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NEWSLETTER 
 

A TRIBUTAÇÃO DAS MAIS-VALIAS 

NA VENDA DE IMÓVEIS POR  

NÃO RESIDENTES 

Nº 41/21 

SUMÁRIO 

Com as mais recentes decisões jurisprudenciais, em especial o Acórdão de 
Uniformização de Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo (Pro-
cesso n.º 075/20.6BALSB) de 12 de setembro de 2020, e o Acórdão “MK 
contra Autoridade Tributária e Aduaneira” emanado pelo Tribunal de Justiça 
da União Europeia (C-388/19) de 18 de março de 2021, saiu vencedora a cor-
rente jurisprudencial que vinha defendendo a insuficiência da alteração 
legislativa introduzida ao código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 
Singulares com o Orçamento de Estado para 2008 e que defendia a obriga-
toriedade, ao abrigo do direito da União Europeia, de aplicar aos cidadãos 
não residentes em território português a regra que permite a consideração 
de, apenas, 50% da mais-valia realizada na venda de imóveis em Portugal, tal 
como se aplica aos residentes fiscais em território nacional.  
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As mais-valias realizadas com a venda 

de imóveis por pessoas singulares são 

tributadas, em sede de Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas Singulares 

(“IRS”), no âmbito da categoria G (in-

crementos patrimoniais), sendo, regra 

geral, os cidadãos residentes fiscais em 

território nacional, tributados sobre 

metade (50%) das mais-valias imobili-

árias realizadas às taxas gerais 

progressivas, enquanto os cidadãos 

não residentes para efeitos fiscais são 

tributados sobre a totalidade (100%) 

das mais-valias à taxa fixa de 28% 

Esta questão foi apreciada pelo Tribu-

nal de Justiça da União Europeia 

(“TJUE”), no Acórdão Hollman (C-

443/06), no qual o Tribunal se pronun-

ciou no sentido de existir uma 

tributação de carácter menos favorável 

para os não residentes, sendo, por-

tanto, discriminatória e infringindo o 

princípio da liberdade de circulação de 

capitais entre Estados-membros da 

União Europeia, nos termos do Tratado 

de Funcionamento da União Europeia 

(“TFUE”). 

No seguimento desse Acórdão, o Có-

digo do IRS sofreu alterações, tendo a 

Lei do Orçamento do Estado para 2008 

estabelecido a opção para os contribu-

intes não residentes em Portugal e 

residentes na União Europeia e Espaço 

Económico Europeu (desde que existam 

mecanismos que permitam a troca de 

informações com esse país) de aplica-

rem as taxas que seriam aplicáveis aos 

residentes fiscais em Portugal, ou seja, 

as taxas gerais progressivas (o que im-

plicará a necessária consideração dos 

rendimentos do contribuinte mundial-

mente auferidos para efeitos da 

determinação da taxa progressiva apli-

cável, podendo esta ser superior a 

28%). 

No entanto, esta alteração legislativa 

manteve a consideração da totalidade 

(100%) da mais-valia para efeitos de 

aplicação tanto da taxa fixa de 28% (re-

gime regra) ou das taxas gerais 

progressivas (regime opcional). 

Tanto o TJUE, como o Supremo Tribunal 

Administrativo (“STA”) e o Centro de 

Arbitragem Administrativa (“CAAD”) se 

pronunciaram sucessivas vezes no sen-

tido de considerarem essa norma 

discriminatória e, como tal, contrária ao 

direito da União Europeia. A título de 

exemplo, podem apontar-se o Acórdão 

do TJUE de 11/10/2017 (C-443/06), os 

Acórdãos do STA de 22/03/2011 (n.º 

1031/10) e de 30/04/2013 (n.º 

01374/12), e, em especial, as decisões 

do CAAD n.º 45/2012-T, em 
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05/06/2012, n.º 127/2012-T, em 

14/05/2013 e n.º 748/2915, em 

27/07/2016, entre outras.  

Ademais, este tema tem sido objeto de 

muitas outras decisões, muitas mais re-

centes, sempre no sentido de as mais-

valias realizadas por um não residente 

sobre a venda de um imóvel localizado 

em Portugal não deverem ser sujeitas a 

uma regra discriminatória, pelo que se 

deveria aplicar aos não residentes as 

mesmas regras de tributação que se 

aplicam aos residentes em território 

nacional, nomeadamente a considera-

ção de apenas metade (50%) da mais-

valia realizada, tanto assim que as liqui-

dações efetuadas pela Administração 

tributária nestas circunstâncias têm 

sido consideradas ilegais, procedendo 

os tribunais à sua anulação. 

Recentemente, e na sequência do Acór-

dão do CAAD n.º 846/2019-T, foi a 

questão remetida para o STA que pro-

feriu, a 12 de setembro de 2020, um 

Acórdão de Uniformização de Jurispru-

dência (processo n.º 075/20.6BALSB). 

