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Acórdão – Ac. 

AMLD – Anti-Money Laundering Directive 

Artigo – Art.º  

Autoridade Tributária - AT 
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RESUMO 

O presente trabalho procura fazer uma revisão sobre a problemática que envolve o 

conceito de beneficiário efetivo, buscando em um primeiro lugar, uma análise do conceito na 

perspetiva dos tratados de dupla tributação, com especial enfoque na Convenção Modelo da 

OCDE. Em um segundo momento, a análise recai sobre o conceito no âmbito da legislação 

financeira, nomeadamente no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do 

terrorismo. Busca-se analisar se/em que medida os conceitos se comunicam, e sua relação com 

a troca de informações fiscais.  

Palavras chave: planeamento fiscal agressivo; beneficiário efetivo; acordos de dupla 

tributação; branqueamento de capitais; troca de informações; crs; beps;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   6 

 

 

ABSTRACT 

The key concept for this research was trying to find a way to determine the concept 

of beneficial owner. For that, a critical analysis of the history of the concept under double 

taxation agreements – in special the Model Convention of the OECD was made. On the other 

hand, the concept was studied under the Money laundering legislation, including the FATF 

contribution and it´s relation with the mechanism of Exchange of information, having as a key 

element the finding if the concept can be linked in both legislations and the impact of the 

concept in the international, European and Portuguese legislation.  

Key words: beneficial owner; double tax treaties; Money laundering; Exchange of 

information;   
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INTRODUÇÃO 

Com a crescente globalização, emergem oportunidades cada vez mais imediatas (e 

atrativas) de internacionalização das economias. Contudo, há muito que os sistemas fiscais 

aprenderam a lidar com problemas jurisdicionais, principalmente no que concerne às barreiras 

territoriais.  

O abuso indiscriminado da relativa facilidade de mobilidade de pessoas e de 

capitais gera problemas de dupla tributação, bem como situações de elisão fiscal (planeamento 

fiscal abusivo) ou até mesmo de evasão fiscal (planeamento fiscal ilegítimo). Tal ocorre, 

sobretudo, pois face à existência dos mais variados sistemas fiscais e de uma infinidade de 

jurisdições com condições atrativas para a realização de determinadas operações, os 

contribuintes tendem a exercer o seu direito ao planeamento fiscal de forma potencialmente 

abusiva ou até mesmo fraudulenta, a uma escala global, enquanto as administrações fiscais 

apresentam, tendencialmente, a sua atuação voltada para as jurisdições internamente 

consideradas, não obstante algumas inovações e esforços no âmbito da troca de informações 

entre administrações fiscais e no campo da assistência mútua administrativa na cobrança de 

impostos, por exemplo. 

Num sistema económico/jurídico onde predomina a internacionalização das 

empresas e a facilidade de mobilidade de pessoas e de capitais, os sistemas fiscais das diversas 

jurisdições acusam algumas das respetivas consequências. Tais consequências podem ser de 

handicap internacional das administrações, uma vez que a falta de informação gerada, tanto 

por razões políticas (como, por exemplo, falta de cooperação internacional baseada na soberania 

fiscal), como por razões decorrentes da concorrência fiscal internacional, ou mesmo por fatores 

ligados à exploração abusiva de fronteiras fiscais por parte das empresas, impedem o controle 

efetivo.  

É neste contexto descrito que surge um esforço cada vez maior no sentido da criação 

de medidas e estratégias para o combate a práticas abusivas (ou até mesmo ilícitas) e, 

consequentemente, erosivas da receita fiscal.  Surge, então, uma forte preocupação com 

questões fiscais a uma escala internacional; sendo que, sempre que se trate de tributação direta 

(como, por exemplo, tributação do rendimento), têm sido estabelecidas regras, por parte das 

diferentes legislações, para efeitos localização e tributação do devedor do imposto. Neste 

particular, de forma a encontrar-se de acordo com as regras gerais de direito internacional 

público, é necessária uma conexão efetiva entre o Estado requerente e o contribuinte. Nessa 
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linha, o critério normalmente utlizado baseia-se no critério da residência fiscal do contribuinte, 

na nacionalidade (apesar de pouco usual) ou nalgum outro critério de conexão material. 

Alternativamente ou adicionalmente, pode ainda pensar-se na tributação de acordo com o local 

da fonte de obtenção de rendimentos. Porém, independentemente da escolha do critério de 

conexão (ou da combinação de critérios, tal como acontece em Portugal), poderá eventualmente 

surgir o problema de dois ou mais Estados (ou, melhor, jurisdições) se acharem competentes 

para efeitos da tributação do mesmo rendimento, o que gera conflitos positivos de tributação, 

que levam à dupla ou múltipla tributação. Para fazer face a situações deste tipo, e tendo em 

conta a crescente universalização da economia, verifica-se uma necessidade cada vez mais 

latente no sentido da definição de critérios e regras claras de tributação, especialmente quando 

envolva situações jurídico-fiscais plurilocalizadas, ou seja, em conexão com mais do que um 

ordenamento jurídico. 

Neste seguimento, destaque-se que, desde 1963, por ocasião da primeira versão da 

Convenção Modelo da OCDE (sobre o rendimento e o capital), encontra-se aí prevista a 

exigência da avaliação do beneficiário efetivo para que se considere verificada a obtenção de 

benefícios e a consequente validação dos mesmos.  

Internamente, a autoridade tributária (AT) tem também recorrido a este conceito 

para evitar a concessão de benefícios indevidos a uma determinada pessoa singular ou coletiva, 

utilizando este conceito em regulamentos e como requisito cada vez mais frequente. Todavia, 

este conceito é ainda bastante criticado e, por isso, ainda causa alguma divergência doutrinária, 

conforme será exposto no seguimento deste estudo.  

Quais são os critérios para a determinação do beneficiário efetivo? Como identificar 

o benefício efetivo?  

Num panorama internacional, existem menções a este conceito, quer no âmbito das 

convenções celebradas entre os Estados com vista a evitar a dupla tributação (e que se baseiam 

na Convenção-Modelo da OCDE); quer nos regulamentos que visam combater o 

branqueamento de capitais, a evasão fiscal e o financiamento do terrorismo.  Mas existe alguma 

comunicação/relação entre os conceitos? As disposições utilizadas nas convenções e nos 

regulamentos podem afetar o entendimento do conceito num e noutro caso? 

Num contexto de expansão de fronteiras geográficas (e da forte difusão da própria 

informação), através das novas tecnologias de informação, comunicação e multimédia, a 

temática de abuso e fraude fiscais, do branqueamento de capitais e do financiamento do 
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terrorismo são assuntos cada vez mais complexos e que atraem a atenção da comunidade 

jurídica e dos meios de comunicação social, razão pela qual se tem verificado um esforço 

conjunto das diversas jurisdições, tanto num contexto interno, como num contexto 

internacional, esforço esse que se traduz na tentativa de aumentar (e potenciar) o acesso a 

elementos informativos sobre a origem dos montantes que são transacionados, a identidade do 

respetivo beneficiário, entre outros. A imposição de normas de transparência neste aspeto 

apresenta uma forte relevância, não só no plano fiscal e da supervisão, mas também no plano 

judicial, já que é importante combater – entre outros problemas – a criminalidade económica.  

A preocupação no âmbito destas matérias não tem passado despercebida e, como 

tal, é fundamental uma análise jurisprudencial, no sentido de se aludir a uma identificação de 

alguns critérios e fronteiras. Num contexto internacional, os contributos da OCDE (tais como 

o comentário à respetiva convenção modelo) também procuram elucidar algumas das questões 

levantadas, já que estas atingem diretamente os diversos ordenamentos jurídicos.  

Face ao exposto, podemos afirmar que o presente trabalho consistirá – 

fundamentalmente – numa análise da aplicação do conceito de beneficiário efetivo, tanto em 

sede internacional, como em contexto de União Europeia, tratando-se, por fim, da questão ao 

nível do ordenamento jurídico português.  Este trabalho recairá, portanto, na análise dos 

critérios de reconhecimento do beneficiário efetivo, nas suas diversas aceções. O objetivo final 

trata de procurar relacionar a evolução do conceito de beneficiário efetivo e as suas implicações 

(diretas ou indiretas) com as mais recentes inovações fiscais, tais como o novo regime de troca 

automática de informações. 
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CAPÍTULO I – DO PLANEAMENTO FISCAL  

1 Planeamento Fiscal: do respetivo surgimento até os desenvolvimentos 

mais recentes 

A obrigação universalizada de pagamento de impostos não se trata uma obrigação 

recente nos ordenamentos jurídicos, encontrando-se bem presente (e enraizada) na consciência 

de cada cidadão a respetiva obrigatoriedade. No entanto, por razões sociais e económicas, é 

cada vez mais comum vislumbrarem-se situações em que, através de esquemas cada vez mais 

complexos de planeamento fiscal, cidadãos e empresas buscam a atenuação (ou a total 

eliminação) da carga fiscal que deveriam suportar. Neste ponto, há que mencionar a valoração 

de princípios que deve aqui ser observada. Isto porque, a liberdade individual de eleger 

estratégias – dentro dos limites pretendidos pelo legislador – que possibilitem uma redução da 

carga fiscal é, regra geral, uma atividade lícita, ao abrigo do princípio da liberdade de gestão da 

carga fiscal (planeamento fiscal legítimo). Por seu turno, o abuso fiscal (planeamento fiscal 

abusivo) pode vir a gerar situações em que se verifica a necessidade de a AT efetuar 

determinadas correções fiscais, razão pela qual se impõe a verificação das zonas de fronteira 

entre a legitimidade e o abuso, uma vez que o planeamento fiscal abusivo provoca enormes 

injustiças, pois consiste num planeamento fiscal atentatório do princípio da igualdade, por 

ultrapassar as condutas permitidas pelo legislador. Finalmente, neste contexto, pode ainda 

identificar-se o planeamento fiscal ilegítimo, que consiste em condutas claramente atentatórias 

dos normativos legais vigentes, traduzindo-se em situações ilegais, de fraude e evasão fiscais e 

que podem traduzir-se na prática de infrações tributárias, que poderão consubstanciar-se em 

crimes ou em contraordenações, previstos e punidos no Regime Geral das Infrações Tributárias 

(RGIT). 

De forma a reforçar o que já foi aqui dito, note-se que, na esfera constitucional, o 

planeamento fiscal pode ser enquadrável nas liberdades de iniciativa económica e de empresa, 

previstas nos art.ºs 61.o; 80.o alínea c); e 86.o, todos da Constituição da República Portuguesa 

(CRP). Consequentemente, um determinado contribuinte, ao levar a cabo determinadas 

condutas tendentes ao planeamento fiscal legítimo, não incorre em qualquer conduta de 

ilegalidade, o que serve para justificar a esfera de livre disponibilidade económica das pessoas 

físicas e das organizações empresariais, num sistema jurídico em que vigora a liberdade 

individual (e inalienável) de iniciativa económica e da empresa, aliás, tal como já foi aqui 

esclarecido.  
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Ora, o tratamento da problemática em análise neste trabalho inicia-se pela análise 

da forma como o planeamento fiscal pode vir a afetar a economia de forma geral, tratando-se 

esta questão através de um breve comentário sobre a tributação das empresas num contexto 

internacional, por forma a melhor se compreender a sua ligação com o planeamento fiscal e, 

posteriormente, com o conceito de beneficiário efetivo.  

Como consequência da expansão da globalização, foi nos anos 90, com a intenção 

de reduzir os encargos fiscalmente suportados (ou a suportar), que a proliferação do 

planeamento fiscal através de um abrigo fiscal (tax shelter) começou a expandir-se e a ganhar 

força. 

Via de regra, e à exceção de alguns Estados, em sede de tributação das empresas 

(pessoas coletivas), o critério que delimita o âmbito da competência tributária é o da residência 

fiscal, normalmente combinado com o critério da fonte de obtenção dos rendimentos, sendo a 

residência fixada em função de um ou mais elementos de conexão, consoante a legislação de 

cada Estado (por exemplo, em Portugal, no âmbito do CIRC, a “residência” das pessoas 

coletivas trata-se da respetiva sede ou direção efetiva, existindo ainda o conceito de 

estabelecimento estável, aplicável em determinadas circunstâncias e relativamente a certo tipo 

de contribuintes1)2.  

No plano internacional, e, considerando a órbita do rendimento e do capital, os 

comentários da Convenção Modelo da OCDE apresentam a função relevante de servir como 

auxiliar interpretativo no âmbito das convenções celebradas entre os Estados. Assim, na sua 

regulamentação, as cláusulas de atribuição das competências tributárias seguem, geralmente, o 

critério da residência.  

Tal como já foi aqui referenciado, estabelecer os limites de atuação do planeamento 

fiscal torna-se fundamental. Por esta razão, será referenciada uma breve análise acerca da 

terminologia utilizada pela doutrina, sendo este um dos pontos menos unívocos neste contexto, 

porquanto não existe uma uniformidade terminológica da doutrina portuguesa em torno desta 

matéria. Assim, torna-se oportuno referir que, de acordo com a doutrina, o planeamento fiscal 

se encontra dividido em três categorias. A primeira delas (planeamento fiscal legítimo) verifica-

                                                 
1 CÂMARA, Francisco. de Sousa. A dupla residência das sociedades à luz das convenções de dupla 

tributação. In Cadernos de CTF, nº 403, 2001, pp. 35 e ss. 
2 SILVA, Amândio Fernandes; CRAVO, Domingos – Conclusões da conferência internacional 

sobre planeamento fiscal. Gabinete de Estudos: TOC 106, 2009, pp. 23-26; disponível em 

<http://www.otoc.pt/downloads/files/1232970833_23a26_gabinete_estudos.pdf >.  Acesso maio de 2018.  

http://www.otoc.pt/downloads/files/1232970833_23a26_gabinete_estudos.pdf
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se quando este é realizado de forma intra legem – ou seja, quando há o aproveitamento das 

normas existentes (de delimitação negativa de incidência, de estabelecimento de isenções ou de 

mera redução da carga fiscal), não restando lugar para discussões em relação à sua legalidade 

ou aos limites de aplicação das respetivas normas, uma vez que a sua atuação levada a cabo se 

encontra dentro das faculdades permitidas (e queridas pelo legislador); em segundo lugar, e no 

que toca ao planeamento fiscal ilícito, o comportamento em causa é realizado contra legem, 

visto que o comportamento é ilícito ou, ou por outras palavras, são utilizados meios fraudulentos 

para a obtenção de benefícios, o que se enquadra no conceito de fraude/evasão fiscais; por fim, 

o planeamento fiscal pode ocorrer pela abordagem extra legem (planeamento fiscal ilegítimo – 

abusivo, agressivo), quando são utilizados negócios jurídicos que não se encontram previstos 

em normas de incidência fiscal ou, estando previstos, apresentam um regime menos oneroso, 

muito embora não se atente diretamente contra os normativos jurídicos vigentes. No fundo, este 

planeamento fiscal consiste em “abusar” da utilização dos normativos vigentes, que não foram 

pensados pelo legislador como servindo as finalidades para as quais são utilizados pelos 

contribuintes. Esta última forma de planeamento fiscal é também vista como onde residem os 

maiores problemas e divergências terminológicos, que serão, por isso, debatidos em tópicos 

posteriores.  

Na doutrina portuguesa, a posição predominante é a de que o planeamento fiscal 

extra legem, se trata de um conjunto de condutas levadas a cabo voluntariamente pelos 

contribuintes, na procura de uma redução (ilegítima) da carga fiscal, sendo que, apesar de as 

condutas em causa não violarem diretamente os dispositivos legais em causa, estas consideram-

se em desconformidade com o espírito da lei.3 4 

Neste momento, convém ainda mencionar que será adotada, no presente estudo, a 

expressão tax avoidance ou abuso fiscal para designar os comportamentos extra legem, evasão 

ou fraude fiscal para aludir aos comportamentos contra legem e, finalmente, gestão fiscal ou 

planeamento para referir a conduta intra legem, no âmbito da qual se verificam práticas 

legítimas, que visam a minimização da carga fiscal, de acordo com os mecanismos oferecidos 

– e pretendidos – pelo legislador. 

                                                 
3 CAMPOS, Diogo Leite. “Evasão fiscal, fraude fiscal e prevenção fiscal” in: Campos, Diogo Leite 

(coord.). Problemas Fundamentais do Direito tributário. Lisboa, Visilis Editores, 2001. pp. 1938 e ss.  
4 Ainda, acrescenta Peixoto, que “é o resultado da prática de atos ou negócios jurídicos, ou a sua não 

prático, com vista a elidir, reduzir ou postergar o surgimento da obrigação tributária”. Cfr. PEIXOTO, Marcelo 

Magalhães. “Considerações sobre planejamento tributário”. São Paulo, Quartier Latin, 2010, pp. 73 
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No que toca ao planeamento fiscal extra legem, este é objeto de uma atenta 

observação, pois abrange transações complexas, nas quais predomina a falta de (ou a reduzida) 

substância económica, destinada à única finalidade de obter uma vantagem fiscal.5 Por 

exemplo, um determinado contribuinte, ao tentar retirar o melhor partido possível da aplicação 

do critério da residência, pode servir-se de esquemas que envolvam a criação de sociedades 

holding no estrangeiro, a transferência de sede/direção efetiva para países ou territórios com 

regime fiscal claramente mais favorável (ou zonas de baixa pressão fiscal), entre outros. A 

grande problemática surge no aparecimento de sistemas cada vez mais robustos e complexos, 

envolvendo fusões, cisões, permutas de ações, entradas de ativos, etc. E é justamente face a esta 

complexidade que o combate ao planeamento fiscal extra legem se torna uma realidade cada 

vez mais presente. 

Neste contexto, e por forma a combater o planeamento fiscal extra legem, os 

Estados adotam diversas medidas, quer a um nível interno, quer a um nível internacional (ou 

ao nível da União Europeia). Este combate ao planeamento fiscal extra legem configura um dos 

“laços” do que se pode designar-se de boa governação fiscal, no âmbito da qual deve primar-se 

pelo aumento da receita fiscal, pela promoção da eficiência tributária e pela proteção dos 

respetivos princípios, garantindo-se assim a igualdade e a justiça fiscal.6 Neste sentido, 

DOURADO7 designa os comportamentos de planeamento fiscal como elisão ou abuso fiscal, 

considerando que “as situações de elisão fiscal podem ser resolvidas por interpretação da lei 

fiscal ou, quando esta não é suficiente, por cláusulas anti-abuso”. Ter-se-ia, como tal, de 

analisar-se quais os objetivos prosseguidos pelo contribuinte e analisar se se inserem dentro dos 

objetivos prosseguidos pela regulamentação em causa.  

Cabe ainda mencionar a ideia partilhada por DEVEREX e VELLA 8, que afirmam 

que os problemas associados ao sistema fiscal internacional se baseiam num “inadequado 

                                                 
5 Neste sentido, por exemplo, CARNEIRO defende que não existe um conceito de planeamento 

fiscal que seja aceite de forma uniforme pelos estudiosos deste tema, acrescentando que o planeamento fiscal 

ocorre quando o contribuinte pretende diminuir o imposto a pagar de acordo com a lei existente na altura da prática 

do facto tributário. Cfr. CARNEIRO, Elsa; MARQUES, Daniel Brás. “O planeamento fiscal, os seus limites e o 

direito legítimo ao planeamento”. Revista fiscalidade. 71, 51-63, 2015. Disponível em www.oroc.pt. Acesso 

dezembro de 2017. 
6 SANTOS, António Carlos. O papel do direito flexível e da cooperação em rede no combate à 

concorrência fiscal prejudicial, à evasão fiscal e ao planeamento fiscal abusivo. Revista de finanças públicas e 

direito fiscal. 8,1. Almedina. 2015 pp 179-219.  
7 DOURADO, Ana Paula. “Direito Fiscal- Lições” – (Manuais Universitários), Almedina, 2016. 

pp. 275 e ss. 
8 DEVEREUX, Michael; VELLA, John. “Are we heading towards a corporate tax system fit for the 

21st century?” Fiscal studies, 2014, 35.4: pp 449-475. 

 

http://www.oroc.pt/
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compromisso na alocação dos direitos ao lucro tributável entre os países, havendo conflito 

entre os interesses dos governos nacionais e os princípios do sistema fiscal”, bem como na 

competitividade fiscal entre os Estados, que procuram a atração de investimentos mediante uma 

redução (ou isenção) de tributação.  

Uma determinada operação de planeamento fiscal apresenta como principais 

instrumentos a legislação nacional, as convenções para evitar a dupla tributação, bem como os 

demais atos internacionais celebrados entre Estados.  

