal ilegal 

ao abrigo da legislação da União Euro-

peia. 

A este respeito, a Comissão sustentou 

que as decisões fiscais baixaram artifici-

almente o imposto pago pela Apple na 

Irlanda desde 1991 e deram a essa soci-

edade uma vantagem significativa em 

relação a outras empresas que estavam 

sujeitas à legislação fiscal interna irlan-

desa.  

De acordo com a estimativa da Comis-

são, a Irlanda concedeu à Apple uma 

vantagem fiscal ilegal de 13 mil milhões 

de euros. 

Contudo, o TG e à semelhança do que 

havia decidido no caso Starbucks, de-

terminou a anulação da Decisão da 

Comissão. 

Na fundamentação da decisão de anula-

ção, o TG começa por referir que a 

Comissão concluiu, incorretamente, 

que a Irlanda tinha concedido à ASI e à 

AOE uma vantagem.  

De acordo com o entendimento do TG, a 

Comissão deveria ter demonstrado es-

tado apta a demonstrar que os lucros 

que, alegadamente, foram excluídos de 

tributação através da emissão dos Tax 

Rulings configuravam rendimento das 

atividades efetivamente realizadas pe-

las sucursais irlandesas. 
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Num segundo momento, o TG conside-

rou que a Comissão não conseguiu 

demonstrar que a escolha de utilizar os 

custos de funcionamento das sucursais 

irlandesas como indicador do nível de 

lucro para efeitos de preços de transfe-

rência, era inadequada e levou à 

concessão de uma vantagem.  

Por fim, o TG acabou por concluir que a 

Comissão não conseguiu demonstrar 

que as autoridades fiscais irlandesas 

exerceram, nos TG, uma ampla discri-

ção que resultou num tratamento mais 

favorável dado à ASI e à AOE em com-

paração com outras empresas em 

situações comparáveis. 

AS “ONDAS DE CHOQUE” PROVO-

CADAS PELAS DECISÕES DA 

COMISSÃO  

A posição da Comissão referente à 

emissão das Tax Rulings pelas Adminis-

trações fiscais dos diversos Estados-

Membros, em casos concretos e a de-

terminados contribuintes – em especial 

multinacionais - tem suscitado muitas 

dúvidas e incertezas no domínio da fis-

calidade. 

O facto de a Comissão ter começado, 

mormente a partir da sua Comunicação 

de 2016, a equacionar a possibilidade 

de tais Tax Rulings poderem constituir 

veículos indiretos de atribuição de auxí-

lios de estado fragilizou também um dos 

poucos mecanismos que permitia aos 

contribuintes “vincular” a Administra-

ção tributária a uma das várias 

interpretações possíveis da lei fiscal.  

Esta “vinculação” que as Tax Rulings 

promovem afigura-se muito desejável 

numa área do direito que está em cons-

tante alteração e que inclui normas e 

decisões – fiscais – que são cada vez 

mais complexas. 

São normas e decisões que tentam mui-

tas vezes adaptar o disposto em 

diretivas europeias e em diretrizes da 

OCDE às idiossincrasias de cada orde-

namento jurídico, pelo que é natural que 

esta nova atitude da Comissão europeia 

venha paulatinamente a provocar uma 

crise reputacional destes mecanismos 

indutores de certeza e de segurança ju-

rídicas.  

A PERSPETIVA PORTUGUESA  

Em Portugal, os contribuintes também 

têm a possibilidade de obter, junto da 

Administração tributária, uma interpre-

tação vinculativa prévia quanto a 

determinada regra ou regime fiscal apli-

cável à sua situação concreta.  
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O Pedido de Informação Vinculativa é o 

instituto mais próximo das Tax Rulings 

no ordenamento português e repre-

senta, sem dúvida, o mecanismo com 

maior expressão numérica, podendo 

ser apresentado por qualquer contribu-

inte e ter como objecto qualquer 

questão fiscal. 

Mas os contribuintes podem, ainda, ob-

ter certeza jurídica, quanto à posição da 

Administração tributária, mediante a 

celebração de Acordos Prévios de Pre-

ços de Transferência e de Contratos 

Fiscais.  

Os Acordos Prévios de Preços de 

Transferência são previstos no Código 

do IRC e podem ser unilaterais, bilate-

rais ou multilaterais, dependendo do 

número de Estados com os quais o con-

tribuinte pretende o acordo e com os 

quais “negoceia”, e têm uma duração 

máxima de 3 anos.  