Nos termos deste Acórdão, considerou 

o douto Tribunal que “a norma do n.º 2 

do art. 43.º do Código do Imposto So-

bre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (“CIRS”), na medida em que 

prevê uma limitação da tributação a 

50% das mais-valias realizadas apenas 

para os residentes em Portugal, não ex-

tensiva aos não residentes”, 

corresponde a uma restrição aos movi-

mentos de capitais incompatível com o 

artigo 63.º do TFUE, na medida em que 

discrimina negativamente os não resi-

dentes face aos residentes.  

Acresce, nas palavras do mesmo aresto, 

que a alteração introduzida em 2008 

(possibilidade de os não residentes que 

sejam residentes na União Europeia op-

tarem pela taxa de 28% ou pelas taxas 

progressivas) não ultrapassou a discri-

minação, desde logo por i) a tributação 

incidir sobre a totalidade (100%) da 

mais-valia e não sobre metade (50%) e 

ii) se aplicar apenas a residentes de ou-

tros Estados-membros da União 

Europeia e do Espaço Económico Euro-

peu, quando se deveria também aplicar 

a residentes de países terceiros. 

Efetivamente, nos termos do direito da 

União Europeia, qualquer pessoa pode 

invocar a proteção conferida aos movi-

mentos de capitais contra condutas 

restritivas ou discriminatórias que exis-

tam na legislação interna dos Estados-

membros. 

Cumpre salientar que, no caso que es-

teve na origem daquele Acórdão de 

Uniformização de Jurisprudência, era 
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precisamente essa discriminação nega-

tiva que se verificava, uma vez que a 

contribuinte em causa era residente fis-

cal no Brasil. 

Mais recentemente, em 18 de março de 

2021, no âmbito de um pedido de deci-

são prejudicial, deliberou o TJUE que o 

artigo 63.º do TFUE, lido conjunta-

mente com o artigo 65.º do mesmo 

diploma, deve ser interpretado no sen-

tido de não permitir a criação de 

regimes que descriminem negativa-

mente os residentes de outros Estados-

membros, ou seja, que os sujeite a uma 

carga fiscal superior à que seria aplicá-

vel a um residente, no mesmo tipo de 

operação, fazendo depender da esco-

lha do sujeito passivo o regime de 

tributação aplicável. 

De acordo com a fundamentação subja-

cente a essa mesma decisão, assente 

em anterior jurisprudência europeia, 

nomeadamente no Acórdão Gielen (C-

440/08), “a opção de equiparação que 

venha permitir a um sujeito passivo não 

residente a possibilidade de escolher 

entre um regime fiscal discriminatório e 

um outro regime supostamente não 

discriminatório não exclui os efeitos 

discriminatórios do primeiro destes 

dois regimes, pois se tal fosse reconhe-

cido estar-se-ia a validar um regime 

fiscal violador do Tratado, em razão do 

seu carácter discriminatório”.  

O TJUE sublinhou, ainda, que a aplica-

ção do artigo segundo a sua atual 

redação implica a determinação de ma-

téria coletável superior para não 

residentes, comparativamente com 

esse apuramento no caso de um resi-

dente colocado na mesma situação, 

pelo que os não residentes sempre fica-

rão sujeitos a uma carga fiscal superior.  

Em suma, tanto o Acórdão do STA como 

o Acórdão do TJUE vieram reforçar o 

sentido das decisões emanadas, sobre-

tudo pelo CAAD, durante esta última 

década, no sentido de que havia ficado 

por determinar se a opção adotada em 

2008, após a publicação do referido 

Acórdão Hollmann, teria afastado o ju-

ízo de discriminação.  

Durante este período, a opinião da Ad-

ministração tributária, nos vários 

processos em que se abordou esta te-

mática, foi sempre no sentido de que o 

regime constante do Código do IRS, 

desde 2008, repunha a igualdade de tra-

tamento entre residentes e não 

residentes, eliminando, assim, qualquer 

discriminação que pudesse existir.  

Importa, ainda, referir que a decisão do 

STA foi mais longe do que o próprio 
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Acórdão do TJUE, uma vez que aquele 

aborda a questão dos residentes em 

países terceiros, reconhecendo, não só, 

a existência de uma discriminação in-

justificada entre residentes e não 

residentes, como também considera 

que a igualdade de tratamento deve 

abranger aqueles que residam fora da 

União Europeia. 

Concluindo, ficou reforçada a referida 

corrente jurisprudencial, que não ofe-

rece dúvidas sobre a obrigatoriedade, 

ao abrigo do direito da União Europeia, 

de aplicar aos cidadãos não residentes 

em território português a consideração 

de, apenas, metade (50%) das mais-va-

lias realizadas na venda de imóveis em 

Portugal.  

Consideramos, portanto, ser (mais do 

que nunca) imperativa a necessidade 

de reformular a norma em questão, es-

tabelecendo-se a consideração de 

apenas metade (50%) das mais-valias 

imobiliárias obtidas por cidadãos não 

residentes em Portugal, sujeitas às ta-

xas progressivas aplicáveis aos 

residentes, como regime-regra, no sen-

tido sustentado pelos tribunais 

portugueses (com especial destaque 

para o Centro de Arbitragem Adminis-

trativa – CAAD – e o Supremo Tribunal 

Administrativo – STA). 

*** 
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