A função das convenções de dupla tributação reside na delimitação/definição de um 

modo operativo apto a eliminar a dupla tributação, mediante a repartição dos poderes tributários 

entre os Estados signatários, seja pela atribuição exclusiva do poder tributário a um dos Estados, 

seja repartindo esse poder tributário, impondo concomitantemente a eliminação da possível 

dupla tributação, através da concessão de uma isenção ou de crédito de imposto ao Estado em 

que o contribuinte é considerado fiscalmente residente. 9 

O conceito trazido pela OCDE define o planeamento fiscal como um “esquema de 

negócios pessoais ou empresariais, posto em operação de modo a minimizar as suas 

responsabilidades fiscais”. Porém, tal definição não passou à margem das críticas doutrinais, 

que consideram a amplitude deste conceito um fator agravante para a delimitação das condutas 

lícitas e ilícitas.  

Em relação aos países da OCDE, são celebradas convenções para evitar a dupla 

tributação, acompanhadas de uma forte política de troca de informações incidente sobre os 

esquemas ou atuações detetados, de modo a garantir transparência e auxiliar no combate à 

evasão e fraude fiscais, assunto que será mais detalhado adiante. 

Neste contexto, é ainda de acrescentar que, alguns autores, como, por exemplo, 

ALM 10 destacam, como fatores potencializadores da proliferação da utilização do planeamento 

                                                 

9 De forma resumida, em Portugal, por exemplo, tanto o código de IRS como o Código de IRC 

possuem disposições sobre procedimentos para eliminação desta dupla tributação internacional. No âmbito do IRS, 

o crédito do imposto de dupla tributação internacional vem inserido no art.º 81.º do CIRS, de acordo com o qual a 

dedução é efetuada pelo menor valor entre: “(...) a) imposto sobre o rendimento pago no estrangeiro; b) fração da 

coleta do IRS, calculada antes da dedução, correspondente aos rendimentos que no país em causa possam ser 

tributados, líquidos das deduções específicas previstas neste Código.” Já no CIRC, tal regulamentação aparece, 

por exemplo, nos artigos 90º, 91º 91º-A do CIRC, estabelecendo os requisitos para crédito de imposto tanto sobre 

dupla tributação jurídica internacional, como para a dupla tributação económica internacional.  

10 ALM, James. “Does an uncertain tax system encourage “aggressive tax planning?”. Economic 

Analysis and Policy, 2014, 44.1: 30-38. Disponível em  www.ideas.repec.org.. Acesso Março de 2018.  

http://www.ideas.repec.org./
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fiscal abusivo, a frequente alteração das normas fiscais e a consequente incerteza jurídica 

associada a esta situação, bem como a diversidade (e dificuldades associadas) de interpretações 

destas normas fiscais. 

1.1 Planeamento fiscal abusivo: breves comentários; a cláusula geral 

antiabuso portuguesa  

Conforme analisado, o planeamento fiscal abusivo é prejudicial, na medida em que 

contribui fortemente para a erosão da base tributária, prejudica a integridade do sistema fiscal 

e provoca uma injusta distribuição dos encargos económicos. Face à repercussão negativa que 

tal prática pode acarretar, os Estados adotam diferentes medidas com vista ao desincentivo das 

práticas abusivas, seja através de uma cláusula geral antiabuso, seja através de medidas 

especiais antiabuso, ou de uma cumulação de ambos os tipos de disposições. No caso português, 

conforme salienta TEIXEIRA11, o legislador optou por esta última proposta.  

Mais concretamente, o combate ao planeamento fiscal extra legem concretiza-se, 

em primeiro lugar, através da cláusula geral antiabuso, consagrada nos art.ºs 38.º e 39.º da LGT, 

a qual prevê que os negócios jurídicos simulados, sem substância económica, são ineficazes, 

mas, ainda assim, tributados. Em segundo lugar, encontramos no ordenamento jurídico-fiscal 

português cláusulas especiais antiabuso, contempladas nos diversos códigos12.   

Ademais, a Lei do Planeamento Fiscal Abusivo, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

29/2008, de 25 de fevereiro, introduz o conceito interno de planeamento fiscal. Destarte, 

“Considera-se como planeamento fiscal qualquer esquema ou atuação que determine ou se 

espere que determine, de modo exclusivo ou determinante, a obtenção de uma vantagem fiscal 

por sujeito passivo de imposto.”  

Antes da implementação deste regime, o combate ao planeamento fiscal abusivo 

assumia um pendor reativo, essencialmente através da inspeção e fiscalização.  Entretanto, com 

                                                 
11 TEIXEIRA, Glória. Manual de direito fiscal. 4ª Edição. Almedina, Coimbra, 2016 
12 Neste sentido, conforme salienta GUIMARÃES12 o Código de IRC, por exemplo, contém várias 

disposições que consubstanciam medidas antiabuso especificas, nomeadamente as previstas no n. 3 do art. 23º-A, 

no n. 4 do artigo 51º-C ou n. 10 do artigo 73º do CIRC, que prevê uma cláusula antiabuso, afirmando que o regime 

especial de neutralidade pode ser negado pelos Estados nos casos em que se conclua que as operações tiveram 

como principal objetivo a evasão ou fraude fiscal. Note-se também o regime especial de preços de transferência, 

previsto no artigo 63º do CIRC 12, e, por fim, o artigo 121º do mesmo diploma, aditado pela lei 7-A/2016, de 30 

de março de 2016, que na sequência do plano da OCDE de combate à evasão da base tributária (Plano BEPS – 

base erosion and profit shifiting), veio estabelecer a obrigatoriedade de reporte de informação contabilística e 

fiscal de grupos multinacionais – country by country reporting. GUIMARÃES, Vasco Branco. In: Lições de 

fiscalidade. RICARDO, João(Coord.). 5ª Edição, rev. E atualizada. Manuais Universitários. Almedina, 2017. 
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a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 29/2008, foi também implementada uma aproximação 

proativa, direcionada para os utilizadores e promotores, surgindo assim a obrigatoriedade de 

comunicação prévia à AT dos esquemas de planeamento fiscal potencialmente abusivos, que 

deverá ser efetuada por parte das entidades que os recomendem ou por parte dos beneficiários 

destes esquemas 13. 

Além disso, a atual letra da cláusula geral antiabuso (cfr. art.º 38.º, n.º 2 da LGT), 

consagra a ineficácia dos negócios jurídicos utlizados mediante meios artificiosos ou 

fraudulentos, nos seguintes termos: “São ineficazes no âmbito tributário os actos ou negócios 

jurídicos essencial ou principalmente dirigidos, por meios artificiosos ou fraudulentos e com 

abuso das formas jurídicas, à redução, eliminação ou diferimento temporal de impostos que 

seriam devidos em resultado de factos, atos ou negócios jurídicos de idêntico fim económico, 

ou à obtenção de vantagens fiscais que não seriam alcançadas, total ou parcialmente, sem 

utilização desses meios, efetuando-se então a tributação de acordo com as normas aplicáveis 

na sua ausência e não se produzindo as vantagens fiscais referidas.” 

A CGAA visa então reprimir os negócios jurídicos que tenham como propósito 

elidir a aplicação da tributação, permitindo-se à AT tornar ineficaz o negócio jurídico, caso se 

comprove a utilização exclusiva de determinada conduta para efeitos de redução da carga fiscal 

14. 

Além disso, e de acordo com interpretação dada pelo TCAS 15, “um dos limites à 

liberdade de gestão empresarial é o da subsistência e manutenção do sistema fiscal (....) pelo 

qual deve ser interpretado no sentido de limitar a possibilidade de vontade do contribuinte ser 

relevante no que respeita ao grau da sua oneração fiscal”, o que não se confunde com a 

limitação da liberdade de escolha do contribuinte na formação dos seus negócios 16.  

Conforme daqui se depreende, esta concetualização é difícil e dotada de 

indefinição, razão pela qual é necessário observar e analisar os respetivos requisitos. 

Basicamente, existem algumas caraterísticas que podem identificar as ações tendentes ao 

                                                 
13 DOURADO, Ana Paula. Direito Fiscal-Lições. Manuais Universitários, Almedina, Coimbra, 

2015, pp 275. 
14 SANCHES, José Luis Saldanha. “Normas Anti-Abuso, Jurisprudência Comunitária e Direito 

Português: As Provisões no Balanço Fiscal”. In: SANCHES, Saldanha. “Planeamento e concorrência fiscal 

internacional”.  2003. Pp 201 e ss.  
15 Acórdão de 15 de novembro de 2011, TCAS, proferido no âmbito do processo n.º 04255/2010. 
16 CARNEIRO, Elsa; MARQUES, Daniel Brás. “O planeamento fiscal, os seus limites e o direito 

legítimo ao planeamento”. Revista fiscalidade. 71, 51-63, 2015. Disponível em www.oroc.pt. Acesso dezembro 

de 2017. 

http://www.oroc.pt/
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planeamento fiscal abusivo. Entre elas, podemos destacar a inexistência de substância 

económica; a utilização de entidades terceiras para efeitos de concretização de determinadas 

operações; a conclusão de operações que exploram disparidades entre diferentes regimes fiscais 

(cross-border); a existência de uma cláusula de confidencialidade do promotor e/ou a 

remuneração deste ser estabelecida com base na percentagem de poupança de impostos.17  

Contudo, a CGAA não deixa de ser alvo de algumas críticas, destacando-se a 

posição de CAMPOS 18, que afirma que “a única via admissível para contrariar os chamados 

atos anormais de gestão é o adequado recorte jurídico das normas de direito tributário”.  

1.2 Planeamento fiscal agressivo – o desenho de uma nova realidade?   

O conceito de planeamento fiscal agressivo surge em 2015, no seguimento de uma 

maior consciencialização sobre a proliferação e grau de sofisticação crescente associado às 

estruturas de planeamento fiscal abusivo, implementadas por empresas multinacionais, através 

do estudo conduzido pela Comissão Europeia,  intitulado “Study on structures of agressive tax 

planning and indicators”, o qual tem como objetivo primordial a obtenção de um conhecimento 

das leis e práticas que circundam tais operações, tidas como abusivas.  

Com efeito, o estudo aqui em causa incidiu sobre a identificação: (i)  de estruturas 

típicas de planeamento fiscal agressivo; (ii) de indicadores que potenciam a conceção de 

estruturas de planeamento fiscal agressivo, tendo por base as estruturas típicas de planeamento 

previamente identificadas; e também (iii) da revisão dos sistemas fiscais dos estados-membros 

da UE no sentido de aferir quais as leis e práticas fiscais (ou a ausência destas) que poderão 

colocar os estados-membros da numa situação de vulnerabilidade perante os esquemas de 

planeamento fiscal agressivo 19.  

Contudo, apesar da inicial clara distinção da evasão fiscal como crime, a evolução 

e complexidade cada vez maior dos esquemas de planeamento fiscal agressivo, fazem com que 

a diferenciação entre estes possua uma linha de diferenciação muito ténue 20.  O conceito que 

parece mais adequado afirma que o PFA consiste no aproveitamento dos aspetos técnicos do 

                                                 
17 OWENS, Jeffrey. “Abusive Tax Shelters: Weapons of Tax Destruction?”. Tax Notes 

International, 2005, 40.10: 873. Disponível em < http://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/files/2005-22843-

1.pdf> Acesso fevereiro de 2018 
18 CAMPOS, Diogo Leite. “Evasão fiscal, fraude fiscal e prevenção fiscal” in: Campos, Diogo Leite 

(coord.). Problemas Fundamentais do Direito tributário. Lisboa, Visilis Editores, 2001. pp. 1938 e ss, 
19 Cfr. OCDE. “Study on Structures of Aggressive Tax Planning, Final Report”. Taxation Papers, 

working paper no 61, 2016. 
20 PIRES Rita Calçado. Tributação internacional do rendimento empresarial gerado através do 

comércio eletrónico: desvendar mitos e construir realidades, Coimbra, Almedina, 2011, pp 124 



 

 

                   21 

 

sistema fiscal ou da incompatibilidade entre dois ou mais sistemas fiscais, por forma a ser 

levada a cabo uma redução da carga fiscal. O que diferencia o planeamento fiscal agressivo do 

planeamento fiscal tido como legítimo é o recurso a esquemas complexos, baseados na 

imprecisão normativa ou nas disparidades entre os vários sistemas jurídicos, o que permite o 

recurso aos mais diversos instrumentos legais e financeiros, bem como o uso de 

estabelecimentos situados em países ou territórios de tributação claramente mais favorável ou 

o uso abusivo dos tratados, como através do denominado treaty shopping. De acordo com 

MURPHY, por exemplo, o PFA “procura explorar deficiências da lei através de ações dentro 

da letra da lei, mas fora do seu espírito” 21. 

Assim, apesar de serem múltiplas as formas que o planeamento fiscal agressivo 

pode assumir, é importante uma avaliação casuística no sentido de se perceber a respetiva 

estrutura e, consequentemente, os seus limites de atuação. De uma forma geral, passou a ser 

considerada como planeamento fiscal agressivo toda a prática que engloba, por parte dos 

contribuintes, a procura (no sentido do aproveitamento) das lacunas ou deficiências de lei 

nacional ou internacional para “desviar” os rendimentos de uma jurisdição para outra, com 

níveis de tributação mais reduzidos ou até nulos 22.  Um exemplo comum da utilização deste 

tipo de esquema manifesta-se, no caso das empresas multinacionais, sempre que os ativos do 

grupo são transferidos para jurisdições com regimes fiscais claramente mais favoráveis. Note-

se, inclusive, que o papel e o comportamento das multinacionais neste contexto foi um dos 

maiores impulsos no âmbito do combate ao planeamento fiscal agressivo, principalmente após 

terem sido noticiados alguns escândalos nos quais se encontraram envolvidas grandes 

empresas, tais como a Apple e a Google, com sérias repercussões na imprensa internacional.23  

Ora, no plano do combate a este tipo de práticas, primeiramente deve ter-se em 

atenção a recomendação da Comissão aos Estados, relativa ao planeamento fiscal agressivo24, 

datada de 2012, e que dispõe o seguinte: “Para contrariar as práticas de planeamento fiscal 

agressivo que estejam fora do âmbito de aplicação das suas normas especificas para lutar 

contra a evasão fiscal, os Estados-Membros devem adoptar uma regra geral antiabuso 

                                                 
21 MURPHY, Kristina. “An examination of taxpayers' attitudes towards the Australian tax system: 

Findings from a survey of tax scheme investors.” Austl. Tax F., 2003, 18: 209. pp. 209-242 
22MELDGAARD, Henrik; BUNDGAARD, Jakob; WEBER. “Study on Structures of Aggressive 

Tax Planning and Indicators”. Office for Official Publications of the European Communities, 2016. 
23 SANTOS, António Carlos. “A diretiva antielisão fiscal de 2016”. Contabilista. Ano XVII, julho 

de 2017. pp 45. 
24 Recomendação da Comissão de 6.12.2012, relativa ao planeamento fiscal agressivo, Com(2012) 

8806 final. 
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adaptada às situações nacionais e além-fronteiras que apenas digam respeito à União e sempre 

que países terceiros estejam envolvidos”  

Das conclusões extraídas, torna-se nítida a urgência de progredir na luta contra o 

planeamento fiscal agressivo, que é um fenómeno que diz respeito ao resultado obtido com a 

utilização de determinados artifícios jurídicos, e não propriamente a um tipo de operação ou 

negócio específico.  O grande problema do planeamento fiscal agressivo reside em determinar 

que o aproveitamento destes “esquemas” fiscais constitui, em si mesmo, um comportamento 

que viola o objetivo da norma fiscal. Ciente desta situação, a OCDE delimitou recentemente os 

principais esquemas de PFA e, visando combatê-lo, criou o Relatório de combate à erosão da 

base tributária e à transferência de lucros – Relatório (ou Plano) BEPS 25. 

2 O Plano BEPS – breves reflexões no âmbito nacional e internacional  

Conforme se depreende face ao que temos vindo a expor neste nosso contributo, o 

combate ao planeamento fiscal agressivo trata-se de uma preocupação cada vez maior das 

organizações internacionais, destacando-se o papel ativo desempenhado pela União Europeia, 

pela OCDE e pelo G20. Com efeito, e considerando a dimensão global que o planeamento fiscal 

costuma manifestar, a necessidade de cooperação entre os Estados torna-se cada vez mais 

latente, já que é imperativo combater a erosão da base tributária e a transferência de lucros, com 

o puro intuito de obter poupanças fiscais 26. 

É neste contexto que surge o plano BEPS, concebido pela OCDE, e através do qual 

foi elaborado um pacote de medidas, com vista a aumentar a transparência, assegurar a 

coerência da tributação no plano internacional e realinhar a substância e forma das transações27. 

Ora, e segundo a OCDE, a erosão da base tributável encontra-se relacionada principalmente 

com as “instâncias nas quais uma interação das diferentes legislações tributarias leva a uma 

dupla não tributação ou uma tributação reduzida, através da transferência de lucros para fora 

das jurisdições nas quais ocorrem as atividades que geram estes lucros” 28.  

                                                 
25 CARRERO, José Manuel Calderón; SEARA, Alberto Quintas. The Concept of ‘Aggressive Tax 

Planning’Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border between 

Legitimate and Illegitimate Tax Planning. Intertax, 2016, 44.3 pp 206-226. 
26 SANTOS, Antonio.  “Planeamento fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu 

labirinto”. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 2010. Disponível em 

<http://www.periodicos.ufc.br>.   
27 OCDE. “Plano de ação para o combate à erosão da base tributária e à transferência de lucros”. 

OCDE Publishing, 2014.  
28 IDEM 

http://www.periodicos.ufc.br/
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Destaque-se, ainda, a neutralização dos efeitos da manipulação de rendimentos; o 

combate às práticas abusivas; a prevenção do uso abusivo de tratados para evitar a dupla 

tributação; e a exigência de comunicação prévia dos esquemas de planeamento fiscal agressivo. 

Neste Plano, encontram-se presentes medidas relativamente às quais se espera que os Estados 

proponham, unilateral ou coordenadamente, soluções para o combate ao planeamento fiscal 

agressivo, perpetrado principalmente pelas grandes empresas multinacionais. Dentro das ações 

específicas, encontra-se a introdução de mecanismos de disclosure, cabendo registrar, neste 

ponto, o cariz precursor do legislador português, uma vez que já previu tal mecanismo por 

intermédio do Decreto-Lei n.º 29/2008, que já referimos anteriormente neste nosso estudo. 29 

De ressaltar a Ação 06 do Plano BEPS, que prevê a prevenção do abuso na 

utilização de convenções de dupla tributação. Assim, o Estado português tem-se pautado pela 

introdução de normas especiais antiabuso, destinadas a lidar com o potencial de artificialidade 

do moderno planeamento fiscal internacional. Neste contexto, merece especial atenção a 

cláusula do beneficiário efetivo, que é genericamente aplicada aos rendimentos passivos, às 

cláusulas gerais ou especiais de tributação efetiva e às cláusulas gerais de limitação de 

benefícios (LOB clauses).  

Ainda na linha de combate estabelecida pelo BEPS, a assinatura generalizada de 

acordos para efeitos de troca de informações, que vem ocorrendo entre Portugal e zonas de 

baixa tributação, demostram a pro-atividade do legislador nacional em combater o planeamento 

fiscal agressivo, mesmo antes da imposição do BEPS.  

Ao nível da União Europeia, foram também levadas a cabo algumas iniciativas no 

sentido de complementar o controlo das práticas de planeamento fiscal agressivo, tendo a 

Comissão Europeia lançado, em 2015, um plano de cinco domínios prioritários para simplificar 

a tributação das empresas que exerçam atividade na União Europeia 30. 

Já em 2016, momento em que se intensificavam os esforços para prevenir e 

combater as práticas agressivas (ou até mesmo as práticas evasivas ou fraudulentas), o 

                                                 
29 Courinha, Gustavo. Estudos de direito internacional Fiscal. AAFDL editora, Lisboa, 2015, pp. 

291.  
30 As iniciativas incluem i) matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

(MCCCIS); ii) assegurar a tributação efetiva no local onde são gerados os lucros; iii) medidas para melhorar o 

ambiente fiscal das empresas; iv) melhoria da transparência fiscal no mercado único; iv) melhorar a cooperação 

entre os E.M. Para mais informações, cfr:  COMISSÃO EUROPEIA. “Comunicação da Comissão ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho — Um sistema de tributação das sociedades justo e eficaz na União Europeia: cinco 

domínios de ação prioritários”. Disponível em  < http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PT/1-2015-

302-PT-F1-1.PDF>  Acesso fevereiro 2018.  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PT/1-2015-302-PT-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PT/1-2015-302-PT-F1-1.PDF
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financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais, o Conselho  lançou um pacote 

antiabuso fiscal, onde definiu as suas prioridades em relação às medidas constantes no Plano 

de ação BEPS a serem implementadas, destacando-se, neste contexto, a Diretiva relativa ao 

branqueamento de capitais e à melhoria da cooperação entre as autoridades nacionais 31. Além 

disso, foi neste momento que foi fixado o prazo para a implementação da troca automática de 

informações de natureza fiscal, atualmente já aprovada e transposta para o ordenamento jurídico 

português, através da Lei 98/2017, de 24 de agosto. 