Estes Acordos Prévios de Preços de 

Transferência vinculam as autoridades 

fiscais e os contribuintes, na medida 

em que não haja alterações significati-

vas à lei fiscal aplicável, às 

circunstâncias económicas e operacio-

nais e aos factos e pressupostos 

subjacentes à sua celebração.  

Já os Contratos Fiscais são regulados 

pela Lei Geral Tributária e são também 

celebrados entre a Administração tribu-

tária e um contribuinte.  

Em regra, visam conceder determina-

dos benefícios fiscais ou estabelecer o 

nível de incidência de um determinado 

imposto, ou de um determinado regime 

fiscal, e são também vinculativos para 

ambas as partes que o celebram.  

Pese embora os Acordos Prévios sobre 

Preços de Transferência representem o 

risco mais significativo de, na prática, vi-

rem a configurar um auxílio de estado, 

neste momento, em Portugal, a sua apli-

cação ainda é muito residual.  

Na verdade, e tanto quanto é possível 

determinar com base na informação 

disponível de fonte oficial, em 2016 ape-

nas existiam 4 acordos em vigor. 

A respeito das Informações Prévias Vin-

culativas convém referir que vinculam 

as autoridades fiscais, mas não o contri-

buinte.  

Ou seja, a Administração tributária não 

pode agir em sentido contrário ao teor 

da informação emitida que seja favorá-

vel ao requerente, podendo, porém, agir 

em desconformidade com uma informa-

ção que lhe seja desfavorável.  
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E o contribuinte pode também impug-

nar um ato ou decisão que tenha sido 

praticado pela Administração tributária 

em desconformidade com a interpreta-

ção anteriormente veiculada em 

informação vinculativa.  

Ainda no que se refere às característi-

cas dos pedidos de informação 

vinculativa, importa referir que a Admi-

nistração tributária deve publicitar, aos 

demais contribuintes, no prazo de 30 

dias, as informações emitidas. 

A publicidade destas decisões e infor-

mações, além de uma garantia de 

transparência, possibilita aos outros 

contribuintes -  que não aqueles que 

submeteram o pedido de informação 

vinculativa - que possam conhecer as 

mais recentes posições da Administra-

ção tributária em relação a uma 

determinada norma ou regime fiscal 

que lhes interesse também ou que lhes 

seja aplicável. 

Os demais contribuintes podem, pois, 

daqui, extrair um certo grau de segu-

rança jurídica, especialmente na 

medida em que podem socorrer-se da 

interpretação veiculada pela Adminis-

tração tributária a um determinado 

contribuinte para sustentarem a sua 

posição.  

Temos, a título de exemplo recente, a 

decisão proferida pelo Tribunal fiscal ar-

bitral (no processo n.º 132/2019-T, 

datada 3 de março de 2020), na qual se 

concedeu procedência à pretensão de 

um contribuinte com fundamento na 

existência de uma interpretação uni-

forme e reiterada por parte da 

Administração tributária e veiculada em 

diversas informações vinculativas, a 

qual era suscetível de lhe criar uma ex-

pectativa legítima quanto à 

interpretação e aplicação dessa mesma 

norma.  

Esta decisão vem, assim, confirmar o 

entendimento de que a certeza jurídica 

proporcionada por este instituto dos Pe-

didos de Informação Vinculativa pode 

ser transversal e aplicável a toda uma 

panóplia de contribuintes, e não apenas 

àquele que expõe a sua situação, con-

creta, à Administração tributária. 

E esta realidade distingue os Pedidos de 

Informação Vinculativa de alguns dos 

regimes de tax rulings que vigoram nou-

tros ordenamentos jurídicos e que se 

pautam pela confidencialidade das deci-

sões emitidas, na medida em que, no 

ordenamento jurídico português, os pe-

didos de informação vinculativa são de 

publicação obrigatória. 

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


 

 
05 

Nº 49/20 
Em torno da decisão do caso Apple de ontem 

 

 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Antecipando um pouco as conclusões, 

esta poderá ser uma das razões pelas 

quais os Pedidos de Informação Vincu-

lativa portugueses poderão “escapar” 

ao rótulo de potenciais formas de con-

cessão, indireta que seja, de auxílios de 

estado, porque são públicos e porque 

podem ser invocados por outros contri-

buintes que não apenas aqueles que 

formularam o pedido de informação.  

Um outro assunto com especial rele-

vância em torno destes mecanismos 

prende-se com a exposição que o con-

tribuinte faz da sua concreta situação à 

Administração tributária.  

