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A TRANSPOSIÇÃO EM PORTUGAL 

DAS DIRETIVAS ATAD (ANTI TAX 

AVOIDANCE DIRECTIVES 1 E 2): AS 

ASSIMETRIAS HÍBRIDAS 

N.º 51/20 

 
 

SUMÁRIO 

 

As ATAD representam a resposta da União Europeia ao plano de acções 

BEPS (“Base Erosion and Proft Shifting”) da OCDE, que revolucionou a fisca-

lidade e o planeamento fiscal internacional. 

No passado dia 6 de Julho de 2020, foi publicada a Lei n.º 24/2020 que trans-

põe para a ordem jurídica as disposições relativas a assimetrias híbridas 

previstas nas Diretivas comunitárias conhecidas como “Anti Tax Avoidance 

Directive” 1 e 2. 
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ENQUADRAMENTO 

As Diretivas europeias designadas por 

ATAD 1 e 2, tendo em vista o combate 

ao planeamento fiscal agressivo e aos 

esquemas de elisão fiscal sustentados, 

essencialmente, nas diferenças entre 

os regimes fiscais das diferentes juris-

dições, vieram consagrar mecanismos 

anti-abuso em linha com o plano BEPS 

(“Base Erosion and Proft Shifting”) e, 

maioritariamente, dirigidos a opera-

ções transfronteiriças.  

A transposição das Diretivas ATAD para 

o ordenamento jurídico português teve 

início no ano transato, com a aprovação 

da Lei n.º 32/2019, de 3 de março, cujas 

disposições abrangeram a generali-

dade dos mecanismos de combate à 

elisão fiscal previstos nas Diretivas, 

com especial destaque para as altera-

ções introduzidas à cláusula geral anti-

abuso.  

Porém, a referida Lei não incluiu as re-

gras previstas para as denominadas 

assimetrias híbridas, cuja transposição 

o legislador entendeu diferir no tempo.  

Ora, a 6 de Julho de 2020, foi aprovada 

a Lei n.º 24/2020 que transpõe, preci-

samente, para a ordem interna a 

Diretiva Anti elisão Fiscal, no que res-

peita a assimetrias híbridas com países 

terceiros.  

Com a transposição da Lei para o orde-

namento jurídico português, deu-se a 

alteração ao Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC), sendo modificado não só o n.º 11 

do artigo 67.º, sobre os limites à deduti-

bilidade de gastos de financiamento, 

cujas regras passam a aplicar-se às so-

ciedades de titularização de créditos, 

sociedades essas anteriormente excluí-

das, como também foram aditadas 

regras destinadas a neutralizar os efei-

tos das assimetrias híbridas 

(concretizadas nos artigos 68.º-A, 68.º-

B, 68.º-C e 68.º-D).  

AS ASSIMETRIAS HÍBRIDAS 

As assimetrias híbridas (“hybrid mis-

matches”) permitem que as empresas 

multinacionais, no contexto das opera-

ções transfronteiriças, aproveitem as 

disparidades existentes entre os regi-

mes fiscais das diferentes jurisdições 

para obtenção de taxas de tributação re-

duzidas, duplas deduções e, em certos 

casos, efetiva ausência de tributação. 
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A presente Lei destina-se, essencial-

mente, a neutralizar os efeitos das 

referidas assimetrias, transpondo par-

cialmente a Diretiva ATAD 1, em 

consonância com as regras recomen-

dadas no Relatório Final da Ação 2 do 

Plano BEPS. 

A importância da consagração destes 

mecanismos prende-se com o facto de 

as assimetrias híbridas, muito embora 

não resultem, necessariamente, do in-

cumprimento de qualquer disposição 

legal tributária, acabem por contribuir, 

em larga escala, para a diminuição do 

rendimento tributável pelos Estados-

Membros, além de exponenciarem a 

criação de créditos de imposto.  

O NOVO REGIME FISCAL 

A Lei em causa estabelece um conjunto 

de definições relevantes para a qualifi-

cação de conceitos essenciais nesta 

matéria, designadamente, a definição 

de assimetrias híbridas, dupla dedução, 

dedução sem inclusão, empresa asso-

ciada, acordo estruturado, grupo 

consolidado e entidade híbrida. 

São também previstas as tipologias de 

gastos que, sendo incorridos ou supor-

tados no contexto de assimetrias 

híbridas, poderão ou não concorrer 

para a determinação do lucro tributável 

das empresas. 

Em particular, a Lei determina que resul-

tando uma assimetria de uma dedução 

sem inclusão ou de uma dupla dedução, 

e permitindo a outra jurisdição que o or-

denante defira a dedução para um 

período de tributação subsequente, os 

ajustamentos previstos neste artigo 

possam ser efetuados no período em 

que a dedução seja compensada com 

um rendimento que não seja de dupla in-

clusão na jurisdição do ordenante. 

Esta regra será aplicada aos períodos de 

tributação iniciados em, ou após, 1 de ja-

neiro de 2020, exceto as assimetrias 

híbridas resultantes de um pagamento 

de juros efetuado ao abrigo de um ins-

trumento financeiro a uma empresa 

associada que, em certas condições, 

será aplicável aos períodos de tributa-

ção que se iniciem após 31 de dezembro 

de 2022. 

Adicionalmente, estabelecem-se regras 

no que concerne às assimetrias híbridas 

inversas, ou seja, às situações em que 

uma entidade não residente em Portu-

gal, mas que detém uma determinada 

percentagem do capital social de uma 

sociedade residente em território portu-

guês, passe a ser considerada como 
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residente, para efeitos fiscais, em Por-

tugal e, por conseguinte, tributada nos 

termos do Código do IRC. 

De acordo com a Lei supramencionada, 

esta disposição será aplicável aos perí-

odos de tributação com início em, ou 

após, 1 de janeiro de 2022. 

Por último, é ainda aditada uma regra 

no âmbito das assimetrias de residên-

cia fiscal, dispondo que os gastos ou 

perdas incorridos ou suportados por 

sujeitos passivos com sede ou direção 

efetiva em território nacional, mas que 

sejam residentes para efeitos fiscais 

noutra jurisdição, não concorram para 

a determinação do lucro tributável 

quando sejam considerados dedutíveis 

ao abrigo da legislação de ambas as ju-

risdições e, bem assim, que essa dupla 

dedução possa ser compensada por um 

rendimento que não seja de dupla inclu-

são. 

Esta medida será aplicada aos períodos 

de tributação com início em, ou após, 1 

de janeiro de 2020.  

CONCLUSÃO 

A entrada em vigor da Lei n.º 24/2020, 

de 6 de julho, pretende impedir que as 

empresas multinacionais, ao efetuarem 

operações transfronteiriças, tirem par-

tido das disparidades existentes entre 

os regimes fiscais das diferentes jurisdi-

ções, assim, entravando a obtenção de 

taxas de tributação reduzidas, duplas 

deduções e, em certos casos, a efetiva 

ausência de tributação.   

Com efeito, estas medidas dotam o 

nosso sistema fiscal de importantes ins-

trumentos, não só para a tributação 

equitativa das empresas, como também 

para o reforço da proteção contra o pla-

neamento fiscal agressivo.  

Lisboa, 24 de julho de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 
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