Neste sentido, foram já adotadas uma série de medidas e iniciativas legislativas e 

não legislativas, materializadas, dentre outras, através da Diretiva antiabuso Fiscal, aprovada 

em julho de 2016 e alterada em 29 de maio de 2017, que introduz regras para corrigir as 

"assimetrias híbridas" relativamente aos sistemas fiscais de países terceiros, e que merecerá 

maior destaque na seção a seguir. Note-se que, além da Diretiva, as iniciativas tomadas no 

âmbito do pacote antiabuso incluem um documento intitulado “pacote antiabuso fiscal” 32, o 

qual detalha as respetivas razões económicas e políticas, incluindo: (i) uma recomendação que 

aconselha aos Estados-Membros a melhor forma de reforçar a proteção contra o planeamento 

fiscal agressivo 33; (ii) a revisão da Diretiva relativa à cooperação administrativa; e (iii) uma 

comunicação acerca da estratégia para uma tributação efetiva.  

No quadro dos objetivos deste pacote esta o aumento da transparência fiscal, a 

promoção da boa governação e o reforço de medidas que assegurem uma concorrência mais 

equitativa no mercado interno.  

2.1 A Diretiva antiabuso fiscal  

Conforme já aludimos, e em consonância com o Plano BEPS, ao nível da União 

Europeia surgiu a Diretiva antiabuso fiscal 34, criada com o propósito de estabelecer medidas 

que auxiliassem na coordenação da luta contra a erosão da base tributável e a transferência de 

lucros ao nível da União Europeia. As principais motivações desta Diretiva podem ser 

                                                 
31 DOURADO, Ana Paula, “The EU Anti Tax Avoidance Package: Moving Ahead of BEPS” , 

Intertax, vol. 44, issues 6&7, 2017 pp. 440- 445. 
32 Cfr. Diretiva (UE) 2016/881 do Conselho, de 25 de maio de 2016, que altera a diretiva 2011/16/UE 

(DCA 1) no que respeita à troca automática de informações obrigatórias no domínio da fiscalidade mediante a qual 

todos os EM passam a ter ao seu dispor informações essenciais para detetarem os riscos de abuso fiscal e possam 

assim orientar melhor os seus controlos fiscais. 
33Cfr. Recomendação da Comissão de 28/01/2016 relativa à implementação de medidas para 

combater a utilização abusiva de CDT. 
34 Cfr. Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, de 12 de julho de 2016 que estabelece regras contra 

as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno.  
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sucintamente descritas pela necessidade de aplicação uniforme de medidas desta natureza, por 

parte dos E. M., de forma a que não haja fragmentação do mercado único, através de conflitos 

entre políticas nacionais ou distorções fiscais para as empresas da UE. Com isso, preza-se pelo 

respeito pela segurança jurídica e pela compatibilidade das medidas adotadas com o Direito da 

União Europeia (aliás, conforme dispõe o número dois da exposição de motivos da Diretiva) 

35. 

Mediante a aprovação da Diretiva antiabuso fiscal, surge a obrigação dos E. M. no 

sentido de transporem as disposições constantes na diretiva até ao dia 31 de dezembro de 2018, 

sendo que, de forma a operacionalizar esta harmonização, existe a previsão de uma regra geral 

antiabuso comum. Até aqui, a matéria da tributação das sociedades era regulada, ao nível da 

União Europeia, por um conjunto de cinco Diretivas derivadas da implementação do mercado 

único36 e, por isso, a nova diretiva antiabuso fiscal, bem como a harmonização nela prevista, 

representam um novo alicerce na política fiscal da UE.  

Historicamente, a noção de abuso na fiscalidade no âmbito da União tem sido 

desenvolvida pelo TJUE, através da sua jurisprudência. De notar que, por exemplo, a questão 

das “práticas abusivas” começou a ser considerada pelo TJUE como uma justificação válida 

para uma restrição a uma liberdade fundamental, concedida por um tratado, a partir do acórdão 

ICI 37, mas, contudo, ainda sem qualquer referência específica à noção de abuso. Esta 

consagração, na tributação direta, apenas aconteceu com o Acórdão Cadbury-Schweppes 38, 

onde o Tribunal reconheceu a aplicabilidade do “abuso de direito”, introduzindo, neste âmbito, 

                                                 
35 Cfr. Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, de 12 de julho de 2016.  
36 Cfr. Diretiva 90/434, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de 

ativos e permutas de ações entre sociedades de Estados-membros diferentes; Diretiva 90/435, relativa ao regime 

fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes, reformulada 

em 2011, revista em Julho de 2014 e Janeiro de 2015; Diretiva 2003/49, relativa a um regime fiscal comum 

aplicável aos pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas de Estados-membros 

diferentes; Diretiva 2010/24 relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a 

impostos, direitos e outras medidas; Diretiva 2011/16, relativa à cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade. 
37 Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça de 1988,  ICI, Proc. C-264/96. Disponível em: < 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cbb2a34c99d64f8ab128a705a9c5418b.e34Kaxi

Lc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=44008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=20869> Acesso maio de 2018.  
38 O caso versava sobre uma norma britânica que estabelecia que os lucros gerados por sociedades 

estrangeiras controladas, situadas em territórios com tributação favorecida, e dominadas por um residente em mais 

de 50%, podiam ser imputadas a este residente. Assim, estabeleceu-se que foi utlizado “de forma abusiva as 

liberdades instituídas pelo Tratado CE”, reconhecendo que a norma era uma restrição à liberdade de 

estabelecimento. Referiu ainda que “o objeto específico da restrição deve ser o de impedir comportamentos que 

consistam em criar expedientes puramente artificias, desprovidos de realidade económica, com o objectivo de 

iludir o imposto normalmente devido sobre os lucros gerados”, referindo ainda que “o facto de se recorrer a uma 

liberdade garantida por um Tratado, não pode gerar uma presunção geral de práticas abusivas”  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cbb2a34c99d64f8ab128a705a9c5418b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=44008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20869
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cbb2a34c99d64f8ab128a705a9c5418b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=44008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20869
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cbb2a34c99d64f8ab128a705a9c5418b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=44008&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20869
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o conceito de “artificialidade” 39. Atualmente, e conforme refere NOGUEIRA 40, tem-se 

assistido a uma uniformização da jurisprudência deste Tribunal, relativamente a noção de 

abuso, o que é positivo, principalmente quando consideradas as diferenças entre as legislações 

dos Estados-Membros, uma vez que o que é legítimo para um Estado, pode ter uma noção de 

abuso mais ampliada em outro Estado envolvido em determinada transação. Assim, e apesar de 

o TFUE não conter disposições especificas sobre o abuso na tributação direta, as liberdades 

fundamentais costumam ser utilizadas como critérios de aferição de compatibilidade das 

normas fiscais internas com o Direito da União Europeia. 

Pois bem, é neste contexto que as inovações presentes na diretiva antiabuso 

merecem relevo 41. Todavia, por efeitos de delimitação do presente trabalho, destaca-se a 

criação de standards mínimos e uma norma comum antiabuso, através dos quais, permitir-se-á 

um combate mais efetivo ao planeamento fiscal agressivo, uma vez que se torna mais difícil 

aos sujeitos passivos o aproveitamento das disparidades entre os diversos sistemas fiscais para 

a obtenção de uma redução fiscal.  De notar que o âmbito de aplicação desta Diretiva é bastante 

amplo, uma vez que se aplica a todos os contribuintes sujeitos a imposto direto sobre as 

sociedades em mais do que um Estado, incluindo estabelecimentos estáveis de sociedades não 

residentes, cabendo a cada E. M. definir, no momento da transposição, a aplicabilidade e âmbito 

em relação aos conceitos de “contribuinte” e “imposto sobre sociedade”, da forma que melhor 

se adeque ao respetivo ordenamento jurídico. 

Há de se notar que mediante a aprovação final da Diretiva antiabuso, várias ações 

propostas no plano BEPS passam a integrar, com caráter vinculativo, o direito da UE. Assim 

conforme salienta SANTOS, a tarefa da nova diretiva não é fácil, uma vez que procura um 

compromisso entre objetivos distintos, que englobam a compatibilização das medidas 

aprovadas com o BEPS, a proteção das receitas fiscais dos E.M., a preservação da 

competitividade global da União, o respeito pelas regras do mercado único e das liberdades 

económicas, sem esquecer da Carta dos Direitos fundamentais e a legislação geral da UE 42. 

                                                 
39 Nogueira, João Félix. Abuso de direito em fiscalidade directa: a emergência de um novo operador 

jurisprudencial comunitário, Revista da FDUP, Coimbra Editora. 2009, pp. 234-237  
40 Idem, ibidem.  
41 Sob este ponto, vale citar que foram criados cinco objetivos específicos visados pela diretiva, 

nomeadamente: i) evitar a dedutibilidade dos juros inflacionados; ii) disciplinar os regimes de tributação à saída; 

iii) criar um regime harmonizado de cláusula geral antiabuso; iv) definir as regras relativas as socidades 

estrangerias controladas; v) criar um quadro para enfrentar assimetrias híbridas. 
42 SANTOS, António Carlos. “A diretiva antielisão fiscal de 2016”. Contabilista. Ano XVII. Julho 

de 2017. 
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3 Planeamento fiscal extra legem e dupla tributação; algumas formas de 

manipulação dos elementos de conexão: o treaty shopping e os paraísos 

fiscais  

Os principais mecanismos de planeamento fiscal são criados pelos próprios 

Estados, seja através da legislação nacional, seja através de convenções de dupla tributação. O 

esforço no sentido da eliminação da dupla tributação teve o seu início em 1955, com o 

surgimento da primeira recomendação da OCDE, que continha a necessidade da celebração 

convenções bilaterais e multilaterais. No ano seguinte, foi elaborado um projeto de convenção, 

que se pretendia capaz de resolver eficazmente os problemas de dupla tributação, o qual foi 

seguido de quatro relatórios finais, entre 1958 e 1961.  

Relembre-se que, o planeamento fiscal extra legem, conforme anteriormente 

referimos, é o que suscita maiores problemas doutrinários, principalmente em função da 

diversidade terminológica 43. Apesar de interessante, este debate não será aqui levantado, 

utilizando-se a expressão “abuso fiscal” 44, que conforme analisado, está ligado ao conceito de 

planeamento fiscal agressivo, que pressupõe a transferência artificial de lucros para efeitos de 

redução dos encargos fiscais 45.  

Ainda a título elucidativo, e por se encontrar relacionado com esta temática, neste 

tópico também apresentaremos alguns comentários (ainda que muito breves) acerca da 

caraterização de paraísos fiscais, bem como sobre o porquê de o combate às condutas abusivas 

(e até mesmo evasivas) se tratar de um compromisso cada vez mais presente na agenda da 

OCDE e dos próprios Estados. Apesar de não haver uma justificação uniforme, as razões que 

fundamentam esta tónica podem ser consideradas cíclicas, ou seja, com o desenvolvimento 

tecnológico, que impulsiona a adaptação dos Estados às regras de tributação de acordo com a 

globalização, ocorrem hiatos entre a tributação nominal e efetiva. Consequentemente, dá-se 

                                                 
 43 Com isso, e acompanhando assim alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, nomeadamente a 

noção anglo-saxónica de tax avoidance, e a alemã de Steuerumgehung. Cfr. SANCHES. Os limites do planeamento 

fiscal. Coimbra Editora, Coimbra, 2006. .   
44 AZEVEDO, Patricia Anjos. Breves notas sobre o planeamento fiscal, as suas fronteiras e as 

medidas antiabuso. In: A fiscalidade como instrumento de recuperação económica. Vida Económica, 2011. p. 291-

311. 
45 KEKUS, Mojca Kleva. “Relatório sobre a luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e os paraísos 

fiscais”. Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. 2013. Disponível em < 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0162+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso maio de 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//PT
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uma perda de receita fiscal e, em última instância, o agravamento do quadro da concorrência 

entre as empresas multinacionais e as demais. 

Surge, então, como via inegavelmente mais frequente no sentido da promoção do 

abuso (e da própria evasão fiscal), o recurso aos paraísos fiscais e ao treaty shopping (ou seja, 

a escolha do melhor tratado) 46, já que se assiste a uma forte procura de ordenamentos jurídico-

fiscais mais favoráveis ao caso concreto. Nesse tipo de ordenamentos prevalece, normalmente, 

a falta de transparência, por um lado; e, por outro, a inexistência de tributação ou a tributação 

anormalmente baixa, através da concessão de vantagens, mediante mecanismos legislativos ou 

através rede de acordos/tratados celebrados com outras jurisdições. 

Em 1977, a OCDE, órgão responsável pelo modelo de convenção de dupla 

tributação, efetuou a primeira modificação significativa a este modelo, com vista ao combate 

ao treaty shopping, mediante a inclusão de cláusulas para os Estados signatários que não 

desejassem autorizar este tipo de comportamento. Foram então estabelecidos determinados 

critérios, tais como, entre outros, a cláusula do beneficiário efetivo; Tais critérios visam aferir 

se uma determinada sociedade recorre, de facto, a um planeamento fiscal abusivo, nos moldes 

do treaty shopping, decidindo-se pela aplicação (ou não) do tratado.  

É neste contexto que se coloca a problematização do conceito de beneficiário 

efetivo, que constitui o objeto principal deste nosso estudo. Destarte, verifica-se que a cláusula 

do beneficiário efetivo procurar aferir a legitimidade da consecução das vantagens do tratado 

selecionado para a prática do treaty shopping. A aludida cláusula foi introduzida pela OCDE 

na revisão da convenção modelo (efetuada em 1977) e tem vindo a ser inserida nas Convenções 

celebradas desde então. Em termos gerais, esta cláusula visa analisar quem efetivamente 

beneficia do tratado e, consequentemente, tem em vista averiguar a aplicação (ou não) do 

benefício ao caso concreto. 

Apesar da inexistência de uma definição do conceito de beneficiário efetivo na 

Convenção Modelo da OCDE 47, pode-se referir que a jurisprudência e a doutrina apresentam 

algumas caraterísticas do beneficiário efetivo, nomeadamente: a detenção do poder de decisão 

                                                 
46 CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco. Lições de Fiscalidade–Vol. II: Gestão e 

planeamento fiscal internacional. Edições Almedina. Lisboa. 2015, pp. 431-439.  
47 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário internacional aplicado: volume V,.São Paulo: 

Quartier Latin, 2008, pp. 372. 
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sobre a renda da interposta; o repasse imediato dos rendimentos pela interposta a outra 

sociedade; e a atuação por conta de terceiros 48. 

No caso português, o conceito do beneficiário efetivo vinha sendo utlizado nas 

Convenções para evitar a dupla tributação, juntamente com as limitações ao regime de treaty 

shopping (contemplado em algumas convenções), como um dos critérios para solucionar o 

problema da imputação do rendimento e dos abusos fiscais 49.  

Todavia, a realidade aqui em causa foi sendo alterada com a criação do BEPS e, 

consequentemente, da Recomendação 2016/136 da Comissão, onde uma das tónicas vai no 

sentido de os E.M. incluírem uma regra geral antiabuso, baseada numa “avaliação do objetivo 

principal” das transações ou acordos 50. 

Por outro lado, convém ainda referir que uma outra forma bastante utlizada para a 

eliminação ou, pelo menos, para a redução da carga fiscal é o recurso aos denominados 

“paraísos fiscais”. A definição de paraíso fiscal proposta pela OCDE procura diferenciar esta 

realidade dos regimes fiscais privilegiados, enumerando-se, num dos relatórios da OCDE, 

algumas caraterísticas que devem ser observadas no âmbito da caraterização dos paraísos 

fiscais. Entre elas, destaca-se a baixa (ou nula) tributação, bem como a ausência de 

transparência e de mecanismos de troca de informação. Além disso, normalmente, cada uma 

das jurisdições, de forma interna, regula o que considera como “paraíso fiscal”, recorrendo a 

vários critérios que podem passar, por exemplo, pela elaboração de uma lista de jurisdições que 

possam ser considerados “paraísos fiscais”, por ser encontrarem a incumprir algum dos padrões 

fiscais internacionalmente aceites 51. Acresce o fenómeno do treaty shopping, no âmbito do 

qual um determinado contribuinte avalia as vantagens fiscais através de um exame comparativo, 

com vista ao aproveitamento das mais amplas vantagens fiscais que lhe sejam possíveis. 

A AT também não se mostrou inerte em relação a tal prática, inserindo no 

ordenamento jurídico português algumas medidas de combate aos paraísos fiscais, 

designadamente os art.ºs 59.o e 60.o do CIRC. 

                                                 
48 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento fiscal através de acordos de bitributação: treaty 

shopping. Editora Revista dos Tribunais, 1995. 
49 TEIXEIRA, Glória. Manual de direito fiscal. 4ª Edição. Almedina, Coimbra, 2016, p. 281.  
50 Recomendação (UE) 2016/136 da Comissão, de 28 de janeiro de 2016, relativa à aplicação de 

medidas contra práticas abusivas em matéria de convenções fiscais .C (2016) 271.  
51 DE MENESES LEITÃO, Luis Manuel Teles. Estudos de direito fiscal. Volume II. Livraria 

Almedina. Coimbra, 2010.  
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Diante deste contexto, e conforme será melhor explicitado e abordado nos capítulos 

seguintes, no panorama internacional começou a ser cada vez mais latente a necessidade de 

mudanças, sendo neste cenário que surge a redefinição das regras internacionais de tributação, 

com destaque para o pacote do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), ao nível da 

OCDE. No âmbito da União Europeia, estas preocupações encontram-se latentes nos pacotes 

antiabuso, transparência fiscal e reforma da tributação das empresas. A peculiaridade que a 

elisão fiscal encontra em sede internacional reside fundamentalmente no fato de o contribuinte 

praticar condutas que atuam, de forma direta ou não, sobre o elemento de conexão da norma, o 

que permite a um determinado contribuinte sujeitar-se, por essa via, a um regime fiscal mais 

vantajoso, seja decorrente de Tratado ou das normas de direito interno estrangeiro. 52 

Face à verificação deste fenómeno internacional, serão posteriormente analisadas 

as medidas implementadas e a implementar no direito interno português, por forma a se adaptar 

a esta nova realidade internacional. 

 

                                                 
52 AZEVEDO, Maria Eduarda. “A elisão fiscal internacional e os paraísos fiscais”. In Ciência e 

técnica fiscal - centro de estudos fiscais e aduaneiros. No 432, 2014.  
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CAPÍTULO II – O CONCEITO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO NO 

ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL  

1 O conceito de beneficiário efetivo como instrumento de combate à evasão 

e fraude fiscais  

O conceito de beneficiário efetivo encontra-se patente, a vários níveis, em diversas 

questões relacionadas com a tributação internacional. Considerado um conceito de extrema 

importância no que diz respeito às políticas fiscais, historicamente, o conceito de beneficiário 

efetivo surge, por exemplo, nas convenções para evitar a dupla tributação. Recentemente, a sua 

utilização tem proliferado em virtude de alguns desenvolvimentos, principalmente no que diz 

respeito à troca de informações e à legislação tendente ao combate ao branqueamento de 

capitais. Porém, conforme abordaremos neste nosso contributo, deve destacar-se que, neste 

último caso, o conceito de beneficiário efetivo corresponde à pessoa física que possui um ativo 

ou um rendimento, no sentido económico do termo, conceituação diferente da OCDE através 

da Convenção Modelo. 

Do ponto de vista das convenções para evitar a dupla tributação, o conceito de 

beneficiário efetivo surge no articulado da Convenção Modelo da OCDE, mais concretamente 

nos artigos referentes aos juros, dividendos e royalties. Neste sentido, conhecer o beneficiário 

efetivo dos rendimentos constitui condição fundamental para a repartição dos poderes 

tributários, com vista à tributação dos respetivos rendimentos. Para as autoridades fiscais do 

Estado da fonte de obtenção dos rendimentos, a importância do esclarecimento do conceito de 

beneficiário efetivo reside em determinar se o local da concessão de benefícios se encontra de 

acordo com a operação realizada pelo contribuinte. Para os contribuintes, sobretudo as empresas 

multinacionais, o entendimento do conceito de beneficiário efetivo determinará se a alocação 

das atividades em diferentes jurisdições satisfaz um nível aceitável de planeamento fiscal 

internacional 53. 