De facto, a maior parte dos contribuin-

tes tem alguma resistência em formular 

pedidos de informação vinculativos, 

atenta a exposição, voluntária, que fa-

zem da sua concreta situação tributária 

(para além do NIM …). 

E esta realidade veio a adensar-se com 

a entrada em vigor das regras relativas 

às trocas de informações entre os Esta-

dos.  

Portugal pode solicitar e fornecer infor-

mações fiscais consideradas 

relevantes para a auditoria em matéria 

de preços de transferência, com base, 

nomeadamente:  

– na Diretiva 2014/107/EU, do Conse-

lho, relativa ao intercâmbio automático 

e obrigatório de informações em maté-

ria fiscal, que altera a "DAC 1"; 

– na 2.ª Diretiva sobre cooperação ad-

ministrativa em matéria fiscal ("DAC 

2"); 

– nas convenções sobre dupla tributa-

ção celebradas ao abrigo da Convenção-

Modelo da OCDE; 

– em acordos específicos celebrados 

para o Intercâmbio de Informações Fis-

cais ("TIEA"); e 

– numa Convenção Multilateral sobre 

Assistência Mútua em Matéria Fiscal 

(MLI). 

Em particular no que respeita ao quadro 

do DAC 2, as autoridades fiscais portu-

guesas podem, até, espontaneamente, 

transmitir às autoridades fiscais de ou-

tros Estados membros, 

nomeadamente, informações relaciona-

das com preços de transferência e 

podem trocar outras informações de 

que tenham conhecimento e que pos-

sam ser úteis às autoridades fiscais 

competentes dos outros Estados mem-

bros.  

As autoridades fiscais devem, mesmo, 

trocar espontaneamente informações 

com outro Estado-membro, nomeada-

mente, sempre que tenham motivos 

para supor que possa haver uma perda 
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de impostos no outro Estado-membro 

ou tenham motivos para supor que uma 

“economia de impostos” possa resultar 

de transferências artificiais de lucros 

dentro de grupos de empresas.  

Não existem, porém, estatísticas públi-

cas em Portugal sobre as vezes que 

qualquer dos mecanismos de intercâm-

bio de informação foi desencadeado no 

contexto dos preços de transferência, 

pelo que a questão de saber se as auto-

ridades fiscais verificam, ou 

confirmam, efetivamente o resultado 

fiscal em outros Estados não pode, 

nesta medida, ser respondida de forma 

satisfatória. 

E é esta incerteza quanto à troca de in-

formações entre os Estados que pode 

também contribuir, a par da posição da 

Comissão quanto aos auxílios de Es-

tado em matéria fiscal, para o 

enfraquecimento dos Pedidos de Infor-

mação Vinculativa e dos outros 

instrumentos disponíveis para alcançar 

maior certeza jurídica em matéria fis-

cal, 

Tendo em mente as recentes decisões 

da Comissão em torno das Tax Rulings 

enquanto auxílios de estado, importará 

aqui referir, porém, que, em resultado 

de uma informação prévia vinculativa, 

dificilmente será aplicado um regime 

mais favorável ou preferencial. 

Ou seja, não será facilmente através de 

um mero Pedido de Informação Vincula-

tiva que se determinará a aplicação de 

uma taxa de imposto mais reduzida ou 

se concederá uma isenção fiscal, pois 

isso decorrerá do regime legal aplicável. 

É ainda possível abordar aqui a questão 

das amnistias fiscais, enquanto meca-

nismo que é também referido pela 

Comissão como suscetível de poder 

constituir um auxilio de estado ilegal. 

De acordo com a Comissão, para que 

tais amnistias sejam compatíveis com 

as regras dos auxílios de estado, torna-

se necessário:  

– que esses regimes sejam aplicáveis a 

qualquer empresa, independentemente 

do sector, da dimensão, ou da pendên-

cia de dívidas fiscais;  

– que esses regimes não impliquem 

qualquer seletividade, a favor de certa 

empresa ou setor; e 

– que não exista, da parte da Adminis-

tração tributária, uma qualquer 

intervenção na concessão ou na intensi-

dade da medida que aplica. 

Pelo menos nas duas décadas mais re-

centes, as amnistias concedidas por 
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Portugal têm-se revelado em conformi-

dade com estas condições, não 

constituindo, nessa medida, auxílios de 

estado. 

No passado mais recente, foram apro-

vados 4 programas, ditos de “redução 

de endividamento” (mas verdadeiras 

“amnistias fiscais”), em 2005, 2010, 

2012 e 2016. 