Ademais, e conforme também analisaremos, o conceito de beneficiário efetivo 

parece ainda ser insuficiente em alguns casos. O comentário à Convenção Modelo feito em 

2014, respeitante ao parágrafo 12.5 da Convenção, em particular, é interessante e útil, pois 

reitera que um determinado beneficiário efetivo não beneficiará automaticamente das 

                                                 
53 NUGROHO, Adrianto Dwi. “Central Register as a Model Instrument to Unveil Beneficial 

Owners for Tax Purposes”. EC Tax Review, 2017, 26.5: pp. 274-283. 
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disposições do tratado, sendo que a cláusula do beneficiário efetivo é apenas uma das 

disposições antiabuso existentes, a par de muitas outras. Sendo parte do espetro, o conceito aqui 

em causa tem como alvo a utilização de “empresas de canal” – ou seja, empresas que são 

interpostas num determinado E. M., ainda que proprietárias formais, mas agem como meras 

fiduciárias ou administradoras em nome de outrem, possuindo poderes restritos sobre o destino 

do rendimento, mas, contudo, não lidando com outros aspetos relativos ao treaty shopping 54. 

No que concerne ao treaty shopping, propriamente dito, este fenómeno foi 

identificado como um dos fatores-chave que contribuem para a erosão da base tributável, sendo 

que, no relatório de 2013 da OCDE, relativo ao combate à Erosão da Base Tributária e à 

Transferência de Lucros 55, esta organização destaca que a falta de harmonização/articulação 

entre as normas fiscais internamente consideradas nas diversas jurisdições, bem como o uso 

indevido de tratados em matéria fiscal, oferecem muitas oportunidades no sentido da erosão da 

base tributável. Ademais, verifica-se que o uso de “conduit companies” se trata de um método 

popular entre os grupos internacionais, com vista a reduzir a sua carga fiscal 56. 

Ainda de notar que, nos últimos anos, o conceito de beneficiário efetivo deixou de 

ser utilizado exclusivamente no âmbito das convenções para evitar a dupla tributação e no 

tratamento do treaty shopping, sendo agora um instrumento auxiliar no sentido da obtenção de 

uma maior transparência das operações em matéria fiscal, especialmente num contexto de troca 

automática de informações. Com isso, o conceito de beneficiário efetivo evoluiu e integra, hoje, 

a legislação fiscal (e restantes instrumentos) de uma forma mais generalizada. Inclusivamente, 

e conforme analisaremos mais adiante, o conceito de beneficiário efetivo encontra-se também 

patente em legislação de cariz financeiro, razão pela qual este trabalho terá também em 

consideração o conceito de beneficiário efetivo, nomeadamente à luz da Diretiva (UE) 

2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento 

do terrorismo, e que serve ainda para combater a evasão fiscal. A implementação deste 

instrumento levanta a questão de saber se existirá alguma interseção (ou seja, um ponto de 

                                                 
54 OCDE. Para. 12.5 OECD Model: Commentary on Article 10. 2014.  
55 OCDE, Relatório sobre o Combate à Erosão da Base Tributária e à Transferência de Lucros. 

Disponível em <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/combate-a-erosao-da-base-tributaria-e-a-transferencia-

de-lucros-portuguese-version_9789264201248-pt>. Acesso fevereiro de 2018.  
56 POIRET, Caroline. Beneficial Ownership: Concept, History and perspective. European taxation, 

2016, 56.7: 274-283.Disponivel em: 

https://online.ibfd.org/kbase/index.jsp#topic=doc&url=/collections/et/html/et_2016_07_int_1.html&hash=et_20

16_07_int_1 . Acesso março de 2018  

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/combate-a-erosao-da-base-tributaria-e-a-transferencia-de-lucros-portuguese-version_9789264201248-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/combate-a-erosao-da-base-tributaria-e-a-transferencia-de-lucros-portuguese-version_9789264201248-pt
https://online.ibfd.org/kbase/index.jsp#topic=doc&url=/collections/et/html/et_2016_07_int_1.html&hash=et_2016_07_int_1
https://online.ibfd.org/kbase/index.jsp#topic=doc&url=/collections/et/html/et_2016_07_int_1.html&hash=et_2016_07_int_1
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contacto) entre os diversos regulamentos que dispõem sobre o conceito de beneficiário efetivo; 

e em que medida se premeia a troca de informação em matéria fiscal. Em última análise, 

estudaremos em que medida todos estes instrumentos podem auxiliar efetivamente no combate 

à fraude e à evasão fiscais, e como o legislador português se tem pronunciado face à nova 

realidade fiscal, especialmente no que concerne ao preenchimento do conceito de beneficiário 

efetivo.  

2 A introdução do conceito de beneficiário efetivo no contexto internacional 

da tributação de rendimentos  

2.1   A convenção modelo da OCDE – análise dos art.ºs 10.º, 11.º e 12.º  

Conforme se foi já salientando ao longo deste contributo, o conceito de beneficiário 

efetivo foi introduzido na Convenção Modelo da OCDE como requisito para a atribuição de 

poderes tributários relacionados com dividendos, juros e royalties, quando pagos por um 

residente num determinado E. M. a um terceiro que resida em Estado diferente do primeiro. A 

sua primeira manifestação no âmbito da OCDE ocorreu nos comentários à Convenção Modelo 

da OCDE, elaborados primeiramente em 1977, em face da necessidade de restringir o acesso 

aos benefícios fiscais provenientes da aplicação dos tratados aos sujeitos que deles não 

beneficiariam em condições normais. Nessa altura, o conceito de beneficiário efetivo 

encontrava-se delimitado de uma forma negativa, ou seja, aplicava-se de forma geral, excluindo 

os agentes e nominees 57. 

Muito embora a expressão “beneficiário efetivo” tenha sido adotada na maioria das 

convenções para evitar a dupla tributação, não existe, contudo, uma definição concreta e 

unívoca, deixando-se em aberto, a cada uma das jurisdições, a interpretação deste conceito, 

tendo em conta o artigo 3 (2) da Convenção Modelo da OCDE. Esta situação acabou por gerar 

diversos debates doutrinários, sobretudo devido à dificuldade interpretativa e que continua a 

redundar numa jurisprudência altamente divergente. 58 Neste seguimento, e conhecedora de 

todas estas dificuldades, a OCDE elaborou, em 2011 e 2012, dois projetos de discussão pública 

sobre o significado de “beneficiário efetivo”, que resultaram na alteração dos Comentários à 

Convenção Modelo da OCDE, o que ocorreu primeiramente no dia 15 de julho de 2014; e, mais 

                                                 
57 OCDE. Public Discussion Draft beps action 6: preventing the granting of treaty benefits in 

inappropriate circumstances. 2014. Disponível em <https://www.oecd.org/tax/treaties/treaty-abuse-discussion-

draft-march-2014.pdf>. Acesso março de 2018. 
58 LI, Jinyan. Beneficial ownership in tax treaties: judicial interpretation and the case for clarity. 

Osgoode CLPE Research Paper No. 4/2012, 2012. 

https://www.oecd.org/tax/treaties/treaty-abuse-discussion-draft-march-2014.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/treaty-abuse-discussion-draft-march-2014.pdf
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recentemente, em 2017. Tal facto possibilitou a revisão do posicionamento anteriormente 

acolhido, bem como a análise do impacto do conceito de beneficiário efetivo num contexto de 

planeamento fiscal internacional 59. 

A doutrina internacional costuma citar dois casos marcantes na jurisprudência, 

designadamente os casos Indofood e Prèvost, sendo que o conteúdo das decisões apresenta 

alguma importância no âmbito do estudo do conceito de beneficiário efetivo60. Ora, e tal como 

observado por CASTRO 61, a abordagem utilizada no primeiro caso aproxima o conceito de 

beneficiário efetivo do seu papel enquanto medida antiabuso fiscal; enquanto, no segundo caso, 

tenta-se chegar a um significado próprio para a expressão “beneficiário efetivo”, definindo-se, 

ainda, o escopo das empresas intermediárias na aplicação do conceito62. Todavia, verifica-se 

uma omissão no âmbito da discussão doutrinária sobre a abordagem legal ou económica do 

conceito de beneficiário efetivo, à qual acresce uma intersecção desta temática com a das 

medidas antiabuso. Conforme veremos, estas discussões não passaram despercebidas no seio 

da OCDE; e com isso, não pode deixar de observar-se os comentários da OCDE e as suas mais 

recentes atualizações com vista a uma (tentativa de) delimitação do conceito aqui em causa.  

De acordo com os comentários da OCDE, a razão primordial da inserção do 

conceito de beneficiário efetivo prende-se com a necessidade de esclarecer o significado da 

expressão “pago ... a um residente”, no contexto do art.º 10.º da Convenção Modelo da OCDE, 

sobre dividendos 63. O aditamento deste requisito no segundo parágrafo da aludida disposição, 

que regula as situações em que o Estado de origem tem que reduzir a taxa de imposto retido na 

fonte, serve para explicar as situações em que o primeiro parágrafo é aplicável e, 

consequentemente, quando é permitida a cobrança por parte do Estado de residência 64. De notar 

que, somente quando é permitido ao Estado da residência tributar o dividendo, é que o Estado 

da fonte é obrigado a limitar a retenção. O propósito será, então, negar o acesso aos benefícios 

                                                 
59WARDZYNSKI, Adrian. The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid 

Approach to Beneficial Ownership. Intertax, 2015, 43.2: 179-191. 
60 BAKER, Philip. Beneficial ownership: after Indofood. GITC review, 2007, 6.1. 
61 CASTRO, Leonardo. Concept of Beneficial Owner in Tax Treaties: Separating the Wheat from 

the Chaff through Case Law Method Internationally. Int'l Tax J., 2013, 39: 21. 
62 DU TOIT, Charl. The evolution of the term “Beneficial Ownership” in relation to International 

Taxation over the past 45 years. Bulletin for International Taxation, 2010, 64.10: pp. 500-509. 
63 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD 

Publishing, p. 188 para 12. 
64 CHICO DE LA CÁMARA, Pablo. “La residencia fiscal y la cláusula del beneficiario efectivo 

como medidas anti-abuso generales en el modelo de convenio de la OCDE” in SERRANO ANTÓN, Fernando 

(coord.), Las medidas anti-abuso en la normativa española y en los convenios para evitar la doble imposición 

internacional y su compatibilidad con el Derecho comunitario, IEF, Madrid, 2002, pp 59.  
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interpostos pelos tratados relativamente aos contribuintes que surjam meramente como 

beneficiários formais, normalmente, como intermediários, através de um negócio jurídico 

artificioso, pelo qual se procura obter uma vantagem fiscal que não seria alcançada pelo 

beneficiário em situações de normalidade 65. Com isso, procura-se limitar os benefícios aos que 

sejam verdadeiramente os efetivos e verdadeiros beneficiários 66.  

A dificuldade interpretativa referida nos parágrafos anteriores deriva, basicamente, 

da dificuldade de demarcação da terminologia e alcance da expressão, uma vez que existe um 

significado no direito interno dos países de commom law, inexistindo tal similitude nos países 

de civil law.67  Aqui chegados, é ainda importante efetuar uma análise histórica do conceito do 

beneficiário efetivo, com vista a uma melhor compreensão do conceito, principalmente porque 

antes mesmo da inclusão deste conceito, na Convenção Modelo da OCDE, em 1977, o Reino 

Unido (um dos ordenamentos jurídicos de commom law, que mais se destaca neste assunto), 

havia já efetuado a primeira utilização do termo. Ademais, no momento da inclusão do termo 

no articulado da Convenção Modelo da OCDE, o Reino Unido era um dos colaboradores do 

grupo de trabalho da Convenção, razão pela qual pode ter exercido alguma influência no 

conceito que foi inicialmente pensado e inserido na Convenção, e que justifica a relevância 

desta pequena abordagem histórica.  

Apesar de mesmo nos sistemas de commom law, a definição de beneficiário efetivo 

não ser pacífica, esta tem vindo a ser encarada pela jurisprudência como “beneficial ownership 

lacks proper meaning”. Ou seja, de uma forma muito “simples”, existe o beneficiário efetivo 

de um bem quando existe um direito. Este direito seria equivalente ao do proprietário, isto é, 

quando se detém um direito de gozo sem limite, configurando-se assim um conceito jurídico 

que remete para o direito privado 68. 

Por seu turno, e no que concerne aos Estados de civil law, a inclusão de uma 

expressão de significado equivalente ao de beneficiário efetivo ou uma definição descritiva ou 

especifica para fins fiscais, apenas começou a ser incorporada, nestes ordenamentos jurídicos, 

há pouco mais de uma década, pelo que se trata – aqui – de um tema ainda recente. 

                                                 
65 SANCHES, J. L. “Os limites do planeamento fiscal”. Coimbra Editora, Coimbra, 2006. p.8 
66 CASTRO, Leonardo FM. Concept of Beneficial Owner in Tax Treaties: Separating the Wheat 

from the Chaff through Case Law Method Internationally. Int'l Tax J., 2013, 39: 21. 
67 ROLIM, João Dácio. A (des) necessidade de um conceito harmônico de “beneficiário efetivo” nos 

Acordos para evitar a dupla tributação: um caso brasileiro e o direito comparado. Revista Dialética de Direito 

Tributário, pp. 179. 
68 IDEM 
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Citando a posição de alguns autores, BAKER 69, por exemplo, aponta, por um lado, 

para o facto de que uma cláusula relativa ao beneficiário efetivo excluiria os benefícios dos 

tratados em caso de interposição de um terceiro que atue como mero recetor de pagamentos.  

Por outro lado, o mesmo autor ressalta que deve atentar-se o facto de que o conceito de 

beneficiário efetivo também conduziria, pela negativa, a benefícios mesmo para uma empresa 

que efetivamente recebesse rendimentos e posteriormente realizasse distribuições aos seus 

acionistas, hipótese muito comum na esfera empresarial.  Neste ponto, e de acordo com os 

comentários da OCDE, deve restringir-se a aplicação do conceito de beneficiário efetivo às 

hipóteses em que o proprietário legal age como trust de outrem e, ainda, em casos similares, 

como o de uma conduit company 70. A inclusão do conceito de beneficiário efetivo baseia-se, 

então, na ideia de que a redução da isenção não deve ser aplicada aos casos em que os residentes 

de um país terceiro pudessem colocar o rendimento nas mãos de um representante.  

Por seu turno, VOGEL 71 defende que o beneficiário efetivo seria aquele com 

liberdade para decidir sobre: (i) se o capital ou outros ativos devem ser utilizados ou 

disponibilizados para uso por parte de outros; ou (ii) a forma como os rendimentos devem ser 

usados; ou (iii) ambos. Subjetivamente, tal definição enfoca o poder do beneficiário efetivo no 

sentido de controlar a utilização e a subsequente atribuição do capital (ou dos rendimentos), o 

que se afigura coerente com o objetivo de uma disposição deste género (referimo-nos à cláusula 

do beneficiário efetivo). Ou seja, o objetivo aqui em causa trata-se de impedir o uso abusivo de 

uma determinada convenção para evitar a dupla tributação, em particular para empresas que 

apresentam como único propósito o de canalizar o rendimento através de um Estado que 

beneficie de um tratado de dupla tributação. Objetivamente, o teste de beneficiário efetivo 

concentra-se apenas nos atributos da propriedade. Deste modo, o status de beneficiário efetivo 

não poderia ser negado a uma pessoa pelo facto de esta beneficiar de uma isenção de imposto 

ou devido à intensidade do seu vínculo com o Estado da residência (os referidos vínculos podem 

                                                 
69 BAKER, Philip. Beneficial ownership: after Indofood. GITC review, 2007, pp. 6-11.  
70 No caso das conduity company, considera-se que estas possuem poderes tão limitados que que 

revelam-se meramente como fiduciárias, ou seja, atuando como um canal de trânsito dos rendimentos da sociedade 

para os seus efetivos beneficiários finais. Neste ultimo caso, pode resultar na desconsideração do liame subjetivo 

que a torna beneficiária do tratado justamente porque ao atuar como mera recetora dos benefícios fiscais presentes 

na Convenção Internacional, não se configura a existência de uma causa que permita a subsunção da sociedade à 

convenção, e esta deixa de lhe ser aplicada. Ainda, para mais detalhes sobre o tema, a OCDE possui um relatório 

“Double Taxation Convention and the Use of Conduit Company”, onde determina-se igualmente a necessidade de 

poderes suficientes sobre o rendimento para ser considerada beneficiária final deste.  
71 VOGEL, Klaus. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions: A Commentary. Kluwer law 

International, 1997. 
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prender-se, por exemplo, com a verificação de uma atividade comercial, a substância da 

atividade ao nível local, etc.). 

Tendo em conta que o alcance da expressão “beneficiário efetivo” sempre foi alvo 

de discussões doutrinárias, a restrição em relação às conduity companies, deu origem a um 

relatório da OCDE, intitulado “Restricting the entiement to treaty benefits” 72. As conclusões 

deste relatório influenciaram na revisão do conceito de beneficiário efetivo, tendo-se ainda em 

conta as alterações aos comentários da Convenção Modelo da OCDE, em 2003. Ainda assim, 

e perante as diversas interpretações atribuídas ao conceito de beneficiário efetivo por parte dos 

Tribunais e das administrações fiscais dos diferentes Estados, bem como perante a – 

consequente – dupla tributação (positiva ou negativa) que daí possa advir, o Comité de Política 

Fiscal da OCDE retomou a discussão, em 2011, o que resultou na alteração da Convenção 

Modelo da OCDE novamente em 2014.  Destaque-se, neste contexto, em 2011, a elaboração 

de um projeto de discussão (discussion draft), elaborado pela OCDE, com o objetivo de 

procurar soluções específicas no contexto da definição do conceito de beneficiário efetivo 73. 

No âmbito da aludida modificação, destaca-se uma nova interpretação do conceito 

aqui em causa, que deixa de apresentar uma delimitação negativa, passando a possuir um 

alcance mais aprofundado, termos em que o beneficiário efetivo se trata do sujeito que detém a 

capacidade de utilizar os rendimentos de forma finalística, ou seja, sem a obrigação de 

transmiti-los a terceiros 74. 

De notar que o grande problema do conceito residia no facto de se encontrar 

presente em centenas de tratados fiscais, mas não se verificar um entendimento mútuo sobre o 

que este termo significaria, ou seja, se teria essência económica ou apenas legal, se teria um 

significado internacional ou puramente interno e, além disso, se seria um verdadeiro 

instrumento para combater o abuso de tratados (treaty shopping) ou apenas um meio de 

atribuição do rendimento75. Ora, e conforme se verá na seção seguinte, os comentários da 

                                                 
72 OCDE, “Restricting the entiement to treaty benefits”.  Disponível em https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2014-full-version/r-17-restricting-the-

entitlement-to-treaty-benefits_9789264239081-110-en#page1. Acesso em fevereiro de 2018  
73 OECD, Clarification of the Meaning of “Beneficial Owner” in the OECD Model Tax Convention 

Discussion Draft (OECD 2011). International Organizations’ Documentation IBFD, at Para. 12.1, p. 3. Disponível 

em: <www.oecd.org/dataoecd/49/35/47643872.pdf>. Acesso em: Abril de 2018 . 
74 COLLIER, Richard. Beneficial Owner Proposals: Not So Beneficial. International Tax Review, 

2013, 24: 10. 
75 KOTLYAROV, Maxim. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax 

Convention 2010: A Critical Analysis. Lap Lambert Academic Publishing. 2015.  
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OCDE elucidaram algumas destas questões, deixando, contudo, algumas outras questões por 

responder.  

2.1.1 Os comentários à convenção modelo da OCDE – conteúdo, relevo e 

principais alterações  

2.1.1.1 Comentários antes de 2014 

A Convenção Modelo da OCDE apresenta alguns comentários, a cada um de seus 

artigos, previstos na Introdução, parágrafos 28 e 29. Tais comentários foram redigidos e 

aprovados por peritos dos governos os E. M., no seio do Comité de Assuntos Fiscais da OCDE, 

possuindo a função principal de esclarecer o âmbito de aplicação dos diversos artigos do 

articulado da Convenção Modelo e, ainda, servindo como um guia para a interpretação e 

aplicação dos dispositivos convencionais em causa. 

Em 1995, e após uma nova alteração, passou a constar do articulado da Convenção 

Modelo o termo “residente” – antes incluído apenas nos comentários à Convenção –, pelo que 

este critério passou a ser um dos requisitos para efeitos de qualificação (e preenchimento) do 

conceito de beneficiário efetivo. Contudo, os comentários de 1995 não trouxeram grandes 

inovações nesta matéria. 

Em relação aos comentários de 2003, pode afirmar-se que passou assim a 

contemplar-se duas elucidações principais sobre o significado de beneficiário efetivo. Em 

primeiro lugar, verifica-se que esta expressão não é utilizada num sentido técnico restrito; mas, 

pelo contrário, deve ser entendida à luz do objeto e dos propósitos da Convenção, incluindo 

evitar a dupla tributação e prevenir a evasão e a fraude fiscais 76.  Em segundo lugar, a aplicação 

do conceito aqui em causa não deve ser restringida a agentes e representantes, bem como a 

outros residentes de um determinado Estado Contratante, que "simplesmente atuem como 

condutores para outra pessoa que receba o benefício do rendimento" 77. 

Ao texto da Convenção Modelo da OCDE ocorreram outras alterações (e 

comentários), mais concretamente em 2008 e 2010. Porém, neste caso, não trouxeram grandes 

inovações, especialmente no que diz respeito à definição do beneficiário dos juros, dividendos 

e royalties.  

                                                 
76 BAKER, Philip. Double Tax Conventions. Sweet and Maxwell, 2015.  
77Cfr. OECD. Model Convention of income. Commentary on Art. 10, [12]. 2003. 
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2.1.1.2 Comentários e alterações à Convenção Modelo da OCDE, ocorridos 

em julho de 2014 

A alteração de 2014 à Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o capital 

foi aprovada pela Comissão de Assuntos Fiscais da OCDE, em 26 de junho de 2014; e pelo 

Conselho da OCDE, em 15 de julho de 2014. No seio das várias modificações, salientam-se as 

alterações ao art.º 26.º, que dispõe sobre a troca de informações e – mais relevante ainda no 

âmbito do presente trabalho – sobre as modificações relativas ao conceito de beneficiário 

efetivo.  

No contexto das principais modificações operadas, verificou-se um notado esforço 

no sentido de explicar o propósito original do conceito de beneficiário efetivo, abordando-se as 

dificuldades que poderiam decorrer da expressão “pago … a um residente”, no sentido de que 

o Estado da fonte de obtenção dos rendimentos não tem que dispensar a tributação dos 

dividendos apenas pelo facto de o pagamento de dividendos ser efetuado a uma sociedade num 

Estado com o qual o Estado de origem tenha celebrado uma convenção para evitar a dupla 

tributação. 78 

As modificações operadas elucidam também para o facto de que o conceito de 

beneficiário efetivo não possui um significado preciso na legislação interna da maior parte das 

jurisdições, razão pela qual não deveria ser interpretado por referência a qualquer significado 

técnico que pudesse advir das legislações internamente consideradas. Note-se que não existe 

qualquer proibição a que tal aconteça, mas sim – e apenas – uma recomendação no sentido de 

que a legislação interna deve tornar-se aplicável, na medida em que seja consistente com o 

objetivo geral da Convenção e respetivos comentários, destacando-se os objetivos de evitar a 

dupla tributação e prevenir a fraude e a evasão fiscais. 

Uma das formas de tentar esclarecer o âmbito de aplicação do conceito de 

beneficiário efetivo, baseia-se, justamente, em alguns testes, que podem prender-se com a 

substância legal ou económica. De facto, as autoridades fiscais e os sistemas judiciários 

nacionais têm-se baseado, até agora, numa das duas abordagens 79. 

                                                 
78ALVAREZ, Marco. “Aproximacion al concepto de beneficiario efectivo.” VI Jornadas 

Académicas, Facultad de Ciencias Econômicas y de Administracíon. Universidad de la Republica. 2016.  
79 HAGMANN, Fredrik. Beneficial Ownership-a concept in identity crisis. Faculty of law Lund 

University, 2017. 
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Assim, as discussões acerca da interpretação do conceito de beneficiário efetivo 

dizem respeito ao teste de substância (económica ou jurídica), que deve ser aplicado neste 

contexto, e que gera interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em ambos os sentidos. Na 

doutrina, por exemplo, um número substancial de autores defende a superioridade da 

abordagem jurídica80 81, sustentando, para o efeito, que o conceito de beneficiário efetivo 

deveria ser restrito às situações em que a empresa intermediária agisse como um agente ou um 

mandatário.  

Contudo, uma outra parte da doutrina 82 advoga que, apesar da importância da 

análise dos requisitos legais da estrutura tributária, os aspetos factuais mais objetivos não devem 

ser ignorados, principalmente nos casos mais complexos, de abuso de tratados. Este segundo 

grupo de autores propugna, assim, a interpretação segundo o teste da substância económica, 

entendimento seguido por Tribunais de alguns Estados, onde foram tomadas decisões baseadas 

numa avaliação de prevalência da substância sobre a forma.83 

Aqui chegados, pode dizer-se que os comentários à Convenção Modelo da OCDE, 

no que se refere à interpretação do artigo 10.º, parágrafo 12.4, parecem ter alguma relevância 

para esta questão. Para RIBEIRO 84, a análise do dito parágrafo parece sinalizar que a realidade 

econômica também deve ser considerada quando dispõe sobre a transmissão dos rendimentos:  

“Tal obrigação [obrigação contratual do destinatário em passar o pagamento que 

recebeu a outra pessoa, a qual com isso, impõem restrições do seu direito de desfrutar do 

dividendo e, portanto, ser considerado um beneficiário] será normalmente derivada de 

documentos legais relevantes, mas também pode ser encontrada com base em factos e 

circunstâncias que demonstrem que, em substância, o destinatário não tem, manifestamente, o 

direito de utilizar e usufruir do dividendo, sem qualquer obrigação contratual ou legal de 

repercutir o pagamento recebido a outra pessoa.” 85 

                                                 
80  VANN, Richard. Beneficial ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us. Sydney 

Law School Research Paper No. 12/66 2012. Disponível em < 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2144038>  Acesso maio de 2018.  
81 COLLIER, Richard. Clarity, opacity and beneficial ownership. British Tax Review, VI, 2011. pp. 

684-704. 
82 WARDZYNSKI, Adrian. The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid 

Approach to Beneficial Ownership. Intertax, 2015, 43.2: pp. 179-191. 
83 MARTIN JIMENEZ, Adolfo. Beneficial ownership: current trends. 2010. Disponível em                  

< https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2392506> Acesso dezembro 2017.  
84 RIBEIRO, João Sérgio. “BEPS and treaty abuse” in RIBEIRO, João Sérgio (coord). 

“International Taxation: new challenges” Universidade do Minho, 2017.  
85  Idem; Ibid.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2392506
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Porém, este autor continua referindo que, por outro lado, em outras partes do 

comentário, tal abordagem parece ser limitada, referindo-se, neste contexto, ao parágrafo 12.3. 

Neste caso, cita, por exemplo, o caso de uma empresa interposta (conduit company), que apesar 

de normalmente não poder ser considerada beneficiária (endossando os ditames do relatório 

“double taxation convention and the use of conduty company”) os comentários parecem 

permitir alguma margem para admitir que algumas destas empresas podem, apesar da 

inexistência do aspeto económico, serem consideradas beneficiários efetivas em determinados 

casos. 86 

 Já para WARDZYNSZY 87, extrai-se dos comentários de 2014 (à Convenção 

Modelo da OCDE), mais concretamente no que se refere ao artigo 10.º, parágrafo 12.4, o que 

seria o cerne do teste do beneficiário efetivo, baseado no direito de utilizar e aproveitar o 

rendimento, sem que haja restrições ditadas por uma obrigação contratual ou legal de entregar 

o pagamento a uma outra pessoa. Neste contexto, e para o referido autor, seria a interposição 

pela OCDE de um “porto seguro” em relação ao teste de beneficiário efetivo, onde clarifica que 

uma obrigação relacionada com a entrega do pagamento que não é dependente da primeira 

remuneração, considera-se em conformidade com o conceito de beneficiário efetivo. Assim, 

quaisquer pagamentos que dependam um do outro podem ainda satisfazer o teste do 

beneficiário efetivo.  

Portanto, é interessante considerar em que medida esta regra do “porto seguro” pode 

dar alguma indicação sobre a profundidade da atividade económica que seria necessária para 

passar no teste da substância económica, sobretudo em cenários fora da sua área de atuação. 

Consequentemente, confiando na dependência entre pagamentos, em vez de exigir uma 

substância física, tal regra apresentaria um forte sinal de que o beneficiário efetivo é 

predominante sobre as obrigações legais e os factos estritamente relacionados com esses 

pagamentos. Por outras palavras, no caso das sociedades holding, não se trata da falta de 

substância física, mas sim de uma dependência inegável entre pagamentos, que se apresenta 

decisiva na análise do conceito de beneficiário efetivo.  

                                                 
86 Para mais detalhes, cfr: RIBEIRO, João Sérgio. BEPS and treaty abuse. Universidade do Minho, 

2017. Pp 91 e ss. In: RIBEIRO, João Sérgio. International Taxation New Challenges. Universidade do Minho, 

2017. 
87 WARDZYNSKI, Adrian. The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid 

Approach to Beneficial Ownership. Intertax, 2015, 43.2: pp. 179-191. 
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A base de sustentação para negar um determinado direito a um recetor, basear-se-

ia, então, em dois fatores, a saber: (i) a existência de uma obrigação legal (ou contratual) de 

transferir o produto; e (ii) uma relação de interdependência entre o recebimento do pagamento 

original e a transferência. Tais obrigações, normalmente derivam de documentos legais 

relevantes, mas também podem ser encontradas tendo em conta factos e/ou circunstâncias que 

demonstrem que, em substância, o destinatário – claramente – não possui o direito de utilizar e 

aproveitar o rendimento passivo, limitado por uma determinada obrigação legal ou contratual 

de entregar o pagamento recebido a uma outra pessoa. 

Além disso, destaque-se ainda que os comentários de 2014 à Convenção Modelo 

da OCDE sobre o rendimento e o capital estabelecem um padrão geral em relação ao direito de 

utilizar e aproveitar o rendimento. Embora a leitura desta expressão não revele quaisquer 

indícios quanto ao limiar geral, é necessário recordar que se trata de uma alteração em relação 

ao rascunho de 2011, que exigia o pleno direito de usar e usufruir do rendimento. Assim, em 

certos casos, um mero dever factual de transferir não é suficiente para negar o direito de uso do 

beneficiário do rendimento. 88 De facto, no que diz respeito às transações financeiras, o 

Comentário de 2014 afirma explicitamente que o direito de uso do recetor do rendimento não 

pode ser negado, apenas com base numa transferência de rendimentos. A circunstância em que 

o destinatário do rendimento satisfaz outras obrigações sem a existência de uma necessária 

conexão entre o rendimento e o gasto não é considerada prejudicial. Assim, passou a ter uma 

maior relevância para a interpretação do termo uma análise do contexto que envolve o negócio 

jurídico ou a transação em questão 89. 

Em particular, deve ainda dedicar-se especial atenção a esta matéria, no sentido de 

garantir que o conceito seja flexível o suficiente para incluir todos os tipos de situações que não 

são suscetíveis de definição concreta e também as novas estruturas jurídicas que são criadas de 

uma forma cada vez mais complexa. O esclarecimento do comentário ao parágrafo 12.5 da 

Convenção Modelo da OCDE parece corroborar a ideia, ao afirmar que embora o conceito de 

beneficiário efetivo contemple algumas formas de fraude fiscal (isto é, aquelas que envolvam 

a interposição de um destinatário que é obrigado a transferir o dividendo para outra pessoa), 

                                                 
88 COLLIER, Richard. Beneficial Owner Proposals: Not So Beneficial. International Tax Review, 

24: 10. 2013 
89 ECKERT, John. Switzerland: The concept of beneficial ownerrship in double tax treaties in the 

context of financial transactions. Internacional Tax Review. 2017 Disponível em < 

http://www.internationaltaxreview.com/Article/3745736/Switzerland-The-concept-of-beneficial-ownership-in-

double-tax-treaties-in-the-context-of-financial.html> Acesso março de 2018  

http://www.internationaltaxreview.com/Article/3745736/Switzerland-The-concept-of-beneficial-ownership-in-double-tax-treaties-in-the-context-of-financial.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3745736/Switzerland-The-concept-of-beneficial-ownership-in-double-tax-treaties-in-the-context-of-financial.html
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não contempla outros casos e não deve, portanto, ser considerado como restringindo de 

qualquer forma a aplicação de outras abordagens para lidar com tais casos. 

É ainda de ressalvar que, muito embora todas as suas vantagens, as tentativas no 

sentido de definir o limiar do conceito aqui em causa (ou seja, o conceito de beneficiário efetivo) 

podem criar uma espécie de “armadilha”, que pode prejudicar eventualmente as Autoridades 

Fiscais das jurisdições envolvidas (caso a definição seja demasiado restritiva), bem como os 

contribuintes (quando percebam que podem ser-lhes negados os benefícios do tratado fiscal, 

sendo que, então, criam estruturas artificiais para evitar a carga fiscal).  

Sem prescindir, é ainda de referir que o Comentário de 2014 à Convenção Modelo 

da OCDE constitui uma grande ampliação do conceito de beneficiário efetivo. Assim, e tendo 

em conta os inconvenientes associados às abordagens legais e económicas, segue-se no presente 

estudo o entendimento de que a melhor interpretação do conceito de beneficiário efetivo 

passaria por uma abordagem híbrida. De acordo com tal abordagem, os fatores económicos 

apenas poderiam anular a conclusão, com base nas caraterísticas formais, em casos excecionais. 

Circunscrever a condição de beneficiário efetivo dos art.ºs 10.º a 12.º da Convenção Modelo da 

OCDE a uma investigação exclusivamente legal ou económica seria arbitrário e prejudicial no 

contexto da procura de uma política pública equilibrada 90. Acresce que, não existe uma base 

convincente, no passado ou no presente material jurídico da OCDE, que favoreça uma 

abordagem à exclusão de um ou de outro contexto. Tendo em conta a natureza inerentemente 

menos objetiva da análise económica, o conceito de beneficiário efetivo não deve encontrar-se 

imune a nenhuma circunstância factual que aponte claramente para o abuso.  

Seguindo este mesmo entendimento aponta-se, por exemplo, para a doutrina de 

KOTLYAROV 91,  que dispõe que “a chave para esclarecer o conceito de beneficiário efetivo 

é desenvolver uma técnica que combine instrumentos de análise legal e económica”.  

A abordagem híbrida aqui defendida não se trata necessariamente uma 

concetualização nova, mas sim de um reconhecimento da prática já aplicada em algumas 

jurisdições, numa veemente adesão à abordagem económica. Esta ideia pode ser inferida do 

tipo de casos que se encontram a ser discutidos, sobretudo acerca da condição de beneficiário 

efetivo.  

                                                 
90 KOTLYAROV, Maxim. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax 

Convention 2010: A Critical Analysis. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. pp.5-11.  
91 IDEM 
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Em suma, a orientação dada, pela OCDE, no Comentário de 2014 - embora ainda 

deixe algumas lacunas – parece no geral ser suficientemente instrutiva, especialmente quando 

comparada com os Comentários de 1977 e 2003.  

2.1.1.3 Os comentários de 2017 à Convenção Modelo da OCDE 

Devido a respetiva relevância, e em função do – ainda – pouco tempo de 

implementação, neste tópico discorrer-se-á brevemente acerca da alteração mais recente aos 

comentários à Convenção Modelo da OCDE, bem como às suas principais modificações. 

Aprovado em 21 de novembro de 2017, o conteúdo da atualização de 2017 à Convenção 

Modelo da OCDE incorporou sobretudo algumas alterações decorrentes do projeto BEPS. 

Destarte, as modificações ora efetuadas reconhecem expressamente que os propósitos da 

Convenção não se limitam à eliminação da dupla tributação, mencionando-se expressamente 

que as disposições da Convenção não devem criar oportunidades para a não tributação ou para 

a redução da tributação por intermédio de mecanismos evasivos/fraudulentos. Em relação à 

respetiva interpretação, cabe ainda mencionar o Artigo 31 (1) da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, direcionando-se para a interpretação, de acordo com os ditames da boa-

fé, aplicável aos tratados.   

De igual forma, nota-se ainda uma inovação pelo facto de se fazer constar 

expressamente uma referência ao treaty shopping, apontando-se este fenómeno como um 

exemplo que não deveria resultar de tratados fiscais, explicando-o – ainda – como um dos tipos 

de “arranjos” que os Estados contratantes pretendem impedir. 

Perante a aludida alteração, extremamente recente, e embora “fuja” do escopo de 

limitação do presente trabalho, ainda que somente a título elucidativo, citar-se-ão as principais 

modificações trazidas. Estas incluem alterações ao Comentário do Artigo 1 (pessoas cobertas) 

sobre “Uso indevido do Convenção”, e um novo Artigo 29 (Direito aos Benefícios), que inclui 

uma cláusula de limitação de benefícios (LOB), uma disposição antiabuso aplicável a 

estabelecimentos estáveis situados em países terceiros, e um teste destinado a averiguar o 

objetivo principal subjacente ao uso da Convenção (principal purpose test). Outras mudanças 

incluem o Artigo 5 (Estabelecimento Estável) e o Comentário resultante do trabalho de 

acompanhamento da Ação 7 do Plano BEPS; alterações ao artigo 25.º (procedimento de mútuo 

acordo) e, ainda, comentários aos art.ºs 2, 7, 9 e 25, contidos na Ação 14 do Plano BEPS. 

Voltando, agora, ao cerne do presente trabalho, e em relação aos dividendos, 

verifica-se uma alteração no subparágrafo 2A do artigo 10. Além disso, a referência a entidades 
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que não são uma sociedade de pessoas é eliminada, no sentido de que o dividendo pago a uma 

entidade fiscalmente transparente é considerado rendimento de um residente de um Estado 

contratante, uma vez que é tributado ao nível dessa entidade ou dos seus membros. 

3 Breves notas sobre o tratamento do conceito de beneficiário efetivo nas 

convenções de dupla tributação realizadas por Portugal  

Segundo informações retiradas do Portal das Finanças Português, até 2017, 

Portugal contava com 76 Convenções para evitar a dupla tributação assinadas. No âmbito de 

tais convenções, nota-se a omissão de uma definição do conceito de beneficiário efetivo em 

quase todas as Convenções analisadas.92 Nos mesmos moldes da Convenção Modelo da OCDE, 

que serve de base a todas estas convenções, o conceito de beneficiário efetivo é citado no que 

diz respeito aos juros, dividendos e royalties, seguindo-se ainda as disposições básicas 

recomendadas pela OCDE.  

Note-se que, em relação aos dividendos, a tendência geral, nas convenções para 

evitar a dupla tributação, vai no sentido de estipular uma taxa mínima de tributação de 5%, com 

uma variante máxima de 15%.  Já no caso dos juros, a taxa varia entre 10 e 15%, à exceção do 

Japão e Chile, que estabelecem uma taxa mínima de 5%.  Por fim, no caso dos dividendos, a 

taxa é mais variada, existindo previsão de 5% ou 7,5%, consoante a jurisdição em causa, com 

os limites máximos rondando os 15%, à semelhança do que acontece com outros tipos de 

rendimentos.  

4 O conceito de beneficiário efetivo e o tratamento de juros, dividendos e 

royalties no âmbito do direito interno  

A inclusão do conceito de beneficiário efetivo no Direito interno da maioria dos 

Estados de civil law é uma conquista recente, tal como já referimos anteriormente neste 

contributo. Na União Europeia, a inclusão do conceito de beneficiário efetivo foi subscrita 

através da Diretiva sobre as sociedades-mãe e sociedades subsidiárias;93 bem como através da 

                                                 
92 Informações obtidas no portal das finanças. Para  mais informações, a listagem disponível                                            

em:<http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_t

abelas_doclib/Pages/convencoes.aspx>.  Acesso em março de 2018.  
93 Cfr. Diretiva (UE) 2015/121 do Conselho, de 27 de janeiro de 2015, que altera a Diretiva 

2011/96/UE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-

Membros diferentes. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Pages/convencoes.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Pages/convencoes.aspx
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Diretiva sobre os juros 94; onde, tendo-se como base algumas disposições que visam reforçar o 

mercado único, se permitiu, parcialmente, distribuições de determinados rendimentos entre os 

E. M., através da abolição do imposto retido na fonte em pagamentos efetuados no âmbito do 

território da União Europeia. Seguidamente, serão estudados – ainda que muito brevemente – 

os seus principais desdobramentos, com incidência na importância que o conceito de 

beneficiário efetivo pode vir a ter, especialmente no que diz respeito à limitação da concessão 

de benefícios. 95 

4.1 Breve menção à (já revogada) Diretiva 2003/48/CE, de 3 de junho de 

2003, relativa aos rendimentos da poupança sob a forma de juros 

Nos termos da (já revogada) Diretiva 2003/48/CE, de 3 de junho de 2003, os 

rendimentos da poupança sob a forma de juros, pagos por um contribuinte de um E.M. a 

beneficiários efetivos que fossem pessoas singulares com residência fiscal em outro E.M., são 

tributados de acordo com a legislação do Estado da residência. O marco desta Diretiva foi o de 

ter trazido expressamente o conceito de beneficiário efetivo nos termos do artigo 2º. Sendo 

assim dispunha que para efeitos da referida Diretiva, considerar-se-iam beneficiários efetivos: 

“(...) qualquer pessoa singular que recebe um pagamento de juros ou qualquer pessoa singular 

a quem é atribuído um pagamento de juros, a menos que faça prova de que os juros não lhe 

foram pagos nem atribuídos em seu proveito (...)” 96 

Porém, a Diretiva aqui em causa foi alvo de algumas críticas doutrinárias, tendo 

sido revogada em 2015 por intermédio da Diretiva (UE) 2015/2060 do Conselho, de 10 de 

novembro de 2015, com a justificação do surgimento da troca automática de informação à 

escala global – tópico este que será melhor discutido no local próprio. 