Globalmente, estas amnistias recondu-

ziram-se a incentivos à regularização 

fiscal dos contribuintes faltosos, medi-

ante o perdão de juros, de custas ou de 

coimas associadas ao incumprimento.  

Ora, estas amnistias eram suscetíveis 

de serem aplicadas e invocadas pela 

generalidade dos contribuintes que se 

encontrassem nas situações previstas 

pelas respetivas normas legais, não cri-

ando circunstâncias de favorecimento 

ou de seletividade, nem distorção da 

concorrência.  

Pelo que, afigura-se-nos como difícil 

que a Comissão possa, de algum modo, 

espoletar um procedimento idêntico 

aos procedimentos até aqui verifica-

dos, com referência a Portugal, na 

medida em que, os pedidos de informa-

ção vinculativa previstos no nosso 

ordenamento jurídico não têm as mes-

mas características que os demais Tax 

Rulings, até aqui sindicados.  

CONCLUSÃO  

É possível vislumbrar uma tendência, 

por parte da Comissão, para utilizar as 

regras dos auxílios de estado como al-

ternativa, porventura mais eficaz, 

relativamente a outras normas de com-

bate à evasão fiscal e à erosão das 

receitas tributárias dos Estados mem-

bros. 

Estas disposições de natureza fiscal, tal 

como existem, denotam dificuldades 

em assegurar que os grupos multinacio-

nais sejam tributadas da mesma 

maneira que empresas independentes, 

em virtude da regra de unanimidade 

nestas matérias fiscais.  

Parte da força das regras em matéria de 

auxílios de estado advém - para além da 

eventual responsabilização de gestores 

e consultores - dos seus potenciais efei-

tos, designadamente, da imposição da 

recuperação do benefício ilegalmente 

concedido e de a retroatividade desta 

imposição se estender até 10 anos - o 

que é prazo maior do que o normal-

mente aplicável em sede de caducidade 

do direito à liquidação dos impostos e de 
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prescrição das obrigações tributárias 

na generalidade dos Estados membros. 

Ou seja, a Comissão tem desenvolvido 

esforços no sentido de, através da apli-

cação das regras de auxílios de Estado, 

já solidificadas nos diversos ordena-

mentos jurídicos, obter os resultados 

que gostaria de poder alcançar através 

da aplicação de regras e guidelines de 

outra natureza e que são estabelecidas 

pela OCDE, pela ONU ou pela UE para o 

combate à fraude e à evasão fiscais. 

Esta tendência é particularmente evi-

dente neste caso da Apple, em que a 

Comissão qualificou o Tax Ruling emi-

tido pela Irlanda, em 1991 (e renovado 

em 2007), como uma vantagem inde-

vida ao abrigo das regras de auxílios de 

Estado, considerando que permitiu à 

Apple um regime fiscal mais vantajoso, 

tendo determinado a recuperação do 

valor de imposto que seria devido (com 

juros), caso não tivesse existido benefi-

cio ilegalmente concedido (no valor de 

cerca de 14 mil milhões de euros). 

Sem admitir a dificuldade de aplicar as 

regras tributárias - como a cláusula ge-

ral anti-abuso ou a dos preços de 

transferência-, a Comissão europeia re-

correu às medidas previstas para 

regular os auxílios de estado e, desta 

forma, para alcançar o que lhe não foi 

possível alcançar através da aplicação 

da lei fiscal (fez entrar pela janela o que 

não conseguia fazer entrar pela porta?). 

Nesta perspetiva a decisão do TG, à se-

melhança, do processo Starbucks, pode 

revestir uma espécie de “aviso” à Co-

missão no sentido de desincentivar, 

sem uma fundamentação e prova bem 

apoiada, à utilização das regras relativas 

aos auxílios de estado como forma de 

combate à evasão fiscal.  

Em rigor, se o TG optasse por sustentar 

a posição assumida pela Comissão, es-

taria a viabilizar, abrindo mais 

“precedentes”, a utilização das regras 

dos auxílios de estado no combate à 

evasão fiscal, permitindo que este órgão 

se substituísse aos Estados membros 

nessa sua competência própria.   

Tal realidade despojaria da sua utilidade 

própria as regras tributárias originadas 

pelo plano BEPS e tornar-se-ia numa 

“muleta” da União para se substituir ao 

papel fundamental dos 27 na luta pela 

manutenção das suas bases tributárias, 

… que tem, aliás, caminhado muito len-

tamente.  

Lisboa, 16 de julho de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 
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