Mais concretamente, verificou-se que, em março de 2015, a Comissão propôs a 

revogação da Diretiva “Poupança” (2003/48/CE), uma vez que as medidas previstas pela 

Diretiva em causa deveriam ser progressivamente substituídas pela aplicação da Diretiva de 

cooperação administrativa, que exige o mais amplo escopo de troca automática de informações 

                                                 
94 Cfr. Diretiva 2003/49/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum 

aplicável aos pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas de Estados-Membros 

diferentes 
95 HAGMANN, Fredrik. Beneficial Ownership-a concept in identity crisis.  Department of Law. 

Faculty of Law, Lund University, 2017. 
96 Cfr. Directiva 2003/48/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa à tributação dos 

rendimentos da poupança sob a forma de juros. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0048. Acesso maio de 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0048
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sobre contas financeiras (incluindo rendimentos relacionados com a poupança). Argumentou-

se, assim, que a revogação da Diretiva da Poupança criaria um enquadramento simplificado 

para a troca automática de informações financeiras e impediria qualquer incerteza jurídica ou 

encargo administrativo extra para as autoridades fiscais e empresas. Além disso, os protocolos 

que transformam os acordos relativos à poupança de países terceiros em acordos de intercâmbio 

automático de informações sobre contas financeiras têm em conta as disposições da Diretiva 

2011/16/UE do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação administrativa no 

domínio da fiscalidade. 

Com efeito, no dia 10 de novembro de 2015, o Conselho revogou a Diretiva relativa 

à poupança, em conformidade com as aludidas recomendações 97.  

4.2 A Diretiva 2003/49/CE do Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa 

a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties 

efetuados entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes 

Considerando o mercado único e as transações entre sociedades de E. M. diferentes, 

a Diretiva aqui aludida foi criada com o intuito de uniformizar a tributação no que diz respeito 

ao pagamento de juros e royalties. Para tal, esta Diretiva visou abolir a tributação do pagamento 

de juros e royalties no E. M. em que estes fossem gerados, com uma condição (de aplicação), 

no sentido de que o beneficiário efetivo dos juros ou royalties fosse uma sociedade de outro E. 

M. ou um estabelecimento estável situado noutro E. M. 98. 

É ainda importante mencionar que, seguindo as disposições da Convenção Modelo 

da OCDE, a Diretiva aqui referida efetuou ainda a ressalva de que uma sociedade somente se 

considerada como beneficiário efetivo dos juros ou royalties caso receba esse pagamento por 

contra própria, excluindo a aplicação no caso de a sociedade ser considerada mera intermediária 

de terceiros. Dispõe ainda a Diretiva que o Estado da fonte pode limitar a concessão da isenção 

à apresentação de um certificado, que comprove que preenche os requisitos exigidos no artigo 

3º, encontrando-se, entre eles, a comprovação da qualidade de beneficiário efetivo.  

A transposição desta Diretiva para o direito interno português foi feita nos termos 

da Lei n.º 34/2005, de 17 de fevereiro; e, depois, através da Lei n.º 55/2013, de 8 de agosto. Por 

                                                 
97 BRODZKA, Alicja. Automatic Exchange of Tax Information in the European Union-The 

Standard for the Future. European Taxation, 2016, 56.1. 
98 Cfr. DIRETIVA 2003/48/CE DO CONSELHO de 3 de junho de 2003 relativa à tributação dos 

rendimentos da poupança sob a forma de juros.  
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intermédio desta última, alterou-se o CIRC (Código do Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas), isentando-se, do respetivo pagamento, os juros e royalties cujo beneficiário 

efetivo seja uma sociedade de outro E. M. da União Europeia. Antes disso, os mesmos juros e 

royalties encontravam-se sujeitos à IRC, com uma retenção na fonte à taxa de 5%. 

Cabe mencionar, por fim, a Diretiva 2014/107/UE do Conselho, de 9 de dezembro 

de 2014, que altera a Diretiva 2011/16/UE no que respeita à troca automática de informações 

obrigatória no domínio da fiscalidade, que será adiante objeto de um estudo mais aturado. Esta 

veio alterar as disposições sobre a obrigatoriedade da troca automática de informações entre as 

administrações fiscais. Ora, e para além de procedimentos tais como: a troca de informações (a 

pedido, espontâneas e automáticas); a participação em inquéritos administrativos; os controles 

simultâneos; a notificação mútua das decisões tributárias; e um sistema eletrónico seguro; para 

efeitos de troca de informações, a Diretiva alterada alargou a cooperação entre as autoridades 

fiscais no que respeita a troca automática de informações sobre contas financeiras.  

De referir ainda que, até o final de setembro de 2017, pretendeu-se que os juros, os 

dividendos e outras receitas similares, tais como resultados brutos da venda de ativos 

financeiros e outras receitas e saldos contábeis fossem todos enquadrados no âmbito da troca 

automática de informações – o que foi concretizado e ainda será analisado futuramente neste 

trabalho. 

4.2.1 A Diretiva 2011/96/UE do Conselho, de 30 de novembro de 2011, 

relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de 

Estados-Membros diferentes 

A tentativa de harmonização – ainda que parcial – da legislação nacional dos 

Estados-Membros em matéria de tributação dos dividendos foi realizada em virtude da Diretiva 

relativa às sociedades-mãe e suas afiliadas.  

A necessidade de criar um regime comum de tributação no caso das empresas-mãe 

e suas afiliadas estabelecidas em diferentes Estados-Membros foi tratada, em primeiro lugar, 

pela Diretiva 90/435/CE, tendo sofrido várias alterações ao longo dos anos, sendo a última 

levada a cabo pela Diretiva 2015/121/ UE, de 27 de janeiro de 2015 , que altera a Diretiva 

2011/96/UE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades 

afiliadas de Estados-Membros diferentes, com intuito de adaptar-se ao ambiente económico do 

mercado interno. A dita diretiva foi transposta para o direito interno através da Lei 5/2016, de 

29 de fevereiro, que altera o código de rendimento das pessoas coletivas, introduzindo uma 
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norma especifica antiabuso no âmbito do regime de “participation exemption” 99, ficando o 

regime inaplicável aos lucros e reservas distribuídas entre sociedades residentes a não 

residentes, ou recebidos por sua subsidiária, no caso em que se verifiquem esquemas que 

tenham como objetivo principal uma vantagem fiscal ou que se baseiem em construções vazias 

de razões económicas validas (e assim, sem substancia económica).  

Assim, trata-se da composição de um instrumento legislativo simples e amplamente 

aceitável, que consiste no estabelecimento de regras sobre a alocação dos poderes tributários e 

as técnicas propostas no sentido da abolição do fenómeno da dupla tributação de dividendos 

entre as empresas, sob pré-condições específicas 100. 

4.2.2 O Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro 

De acordo com o respetivo preâmbulo, “a Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Julho, 

autorizou o Governo a rever o regime de isenção de IRS e IRC, previsto no Decreto-Lei n.º 

88/94, de 2 de Abril, aplicável aos rendimentos de valores mobiliários representativos da 

dívida pública e a criar um regime de isenção de IRS e IRC relativamente aos rendimentos da 

dívida não pública, obtidos por não residentes em território português, que abrange, em ambos 

os casos, quer os rendimentos de capitais quer as mais-valias” 101. 

Estabelece assim um regime especial de tributação dos rendimentos daqueles 

valores mobiliários, facilitando a captação de financiamento junto de investidores não 

residentes, sem prejudicar o combate aos abusos e à utilização de «paraísos fiscais», através da 

previsão de mecanismos que visam salvaguardar as situações de utilização indevida da isenção, 

mantendo em grande parte o sistema especial de liquidação de operações de valores 

representativos de dívida pública transacionável, instituído pelo referido Decreto-Lei n.º 88/94, 

alargando a sua aplicação às obrigações emitidas por entidades não públicas e procedendo 

apenas a algumas alterações que visam uma adaptação à evolução do mercado e, em particular, 

dos sistemas de registo e liquidação de operações, bem como a uma clarificação relativamente 

                                                 
99 Em linhas gerais, esta norma, prevista no artigo 51º do CIRC, visa a eliminação da dupla tributação 

pela distribuição de lucros e reservas e a isenção de tributação de mais-valias na alienação de participações 

societárias.  
100SIDIROKASTRITI, Angeliki. Cross border distribution of company dividends: analysis of the 

legislative instruments for the avoidance of double taxation in the EU and on international level. Internacional 

Hellenic University. 2017. Disponível em < https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/handle/11544/15925>. Acesso 

março de 2018.  
101 Cfr. Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, aprova o Regime Especial de Tributação dos 

Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida. Diário da República n.º 213/2005, Série I-A de 

2005-11-07 

 

https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/handle/11544/15925
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a alguns aspetos do funcionamento do sistema e às obrigações e responsabilidades dos 

diferentes intervenientes e participantes 102. 

Ora, este diploma regula o regime especial de tributação dos rendimentos de valores 

mobiliários representativos de dívida, explicando-se no seu preâmbulo (transcrito acima), que 

visa facilitar a captação de financiamento junto de investidores não residentes, mas sempre 

tendo em atenção o combate aos abusos e à utilização de paraísos fiscais, ao mesmo tempo que 

vem prever mecanismos que evitem a utilização indevida.  

Neste diploma, podemos encontrar uma disposição expressa relativamente ao 

conceito de beneficiário efetivo – art.º 2.º, alínea a) – que, seguindo as recomendações e padrões 

da OCDE, dispõe que será considerado beneficiário efetivo “qualquer entidade que obtenha 

rendimentos de valores mobiliários representativos de dívida por conta própria e não na 

qualidade de agente ou mandatário”.  

5 .  O conceito de beneficiário efetivo no combate à evasão fiscal, ao 

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo – uma análise no 

contexto internacional e da União Europeia  

No âmbito da legislação financeira, a preocupação crescente com o branqueamento 

de capitais e o financiamento do terrorismo tem incrementado a regulamentação acerca das 

matérias aqui aludidas, sendo a identificação do beneficiário efetivo considerada um dos pilares 

fundamentais, no sentido do combate efetivo de práticas que se valem da omissão dos 

beneficiários através de empresas e esquemas complexos, com vista à utilização de fluxos 

monetários ilícitos, à evasão fiscal, à corrupção, entre outras práticas fraudulentas.   

Os escândalos, mais ou menos recentemente anunciados na imprensa, como o 

“Panama Papers” e “Lux Leaks” chamaram a atenção da comunidade internacional para o papel 

central desempenhado pelos beneficiários efetivos exercido por detrás do “véu” do sigilo 

empresarial103. Tal resultou, tanto a um nível internacional, como ao nível da União Europeia, 

                                                 
102 Cfr. Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, aprova o Regime Especial de Tributação dos 

Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida. Diário da República n.º 213/2005, Série I-A de 

2005-11-07 
103 OWENS, Jeffrey P.; MCDONELL, Rick. Creating Mechanisms to Get Good Access to Beneficial 

Ownership Information in International Context.. 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: 

The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. 2018. Disponível 

em<https://ssrn.com/abstract=3161723 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3161723>. Acesso junho de 2018.  

https://ssrn.com/abstract=3161723
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3161723
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num alargado campo de recomendações e medidas que foram postas em destaque na agenda do 

G8104.  

Na prática, foram assim reiteradas as disposições e requisitos interpostos através do 

GAFI/FATF, que estabelece recomendações que devem ser aplicados tanto pelos agentes 

fiscais, como pelos intermediários e profissionais que atuam na área, por forma a que, como 

parte da “customer due diligence activity”, se identifiquem os beneficiários efetivos.  

Aproveitando-se deste contexto internacional, a Comissão Europeia aprovou, em 

dezembro de 2014, a quarta diretiva relativa ao branqueamento de capitais (4.ª AMLD, 

seguindo a linguagem internacional), ajustando o quadro da União Europeia às recomendações 

revistas no GAFI de 2012, do G-20 e do G-8 .  

5.1 As recomendações do GAFI/FATF 

No seguimento do que tem vindo a ser aludido neste nosso contributo, bem como 

no âmbito das preocupações de combate ao nível internacional, destaca-se, primeiramente, a 

importante contribuição do FATF, criado com o objetivo de desenvolver uma resposta política 

internacional, coordenada através da elaboração de uma lista de 40 recomendações que 

representassem padrões mínimos a serem incorporados nas legislações internas de cada Estado.  

As recomendações aqui em causa são reconhecidas como verdadeiros pontos de 

referência para os diferentes Governos, incluindo a própria Comissão Europeia. A respetiva 

aplicabilidade encontra-se disposta nas próprias recomendações, contemplando-se uma 

previsão expressa para o crime de fraude, extensível à fraude fiscal.   

Desde o primeiro rascunho das ditas recomendações (datado de 1990), o GAFI 

solicita às instituições financeiras que verifiquem a “verdadeira identidade das pessoas em 

nome de quem uma conta é aberta ou uma transação conduzida”, em particular no caso de 

empresas domiciliadas. Mas apenas na penúltima alteração, em 2003, é que se verifica uma 

menção específica ao conceito de beneficiário efetivo. Em particular, é de destacar que as 

diligências relativas à identificação dos clientes exigem que as instituições financeiras tomem 

“medidas razoáveis” para identificar e verificar a identidade do beneficiário efetivo, “de forma 

                                                 
104 Esse comprometimento foi verificado, num primeiro momento, na cúpulo do g8 realidade em 

junho de 2013, e mais tarde, reiterados pelo g-20 na adoção dos”princípios relativos aos beneficiários efetivos do 

g-8/g-20, na cúpula de bisbane, em novembro de 2014. Para mais informações “Lough Erne G8 Leaders 

Communiqué” disponível em: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013> 

G8_Leaders_Communique.pdf.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013
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que a instituição financeira esteja convencida de que sabe quem é o verdadeiro beneficiário”. 

105 

5.2 As diretivas relativas ao branqueamento de capitais, financiamento 

do terrorismo e evasão fiscal – em destaque, a Diretiva (UE) 2015/849 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015 

No âmbito da União Europeia, e conforme fomos já brevemente aludindo, tais 

recomendações foram seguidas e transpostas através de Diretivas, que compõem a chamada 

legislação relativa ao branqueamento de capitais, atualmente na sua quarta versão, instituídas 

através da Diretiva (EU) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento 

de capitais ou de financiamento do terrorismo106. Ora, e não obstante a respetiva base jurídica 

ir de encontro, em muitos aspetos, ao disposto nas recomendações do GAFI,  no que diz respeito 

à concetualização da expressão “beneficiário efetivo”, o legislador da União Europeia foi mais 

além, alargando – ainda que muito levemente – os limites da respetiva definição, incluindo 

requisitos expressos para os E. M. manterem registos centrais dos beneficiários efetivos, bem 

como os requisitos de monitorização contínua, a definição das pessoas politicamente expostas 

(PEP), o escopo de infrações subjacentes e a equivalência de terceiros. 

Assim, e conforme extraído dos preceitos legais aqui em causa, considerar-se-á 

como “beneficiário efetivo” aquele que detenha 25% do capital social (ou dos direitos de voto 

ou dos bens) – art.º 3.º, n.º 6. Destaque-se, contudo, que ambas as regulamentações definem o 

beneficiário efetivo como “pessoa singular”. Sendo assim, há que procurar – sempre – a pessoa 

que se encontra por detrás do controle de uma entidade, excluindo-se a possibilidade de o 

controle ser exercido por uma pessoa coletiva. Resta, assim, a necessidade de identificação de 

todos os beneficiários quando se tratar de um esquema que englobe mais de uma pessoa.  

Acresce que a 4.ª diretiva antibranqueamento entrou em vigor em 26 de junho de 

2017, mas, já em julho de 2016, e posteriormente entre 23 e 26 de junho de 2017, a Comissão 

Europeia havia publicado novas propostas de alterações que visavam reforçar a Diretiva. De 

                                                 
105 GAFI. “Recomendação 2003”. 2003, disponível em <http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-GAFISUD.pdf>  
106 Cfr.  Diretiva (UE) 2015/849 do parlamento europeu e do conselho de 20 de maio de 2015 relativa 

à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do 

terrorismo, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=PT>. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-GAFISUD.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-GAFISUD.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=PT


 

 

                   53 

 

entre as propostas, inclui-se a extensão de obrigações no âmbito dos registos centrais, a fim de 

se incluírem fundos fiduciários e outras formas jurídicas, bem como alargando-se o âmbito de 

acesso publico, com base no critério do “interesse legitimo”, conceito esse que deve ser definido 

por cada E. M. Tais disposições (acerca do registo central), hoje implementado no ordenamento 

jurídico português através da Lei n. 89/2017107, serão melhor aprofundadas mais adiante neste 

estudo, razão pela qual, neste momento, ficamo-nos por esta breve referência. 

Neste contexto, pode ainda declarar-se que, na maioria dos E. M. da União 

Europeia, as definições foram transpostas literalmente. Restam, contudo, algumas diferenças, 

que podem ainda ser apontadas, como por exemplo, diferenças no respetivo limiar, ou seja, em 

que o limite de 25% de controle é reduzido; coexistindo ainda as diferenças de expressão, sendo 

fornecidas especificações ou esclarecimentos adicionais sobre os termos constantes na Diretiva, 

em particular, as especificações de conceitos como “controle” ou a definição de beneficiário, 

no caso de arranjos legais. Restam ainda algumas questões críticas, subsistindo divergências 

dentro da mesma categoria de partes interessadas. Tal não é nada surpreendente, até porque 

conceitos como “propriedade”, “controle” e “gestão” encontram-se entre os mais debatidos na 

literatura jurídico-fiscal, económica e financeira 108. 

No entanto, esta abordagem pode tornar-se problemática se analisadas entidades 

corporativas ou “esquemas” legais, tais como trusts, fiduciários, fundações e associações. Isto 

porque a definição de beneficiário efetivo não abrangeria todos os tipos de entidades jurídicas, 

sendo difícil compreender quem, em última análise, beneficiaria dos 25% dos ativos ou da 

propriedade. Outras críticas à Diretiva recaem sobre o facto de, em geral, não se verificar uma 

perfeita coincidência entre a propriedade e o controle, ou seja, a posse de um quarto do capital 

social de uma empresa pode não ser suficiente para controlá-la, por exemplo, se houver outro 

acionista detendo os 75% restantes da empresa. Além disso, no caso de fundos fiduciários, 

fundações ou associações, nem sempre é fácil aplicar limites quantitativos e identificar o(s) 

                                                 
107 Cfr. Lei 89/2017 de 21 de agosto de 2017 que aprova o Regime Jurídico do Registo Central do 

Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de maio de 2015, e procede à alteração de Códigos e outros diplomas legais. 
108 RICCARDI, Michele. The Identification of Beneficial Owners in The Fight Against Money 

Laundering: Final Report of Project BOWNET–Identifying the Beneficial Owner of Legal Entities in The Fight 

Against Money Laundering Networks. Trento – Transcrime. Università Degli Studi di Trento. 2013. Disponível 

em < http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2013/11/BOWNET3.pdf> Acesso junho de 2018.  

http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2013/11/BOWNET3.pdf
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beneficiário(s) de uma certa percentagem (por exemplo, 25%) dos fundos ou da propriedade 

detida pela entidade 109. 

5.3 Iniciativas no âmbito da agenda de transparência: troca/recolha de 

informações acerca do beneficiário efetivo  

No contexto da (desejável) transparência entre jurisdições, verifica-se uma 

crescente consciencialização dos vários fóruns, órgãos, painéis e jurisdições envolvidas no 

desenvolvimento de respostas políticas para a questão dos fluxos financeiros ilícitos, existindo 

sinergias entre esses regimes e iniciativas que, se aproveitadas adequadamente, poderão 

multiplicar a eficácia de abordagens individuais atuais.  

Ora, e muito embora o objetivo declarado das normas do GAFI sobre transparência 

seja prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a implementação 

dessas normas vai também de encontro aos esforços para prevenir e detetar outras práticas, tais 

como crimes fiscais e corrupção, fraude e abuso fiscal, entre outras. 

Comum a muitos desses regimes e padrões é o reconhecimento compartilhado de 

que a identificação dos beneficiários efetivos finais das contas e das empresas é crucial para 

detetar e prevenir fluxos financeiros ilegais, contribuindo ainda para outras áreas (fiscal e não 

só), quando realizadas de forma cooperante, entre os vários Estados 110. É neste sentido que a 

relevância da troca automática de informações começa a ser introduzida. 

Mais concretamente, a questão da troca automática de informações sobre 

beneficiários efetivos foi levantada quando Reino Unido, Alemanha, França e Espanha, na 

sequência do escândalo dos “Panama papers” 111,  anunciaram o lançamento de uma iniciativa-

                                                 
109 A diretiva é ainda alvo de algumas outras críticas como a de que um critério quantitativo, pode 

gerar alguns problemas na definição do beneficiário efetivo. Tal acontece, uma vez que, de acordo com uma 

abordagem quantitativa, a detenção de uma certa percentagem de ações ou direitos de voto de uma determinada 

entidade jurídica constitui motivo suficiente para que uma pessoa singular ser identificada como sua beneficiária 

efetiva.  
110 OWENS, Jeffrey; MCDONELL, Rick. Creating Mechanisms to Get Good Access to Beneficial 

Ownership Information in International Context.. 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: 

The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. 2018. Disponível 

em<https://ssrn.com/abstract=3161723 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3161723>. Acesso em junho de 2018.  
111 Os panama papers são um conjunto de 11,5 milhões de documentos de autoria da sociedade de 

advogados panamenha Mossack Fonseca que fornecem informações confidenciais detalhadas de mais de 214 000 

empresas de paraísos fiscais offshore, incluindo as identidades dos acionistas e administradores.  Com isso, 

englobaram  informações entre a década de 1970 e o início 2016, que foram enviadas por uma fonte anónima para 

alguns jornais. Os documentos foram distribuídos e analisados por cerca de quatrocentos jornalistas em 107 órgãos 

de comunicação social em mais de oitenta países. As primeiras notícias sobre o caso, assim como 149 dos próprios 

documentos, foram publicadas em 3 de abril de 2016. Mais informações em  «Panama Papers: The Power 

Players». International Consortium of Investigative Journalists. https://www.icij.org/investigations/panama-

papers/the-power-players/. Consultado em 3 de abril de 2016. 

https://ssrn.com/abstract=3161723
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3161723
https://panamapapers.icij.org/the_power_players/
https://panamapapers.icij.org/the_power_players/
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Consortium_of_Investigative_Journalists
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/the-power-players/
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/the-power-players/
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piloto para a troca automática de informações (nos moldes do Commom reporting standard – 

CRS), solicitando, para o efeito, aos seus pares do G-20 que incentivassem a adoção de um 

novo padrão global, bem como o desenvolvimento de um sistema de registos de beneficiários 

efetivos112. 

Nesta sequência, na reunião de 2016, os ministros das Finanças e Governantes dos 

Bancos Centrais dos países do G20, encarregaram o GAFI e o Fórum Global da OCDE de 

considerar formas de melhorar a implementação das normas internacionais sobre transparência, 

incluindo-se neste leque, as informações sobre beneficiários efetivos, que deverão ser trocadas 

ao nível internacional. De notar que, até ao final de 2017, 54 jurisdições haviam já assumido o 

compromisso de apoiar este novo sistema113. 

Tal iniciativa contou com o apoio da OCDE, que declarou que a partir do momento 

em que a informação sobre a estrutura de propriedade seja recolhida, a cooperação internacional 

é particularmente importante devido às diferenças legislativas no que concerne ao Direito 

Societário e às tradições jurídicas entre Estados, já que tais diferenças complicarão a troca de 

informações a nível internacional. Neste sentido, a cooperação ao nível internacional, além de 

“facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações entre os reguladores”, pode ajudar na 

compreensão dos diferentes marcos legais pertencentes a diferentes jurisdições 114. 

Acresce que uma das matérias que, até há bem pouco tempo levantava diversas 

questões, envolvia a questão sobre as informações recolhidas no âmbito da 

legislação/investigação do branqueamento de capitais, nomeadamente, se estas deveriam ser 

comunicadas às autoridades fiscais.  

Neste seguimento, e no âmbito da União Europeia, a Diretiva que visa reforçar a 

cooperação administrativa entre os Estados foi alterada quatro vezes. Como mais relevante para 

o presente estudo, convém citar a Diretiva 2014/107/UE – que introduziu a troca automática de 

informações de contas financeiras – e a Diretiva (UE) 2016/2258 – que assegurou o acesso 

                                                 
112 Carta do primeiro ministro inglês para o G-20 disponível em: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/516868/G5_letter_DOC1404 16-

14042016124229.pdf> Acesso em junho de 2018.  
113 Os países aderentes demais informações acerca do procedimento estão disponíveis em 

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf  
114 OECD. Comunicado da OCDE para o G20, 2016. Disponível em:  http://www.oecd.org/tax/oecd-

secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-october-2016.pdf. Acesso maio de 2018.  

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-october-2016.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-october-2016.pdf
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pelas autoridades fiscais às informações sobre os beneficiários efetivos recolhidas ao abrigo da 

legislação de combate ao branqueamento de capitais 115. 

Ademais, e conforme se verá mais adiante neste trabalho, o regulamento sobre o 

branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo116, trouxe importantes impactos para 

a legislação interna portuguesa 117, uma vez que, através dela, foi instituído o regime geral do 

beneficiário efetivo no ordenamento jurídico português, que efetuou também alterações no 

âmbito do artigo 14º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC). 

5.4 Breve análise ao Decreto-Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto 

O Decreto-Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto consagra um conjunto de medidas de 

natureza preventiva e repressiva, tendentes ao combate ao branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo, destinado a entidades financeiras (ou não), que ficarão sujeitas a 

deveres de informação. A ideia é a de que tais deveres, além de prevenirem o branqueamento 

de capitais e o financiamento do terrorismo, podem ainda auxiliar no combate aos esquemas 

planeamento fiscal agressivo, bem como aos esquemas de planeamento fiscal ilícitos, que 

consubstanciam a evasão e fraude fiscais.  

Este dispositivo legal vem assim enumerar quem são as entidades obrigadas às 

condutas informativas aqui em causa (cfr. art.ºs 3.o,4.o e 5.º), incluindo-se a banca, em geral, 

bem como os profissionais com os quais os visados entrem em contacto através de transações. 

Tais instituições devem manter todas as informações relativa aos seus clientes, entre elas, 

deverão obter o conhecimento acerca do beneficiário efetivo, no caso de pessoas coletivas ou 

de centros de interesses sem personalidade jurídica, tais como os trusts. Ora, neste contexto, o 

art.º 30.º do diploma legal aqui em causa vem definir o conceito de beneficiário, ao passo que 

o art.º 34.º se refere à consulta a efetuar a um registo, regulamentado pela Lei n.º 89/2017, de 

21 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, 

                                                 
115 Cfr. Comissão Europeia. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 

aplicação da diretiva 2011/16/ue no que respeita à cooperação administrativa no domínio da tributação direta. 

2017.  
116 Cfr. Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, 

relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de 

financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão. 
117 Cfr. Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto que estabelece medidas de combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo, transpõe parcialmente as Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, altera 

o Código Penal e o Código da Propriedade Industrial e revoga a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, e o Decreto-Lei 

n.º 125/2008, de 21 de julho. 



 

 

                   57 

 

transpondo o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de maio de 2015. 

Sendo assim, no ordenamento jurídico português, o conceito inicial vai no sentido 

de que o(s) beneficiário(s) efetivo(s) seria(m) a(s) pessoa(s) singular(es) que, em última 

instância, detivessem a propriedade ou o controlo, direto ou indireto, de uma percentagem 

suficiente de ações ou dos direitos de voto ou de participação no capital de uma pessoa coletiva. 

Ainda de salientar, mesmo que o aprofundamento da matéria só seja feito no 

capítulo seguinte, que o  n.º 2 do artigo 127º desse mesmo diploma dispões que  “a Autoridade 

Tributária e Aduaneira pode aceder aos mecanismos, procedimentos, documentos e 

informações relativos aos deveres de identificação, diligência efetiva e conservação quanto a 

beneficiários efetivos previstos na presente lei, para efeitos da aplicação e controlo do 

cumprimento das obrigações previstas no Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, e para 

assegurar a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade” . 

5.4.1 A criação de um Registro Central de beneficiários efetivos em Portugal 

– lei 89/2017, de 21 de agosto.  

 A criação de um registo central de beneficiários efetivos (RCBE ) no direito interno 

português foi publicada no Diário da República no dia 21 de agosto de 2017, através da Lei n.º 

89/2017, que aprova o Regime Jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), 

transpondo para o ordenamento jurídica interno o Capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do 

terrorismo118 

O diploma aqui em causa entrou em vigor no dia 20 de novembro de 2017, sendo 

que, de entre as alterações que contempla, provavelmente a mais sensível foi a ampliação do 

leque de informações que devem ser disponibilizadas pelas empresas, bem como o aumento das 

formalidades no processo de constituição das sociedades comerciais. A alteração em causa será 

efetuada através da criação de uma base de dados, de acesso parcialmente público, gerida pelo 

Instituto dos Registos e Notariado. O objetivo principal será a obtenção de informação completa 

                                                 
118 Altera, com isso, o Regulamento (UE) n.° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e 

que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão. 
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e precisa acerca das pessoas singulares que detenham, diretamente ou através de terceiros, a 

propriedade das participações sociais ou o controle efetivo da sociedade.  

Em relação às entidades abrangidas e excluídas, estarão sujeitas ao RCBE: (i) as 

associações, cooperativas, fundações e sociedades civis e comerciais, bem como outros entes 

coletivos personalizados, sujeitos ao direito português ou estrangeiros, que pratiquem ato ou 

negócio jurídico em território nacional que culmine na obrigatoriedade de um número de 

identificação fiscal português; (ii) as representações de pessoas coletivas ou internacionais que 

exerça atividade em território português; (iii) as entidades que prosseguindo objetivos próprios 

e atividades diferenciadas das dos seus associados, não sejam dotadas de personalidade jurídica; 

e, por fim, (iv) os trusts e as sucursais financeiras registradas na zona franca da madeira 

(“entidades abrangidas”).  

Por seu turno, é também vasto o leque de entidades excluídas do âmbito de 

aplicação do RCBE, entre as quais se incluem: (i) as sociedades com ações admitidas à 

negociação em mercado regulamentado (as chamadas “sociedades cotadas”) desde que sujeitas 

a requisitos de divulgação de informação consentâneos com o direito da União Europeia ou a 

normas internacionais equivalentes; (ii) os consórcios e os agrupamentos complementares de 

empresas; e (iii) os condomínios, quanto a edifícios que se encontrem constituídos em 

propriedade horizontal, mas apenas se o seu valor patrimonial global não exceder EUR 

2.000.000,00 e desde que não seja detida uma permilagem superior a 50% por um único titular, 

por contitulares ou por pessoas singulares que sejam considerados beneficiários efetivos ao 

abrigo da nova lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 

119. 

A Lei em causa prevê ainda sanções para o seu incumprimento, de entre as quais, a 

proibição de distribuição de lucros de celebração de contratos com entidades públicas, e 

contraordenações puníveis com coimas de até EUR 50.000,00. 

5.5 As mais recentes alterações ao artigo 14.º do CIRC, tendo em conta 

o conceito de beneficiário efetivo 

A distribuição dos lucros, sob a forma de dividendos, quando uma determinada 

sociedade detenha uma qualquer participação relevante numa outra sociedade, deve seguir as 

                                                 
119Informações obtidas em 

https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2017/agosto/O_Registo_Central_do_Beneficiario_Efetivo2.pdf 
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normas para efeitos de eliminação da dupla tributação económica. Neste sentido, o Estado 

Português criou o regime da participation exemption, que conforme salientado por RORIZ120, 

se carateriza pela “não tributação dos lucros e reservas distribuídos e na não tributação das 

mais-valias relativamente a sujeitos passivos com sede ou direção efetiva em território 

português, desde que exista uma participação qualificada.”  

De igual modo, os lucros e reservas distribuídos e as mais-valias não concorrem 

para a determinação do lucro tributável, ou seja, ficam isentos os lucros e as mais-valias que 

uma entidade residente em território português coloque à disposição de outra entidade, desde 

que se cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos nos art.ºs 14.º, n.º 3 121 e 51.º, n.º 1 

122, ambos do CIRC. Passa-se agora, a uma breve explicação de tais ditames legais.  

Nos termos do art.º 51.º do CIRC), há a regulamentação do regime de “participation 

exemption”, que conforme salientado acima, trata da eliminação da dupla tributação 

económica123. Dentre as suas regulamentações, estabelece um conjunto de requisitos que 

                                                 
120 RORIZ, José Soares. Encerramento de Contas de 2014 e Orçamento de Estado para 2015, 2015, 

Disponível em: http://www.acmsroc.pt/Images/formacao/Encerramentodecontas2014_JoseSoaresRoriz. pdf 
121 Nos termos da referida Lei, estão isentos os lucros e reservas que uma entidade residente em 

território português, sujeita e não isenta de IRC ou do imposto referido no artigo 7.º e não abrangida pelo regime 

previsto no artigo 6.º, coloque à disposição de uma entidade que: a) Seja residente: 1) Noutro Estado membro da 

União Europeia; 2) Num Estado membro do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia; 3) Num Estado 

com o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a 

troca de informações; b) Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, 

do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC desde que, nas situações 

previstas na subalínea 3) da alínea anterior, a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60 % da taxa do 

IRC prevista no n.º 1 do artigo 87.º; c) Detenha direta ou direta e indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 69.º, 

uma participação não inferior a 10 % do capital social ou dos direitos de voto da entidade que distribui os lucros 

ou reservas; d) Detenha a participação referida na alínea anterior de modo ininterrupto, durante o ano anterior à 

colocação à disposição. 
122 Também nos termos da referida lei, dispõe: Os lucros e reservas distribuídos a sujeitos passivos 

de IRC com sede ou direção efetiva em território português não concorrem para a determinação do lucro tributável, 

desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: a) O sujeito passivo detenha direta ou direta e 

indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 69.º, uma participação não inferior a 10 % do capital social ou dos 

direitos de voto da entidade que distribui os lucros ou reservas; b) A participação referida no número anterior tenha 

sido detida, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à distribuição ou, se detida há menos tempo, seja mantida 

durante o tempo necessário para completar aquele período; (c) O sujeito passivo não seja abrangido pelo regime 

da transparência fiscal previsto no artigo 6.º; d) A entidade que distribui os lucros ou reservas esteja sujeita e não 

isenta de IRC, do imposto referido no artigo 7.º, de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, 

do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC e a taxa legal aplicável 

à entidade não seja inferior a 60 % da taxa do IRC prevista no n.º 1 do artigo 87.º; e) A entidade que distribui os 

lucros ou reservas não tenha residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área 

das finanças.  
123 Em linhas gerais, a dupla tributação económica pode ocorrer a nível interno ou internacional. O 

primeiro caso ocorre quando o mesmo rendimento é tributado mais do que uma vez, ainda que em entidades 

diferentes; já em sede internacional, o mesmo rendimento é sujeito a um imposto equiparável, em dois ou mais 

Estados, em entidades diferentes. Difere-se da dupla tributação jurídica, ocorrida nas hipóteses em que o mesmo 
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deverão ser cumpridos124, de forma com que tais operações realizadas por sujeitos passivos de 

IRC com sede ou direção efetiva em território português, possam estar excluídos da tributação.  

 Já o mencionado art.º 14.º do CIRC prevê a isenção de IRC no que diz respeito aos 

lucros que uma entidade residente em território português coloque à disposição de uma entidade 

residente noutro E. M., e que preencha as condições estabelecidas na Diretiva 2011/96 (relativa 

às sociedades mãe e afiliadas) e, igualmente, regula a isenção de IRC em relação aos juros ou 

royalties devidos ou pagos por sociedades residentes em território português, observados os 

requisitos da Diretiva 2003/49 do Conselho125.  

Ainda de destacar que a Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, que aprova o Regime 

Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, introduz algumas alterações legislativas, 

destacando-se a alteração efetuada ao art.º 14.º do CIRC, nos termos do qual uma entidade 

residente em território português, que não cumpra as obrigações declarativas previstas no 

Registo Central do Beneficiário Efetivo, deixará de beneficiar de uma isenção em sede de IRC, 

no âmbito do regime da “participation exemption”126 

Destarte, e de acordo com as alterações introduzidas pela aqui aludida Lei n.º 

89/2017, o regime de isenção de IRC na distribuição de lucros a sócios não residentes, previsto 

nos termos dos n,ºs 3, 6 e 8 do art.º 14.º do CIRC deixa de aplicar-se sempre que a entidade 

residente que os distribui não tenha cumprido as obrigações declarativas previstas no RCBE ou 

nos casos em que o beneficiário efetivo possua residência em território constante da lista de 

                                                 
facto integra hipótese de incidência em normas distintas. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. 

Coimbra. Livraria Almedina. 2014.  
124 Conforme dispõe TABORDA, “para além de a participação dever ser detida, ininterruptamente, 

por um período não inferior a 24 meses, esta isenção exige que, à data da transmissão, estejam preenchidos os 

seguintes requisitos (cumulativos), previstos no artigo 51.º: a) A participação, calculada de forma direta ou indireta, 

represente pelo menos 5% do capital social ou dos direitos de voto (o que está em causa é a percentagem de 

participação detida à data em que opera a transmissão onerosa, sendo irrelevante a percentagem alienada); b) O 

sujeito passivo não seja abrangido pelo regime da transparência fiscal; c) A participação não seja referente ao 

capital de uma entidade localizada na lista dos paraísos fiscais; d) A participação seja referente ao capital de uma 

entidade sujeita e não isenta de IRC, ou de um imposto equiparável 21, desde que a taxa aplicável não seja inferior 

a 60% da taxa do IRC prevista no n.º 1 do artigo 87.º” TABORDA, Daniel. Notas sobre o regime de participation 

exemption previsto no CIRC. In: CUNHA, Luís Pedro; ALMEIDA, Teresa (coord.). Boletim de ciências 

económicas. Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes. Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra. Volume LVII, Tomo III. 2014.  
125 Cfr. Diretiva 2003/49/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum 

aplicável aos pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas de Estados-Membros 

diferentes 

126 Note-se que tal regime foi introduzido na legislação fiscal portuguesa em 2014, no seguimento 

da reforma do IRC, com o objetivo de melhorar o ambiente tributário português, principalmente no que diz respeito 

ao investimento, tornando o país mais competitivo à nível fiscal.  
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“paraísos fiscais”, salvo quando o sujeito passivo possa provar que a sociedade beneficiária dos 

rendimentos não integra uma construção ou série de construções abrangidas pelos n.ºs 17 e 18 

desse mesmo artigo.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 AMORIM, José Campos. Anotações ao artigo 14º do CIRC. Lexit. 2017. Disponível em < 

http://lexit.informador.pt/biblioteca/2FD9.0762>  

http://lexit.informador.pt/biblioteca/2FD9.0762
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Capítulo III - O IMPACTO DO CONCEITO DE BENEFICIÁRIO EFETIVO 

AO NÍVEL DA TROCA AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES 

1 A necessidade de cooperação entre os estados visando o combate à evasão 

fiscal  

De tudo que foi exposto até aqui, verifica-se que a cooperação entre os Estados se 

trata de um instrumento necessário à concretização de uma efetiva troca de informações e, 

consequentemente, tal constitui um meio eficaz de combate à evasão fiscal. Este mesmo 

entendimento é propugnado, tanto pelas principais instituições que regulam a matéria e os 

principais estudos sobre a transparência (tais como a OCDE e a União Europeia), como pela 

doutrina 128.  Ora, num plano internacional, a cooperação entre as diferentes jurisdições baseia-

se em mecanismos de cooperação (mútua) administrativa, que pode ocorrer, quer de forma 

bilateral (através da celebração de acordos tendentes à troca de informações em matéria fiscal 

– TIEA (Tax Information Exchangement Agreements.); quer através de convenções de dupla 

tributação ou de convenções de assistência mútua administrativa na recolha de impostos), quer 

de forma multilateral 129. Neste tópico, analisar-se-ão as principais formas de cooperação 

internacional em matéria fiscal, bem como o seu contributo para a realidade que podemos, hoje, 

observar no panorama fiscal internacional. 

A nova realidade fiscal, que engloba preocupações várias, tais como o 

financiamento do terrorismo multinacional, o branqueamento de capitais e a proliferação dos 

esquemas de planeamento fiscal agressivo tratou de tornar premente algumas necessidades – 

principalmente ao nível da segurança e de uma arrecadação mínima de receitas – no sentido de 

uma maior aproximação legal e administrativa entre os Estados. A concretização dos objetivos 

dos Estados, nomeadamente a arrecadação de receitas fiscais, a repartição justa da carga 

tributária e o combate a práticas de evasão e fraude fiscais, apenas poderá ser efetivamente 

alcançada mediante um trabalho conjunto e esforçado por parte dos Estados, sendo os conceitos 

de “colaboração”, “cooperação”, “coordenação” e “harmonização fiscal”, noções que marcam 

a fiscalidade atualmente. Fruto da contínua internacionalização das economias e do forte 

impacto que esse fenómeno causa no campo da fiscalidade, assiste-se ao surgimento e ao 

                                                 
128 Por exemplo, SANTOS, reconhece-se que a luta contra estas condutas de forma unilateral se 

revela, na prática, difícil ou insuficiente, uma vez que as operações de planeamento fiscal não são totalmente 

controláveis por uma só́ jurisdição; na verdade, elas exigem entendimento e cooperação entre várias jurisdições. 

SANTOS, António. “Planeamento fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu labirinto” Revista do 

Curso de Mestrado em Direito da UFC, 2010. 
129 RIBEIRO, João Sérgio. Exchange of information and cross-border cooperation between tax 

authorities» IFA Branch Report Portugal, Cahiers de Droit Fiscal International, Volume 98b, 2013, pp. 640. 
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aperfeiçoamento de novas regras de cooperação e de uma (tentativa de) harmonização dos 

diferentes regimes fiscais, o que não se afigura tarefa fácil, em virtude do poder soberano dos 

diferentes Estados. Neste cenário, destacam-se, efetivamente, sérios esforços de cooperação, 

sobretudo no âmbito do regime da troca de informações fiscais, um mecanismo visto como 

eficaz, com vista à correta atribuição da obrigação de pagamento do imposto aos sujeitos 

passivos.  

Face ao exposto, note-se o protagonismo que a troca de informações exerce, 

enquanto instrumento, por excelência, no sentido da efetivação da cooperação fiscal 

internacional. Neste seguimento, e conforme salienta XAVIER 130, em obediência a objetivos 

de colaboração internacional, os Estados negoceiam Convenções, através das quais se 

comprometem a um auxílio mútuo na averiguação das receitas que lhes competem, fornecendo 

informações, reconhecendo e executando atos estrangeiros, o que os torna aptos a assegurar a 

sua soberania relativamente às políticas de tributação; e, ao mesmo tempo, permite-lhes ainda 

assegurar a justa distribuição das receitas fiscais entre os diferentes Estados. Ressalve-se que o 

alcance da importância da troca de informações vai para além do seu caráter fiscal relacionado 

com arrecadação de receitas, uma vez que auxilia na superação das dificuldades geradas pelo 

princípio da territorialidade, possibilitando a que os Estados realizem investigações e auditorias 

fora de seu desenho territorial. Assim, a cooperação administrativa e assistência mútua, 

compreendem dois importantes mecanismos, essencialmente, a troca de informações e a 

assistência em matéria de impostos.  

Neste contexto, e efetuando-se uma análise da legislação fiscal internacional atual, 

bem como de alguns dos estudos que apresentam tal legislação como objeto, pode afirmar-se o 

início de uma nova era no campo da cooperação internacional, o que trouxe – e ainda espera 

que se traga – grandes avanços ao nível da fiscalidade internacional. O marco desta nova era, 

aliás, conforme será melhor explicitado em seguida, começou por se manifestar em 2010, com 

a criação do FATCA nos EUA, seguido (em 2014) do Common Reporting Standard, ao nível 

da OCDE, através modelo desenvolvido para operacionalizar a troca de informações tributárias 

e financeiras entre os Estados, inclusivamente de forma automática 131. 

                                                 
130 . XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional. Coimbra, Livraria Almedina, 2014. pp 136 

e ss.  
131 OCDE. “Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters”. OCDE 

publications. 2017.  
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 Destaque-se, por fim, no seio da UE, a Diretiva 2011/16/EU, alterada pela diretiva 

2014/107/UE (DCA 2), que introduziu a troca automática de informações de contas financeiras; 

A Diretiva (UE) 2015/2376 (DCA 3), relativa à troca automática de informações sobre decisões 

fiscais e acordos prévios sobre preços de transferência; A Diretiva 2016/881/UE (DCA 4), que 

introduziu a troca automática de relatórios por país; A Diretiva (UE) 2016/2258 (DCA 5) que, 

ao contrário das anteriores Diretivas de alteração, não alargou o âmbito de aplicação da troca 

automática de informações, e sim assegurou que as autoridades fiscais tenham acesso a 

informações sobre os beneficiários efetivos recolhidas ao abrigo da legislação de combate ao 

branqueamento de capitais 132. Por fim, recentemente, em maio de 2018, Diretiva (UE) 

2018/822 do Conselho, de 25 de maio de 2018, também veio alterar Diretiva 2011/16/UE no 

que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade em 

relação aos mecanismos transfronteiriços a comunicar. 

É nesta perspetiva, em que se assiste à proliferação das relações económicas e a 

uma utilização/aproveitamento cada vez mais complexos do sistema fiscal (sobretudo 

recorrendo a esquemas de planeamento fiscal agressivo) que o reforço da cooperação 

internacional é prioritário para o bom funcionamento do mercado e da economia global. 

Atendendo a este circunstancialismo, e ciente deste tipo de fenómenos, desde o ano 2000, a 

OCDE tem promovido Fóruns Globais, periodicamente, que reúnem membros e não membros 

da OCDE, com a finalidade de intensificar a transparência e a troca de informações para efeitos 

fiscais.  

2 A troca de informações entre os estados 

2.1 Evolução legislativa; a troca automática de informações fiscais 

enquanto novo padrão global  

A troca (efetiva) de informações fiscais entre os Estados é uma realidade 

relativamente recente, tendo-se levantado o primeiro alerta para este tema, em 1988, através da 

publicação, pela OCDE, do relatório “Harmful Tax Competition, an Emerging Global Issue” 

133. Neste relatório, essencialmente foi apontada a necessidade do combate à fraude e ao 

                                                 
132 Cfr.  Relatório da Comissão para o Parlamento e Conselho Europeu sobre a aplicação da 

Diretiva (UE) 2011/16/UE no que respeita à cooperação administrativa no domínio da tributação direta. 

COM/2017/0781 final. 
133 OCDE. Harmful Tax Competition, an Emerging Global Issue. 1998. Disponível em 

https://www.oecd-ilibrary.org/harmful-tax-

competition_5lmqcr2klm5g.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264162945-en&mimeType=pdf . 

Acesso novembro 2017.  

https://www.oecd-ilibrary.org/harmful-tax-competition_5lmqcr2klm5g.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264162945-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/harmful-tax-competition_5lmqcr2klm5g.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F9789264162945-en&mimeType=pdf
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“desvio” de capitais para os denominados paraísos fiscais. Trinta anos volvidos, o assunto 

continua em voga na agenda da OCDE, atualmente presente (sobretudo) no plano de ação do 

BEPS.  

A experiência e o trabalho da OCDE, conjuntamente com o da União Europeia (e 

outras organizações), tem sido fundamental para nortear as iniciativas legislativas nos âmbitos 

internacional e da União Europeia, contando-se com iniciativas diversas, quer bilaterais 

(envolvendo dois Estados), quer multilaterais (envolvendo três ou mais Estados). De referir 

que, até 2009, a troca de informações era uma realidade distante para diversas jurisdições, o 

que acontecia pelas mais variadas razões, vigorando, por exemplo, a dominância de regras 

fortes que reforçavam o sigilo bancário (situação hoje, felizmente, superada134) 135. Foi na 

sequência da crise económica de 2008 que o Fórum Global sobre transparência e troca de 

informações fiscais adquiriu protagonismo, assegurando que cada vez mais países (incluindo 

antigos paraísos fiscais concluam acordos de troca de informações. 136  

Além disso, o fórum global possui um procedimento de avaliação “entre pares” 

onde deve avaliar o correto cumprimento das regras de transparência e troca de informação 

pelos Estados de modo que este seja classificado como cooperante ou não cooperante. 137 

A troca de informações em matéria fiscal pode manifestar-se em diferentes 

modalidades, facto que poderá ser constatado mediante a análise dos instrumentos 

internacionais que lhe servem de base. De entre eles, destaca-se, por exemplo, o manual sobre 

a implementação  das disposições sobre a troca de informações fiscais, elaborado pelo Comité 

de Assuntos Fiscais da OCDE 138, que dispõe sobre todos os tipos de troca de informações 

possíveis, a saber: troca de informações a pedido; troca espontânea de informações; troca de 

informações automática; troca de informações industrial/alargada; inspeções fiscais 

simultâneas; e inspeções fiscais no estrangeiro; abordando-se, ainda, neste manual, algumas 

                                                 
134 Para mais informações, ver o regime de derrogação do sigilo bancário, introduzido na LGT por 

intermédio da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro de 2000 e a Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro . 
135  BARANGER, Séverine. Progress toward tax transparency: an overview. In: RIBEIRO, João 

Sérgio (coord.). International Taxation: new challenges. Universidade do Minho. 2017.  
136 DOURADO, Ana Paula. Governação fiscal global. Almedina, 2018.  
137 Conforme referencia DOURADO, para que um território seja considerado cooperante, é 

necessário que tenha mecanismos de troca de informação a pedido; que tenha informação fiável e acessível; que 

esta informação consista em informação bancaria, contabilística e que a identidade e titularidade das contas seja 

revelada; que seja possível as autoridades tributárias obterem e prestarem essa informação a um estado requerente 

e que sejam respeitados limites e uma confidencialidade estrita. Para mais informações, Cfr. DOURADO, Ana 

Paula. Governação fiscal global. Almedina, 2018.  
138 OECD, Manual on the implementation of Exchange of Information provisions for tax purposes, 

General Module. p.7. In http://www.oecd.org 
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especificidades técnicas que se encontram implícitas nesta matéria.139 As três primeiras 

modalidades configuram-se como as mais habituais, sendo por isso mais detalhadamente 

analisadas na sequência do presente estudo, enquanto as demais modalidades foram aqui 

somente citadas e não envolverão, por isso, qualquer análise mais aprofundada neste trabalho.   

Além disso, é de notar que existem alguns mecanismos legais disponíveis para a 

efetivação da troca de informações no contexto internacional, sendo que nem todos possuem o 

mesmo âmbito de aplicação. De entre eles, destacam-se: (i) a convenção modelo da OCDE; (ii) 

o acordo modelo sobre troca de informações fiscais; a (iii) Convenção multilateral sobre 

assistência mútua; e (iv) o Modelo de Convenção das Nações Unidas. 

Em relação à Convenção Modelo da OCDE, e conforme se depreende da leitura do 

respetivo art.º 26.º, encontram-se aí previstos os três principais métodos de troca de informações 

fiscais, ou seja, a pedido, automática e espontânea.  Além disso, e apesar da previsão geral sobre 

a troca automática de informações nos artigos 4.º e 6.º da Convenção Modelo, é de ressalvar 

que o âmbito da convenção é alargado, prevendo-se todas as formas possíveis de cooperação 

administrativa entre os Estados (incluindo a avaliação e cobrança de impostos, em particular, 

visando o combate ao abuso e à evasão fiscal) 140. 

Por seu turno, o acordo modelo sobre troca de informações, datado de 2002 e 

desenvolvido pelo Fórum Global sobre Transparência e troca de informações da OCDE 

somente incide sobre a troca de informações a pedido, possibilitando, contudo, que os Estados 

adotem outras modalidades, se assim o desejarem 141. Por fim, a Convenção multilateral sobre 

assistência mútua, desenvolvida conjuntamente pela OCDE e pelo Conselho da Europa, foi 

implementada e constituída como instrumento internacional idóneo no sentido da 

implementação da troca automática de informações fiscais, de onde resulta um compromisso 

de estabelecer a troca automática como modelo no que concerne a troca de informações 142.  

                                                 
139 AZEVEDO, Patrícia Anjos. O principio da transparência e a troca de informações entre 

administrações fiscais. 2013. PhD Thesis. Disponível em: http://www. cije. up. pt/publications/o-principio-da-

transparencia. Acesso em março 2018.  
140 Atualmente, a Convenção conta com a assinatura de mais de 100 países, incluindo os menos 

desenvolvidos, e fornece o quadro jurídico para implementação para a norma de reporte comum (Commom 

reporting standard – CRS – no inglês).  Cfr: < http://www.oecd.org>.  
141 AMORIM, José de Campos. A Convenção Multilateral sobre assistência mutua administrativa 

em matéria fiscal da OCDE. In TEIXEIRA, Glória (coord.). II Congresso de Direito fiscal. Vida económica,  2012.  
142 Para mais informações, cfr. OECD. Automatic Exchange of Financial Account Information,. 

Disponível em:  http://www.oecd.org.  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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A primeira alteração de relevo em matéria de troca de informações foi realizada 

mediante a reformulação do art.º 26.º da Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o 

capital, disposição que serve de base à matéria da troca de informações entre administrações 

fiscais. Posteriormente, surgiu o Commom Reporting Standard (2014), sendo uma das 

mudanças mais significativas o aditamento de um n.º 5 ao artigo 26.º, que passou a alargar o 

âmbito de aplicação da troca de informação para além do cumprimento da Convenção – ou seja, 

evitar a dupla tributação –, possibilitando-se, assim, a troca de informação como mecanismo de 

prevenção de condutas evasivas e fraudulentas 143. Mais concretamente, e no âmbito do art.º 

26.º da Convenção Modelo da OCDE, os E. M. procederão à troca de informações fiscais, 

devendo a informação em causa ser relevante para: (i) a aplicação das disposições da 

Convenção ou (ii) a aplicação da legislação fiscal interna do Estado contratante, relacionadas 

com taxas impostas em qualquer um dos Estados, não havendo qualquer limitação relativa aos 

impostos estarem ou não previstos na Convenção, e prevalecendo a manutenção da fiscalidade 

interna como requisito apto para reconhecer o pedido de troca de informações como válido 144. 

De notar que o aludido art.º 26.º deve ser analisado juntamente com as demais iniciativas 

paralelas, que ocorrem de forma global, relacionadas a troca de informações 145.  

Mas para o presente trabalho, a alteração de maior relevo, e que, por isso, convém aqui 

melhor analisar, foi proposta pela OCDE, em resposta ao encontro dos líderes do G20, onde a 

OCDE instou as autoridades dos Estados a levarem a cabo uma verdadeira cooperação, através 

da troca automática de informações. Em busca da promoção da transparência fiscal, a troca 

automática de informações parece ter sido o meio de combate escolhido para lidar com o 

problema da fraude e evasão fiscais, de forma coordenada entre os Estados 146.  Assim, a OCDE 

aprovou uma declaração referente à troca automática de informações, que mereceu a 

concordância de grande parte dos Estados, e que conduziu ao lançamento da versão completa 

da declaração meses depois, contendo orientações para a implementação efetiva da troca 

automática de informações. Posteriormente, no âmbito do Fórum Global sobre a transparência 

                                                 
143 MERLE, Samantha, Sumeet Hemkar; REYNOLDS, Katrina. The global harmonization of 

Exchange of Information, International Tax Review. 2014. Disponível em 

http://www.internationaltaxreview.com/Article/3315160/The-globalharmonisation-of-exchange-of-

information.html Acesso maio 2018.  
144 BAKER, Philip. Double taxation conventions. Sweet And Maxwell. 2018.  
145 Por exemplo, a troca de informações a pedido encontra-se prevista, além do art.º 26.º da 

Convenção Modelo da OCDE, no Modelo de Convenções das Nações Unidas e no Acordo Modelo de troca de 

informações fiscais de 2002. 
146 FERREIRA, Helena Baptista. Novo standard sobre a troca de informações – a troca automática 

de informações obrigatória. Revista de finanças públicas e direito fiscal. VIII,4. Almedina. 2015. Pp. 165-181.  

http://www.internationaltaxreview.com/Article/3315160/The-globalharmonisation-of-exchange-of-information.html
http://www.internationaltaxreview.com/Article/3315160/The-globalharmonisation-of-exchange-of-information.html
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e a troca de informações para fins fiscais, diversos países assinaram um acordo multilateral - 

Modelo Multilateral das Autoridades Competentes para a Troca Automática de Informações de 

Contas Financeiras (model competent authority agreement - MCAA), baseado no artigo 6.º da 

Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa, através do qual se 

comprometeram a implementar a troca automática de informações.  

Assim, no âmbito internacional, a troca de informações fiscais pode ocorrer de forma 

multilateral (como por exemplo, através do MCAA) ou de forma bilateral, celebrando entre si 

acordos bilaterais (competent authority agreement – CAA). 147  

Além disso, e conforme se verá mais adiante neste estudo, no âmbito da União Europeia, 

a Diretiva 2011/16/EU, não obstante incluir os vários métodos de troca de informação, indo ao 

encontro do previsto no artº 26.º da Convenção Modelo da OCDE, também respondeu a este 

novo padrão de troca automática de informações, através do chamado de “CRS europeu”, 

implementado no âmbito da Diretiva 2014/107/UE 

Assim, ao abrigo destes acordos, surge então a possibilidade de as autoridades nacionais 

competentes obterem informações das suas instituições financeiras, sobre contas financeiras 

(independente da residência do titular ou beneficiário destas), e posteriormente, uma vez ao 

ano, enviarem estas informações, automaticamente, às autoridades competentes no país de 

residência dos respetivos beneficiários das contas. Os contornos deste assunto ainda merecerão 

alguma análise mais detalhada adiante, ficando para já, em forma de resumo, a noção de que a 

troca automática de informações pode ocorrer então tanto entre os Estados-Membros no âmbito 

da referida diretiva, como entre outros Estados participantes no âmbito do Acordo Multilateral 

das Autoridades competentes para a troca automática de informações de contas financeiras 

(celebrado ao abrigo da Convenção sobre a assistência mútua em matéria fiscal). 148 

2.2 O FATCA e o CRS 

A inspiração do Commom Reporting Standard (CRS) surgiu nos EUA, com a 

criação, em 2010, do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Com o intuito de 

combater o sigilo bancário e a fraude/evasão fiscais, foi instituída a obrigação de as Foreign 

Financial Institutions (FFI) identificarem os cidadãos americanos e estrangeiros sobre os quais 

recaiam obrigações fiscais nos EUA, por forma a reportarem às autoridades fiscais competentes 

                                                 
147 Note-se que estes acordos tem como base o  acordo das autoridades competentes, que estabelece 

a ligação entre o CRS e a base jurídica que permite a troca de informações, que no caso do acordo multilateral, é 

a convenção multilateral sobre assistência mútua, e no caso dos acordos bilaterais, são as convenções fiscais 

bilaterais (como as convenções para evitar a dupla tributação ou acordos sobre trocas e informações).  
148 DOURADO, Ana Paula. Governação Fiscal Global. Almedina, 2018.  
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a respetiva informação, património financeiro e rendimentos recebidos. Com isso, as FFI 

passaram a encontrar-se abrangidas pela obrigação de comunicação, através da troca automática 

de informações fiscais, das informações sobre contas financeiras relativas aos anos de 2014 e 

seguintes 149. 

É importante mencionar também que, foi neste momento (através implementação 

do quadro legislativo que abrangeria o acordo entre Portugal e os EUA), que a expressão 

“beneficiário efetivo” começou a ser cada vez mais difundida na legislação interna, 

principalmente quando analisado o Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, quando trata das 

instituições financeiras não reportantes. Foi na sequência da negociação bilateral dos acordos 

do FATCA que foi desenvolvido e pensado num modelo multilateral de convenção relativa à 

troca de informações, e que ficou conhecido como Commom Reporting Standard. Este Standard 

For Automatic Exchange Of Financial Account Information, conhecido comummente como 

CRS - Common Reporting Standard, é intitulado como a nova norma global para a troca 

automática de informações financeiras 150. O programa, tal como o FATCA, pretende combater 

a fraude e evasão fiscal internacional, essencialmente através da promoção da troca automática 

de informações através de um modelo “standard” de “due diligence”.  Por sua vez, vem 

estabelecer que as instituições financeiras com sede nos Estados aderentes terão a obrigação de 

enviar, anualmente, para as autoridades fiscais do respetivo Estado, informações relativas às 

contas bancárias, tal como é exigido nos termos da legislação em apreço; sendo que aquelas 

autoridades remeterão as informações recebidas aos Estados da residência dos detentores das 

contas bancárias objeto do reporte 151.  

Neste seguimento, e por forma a este programa ser mais eficiente e menos oneroso, 

a abordagem adotada é multilateral, implicando que as jurisdições adotem um acordo 

multilateral por intermédio das autoridades competentes (este acordo é conhecido como 

“OECD´s multilateral competent authority for the common reporting standard” (MCAA). 

Destarte, convém aqui afirmar que o CRS MCAA especifica alguns detalhes, designadamente 

sobre quais as informações que deverão ser trocadas e quando. Trata-se de um acordo-quadro 

multilateral, com as trocas bilaterais subsequentes a entrar em vigor entre os Estados signatários 

                                                 
149 A relevância do FATCA, no cenário internacional, é tal, que – hoje – mais de 100 jurisdições já 

aderiram ou negociaram acordos com os EUA. Contudo, o maior destaque deve ser dado ao impulso que aquele 

trouxe para a troca automática de informações sobre contas financeiras. 
150 Cfr. https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-financial-

account-informationcommon-reporting-standard.pdf 
151 ARAÚJO, Clara Isabel Rodrigues. A troca automática de informações fiscais por parte das 

instituições financeiras.  Porto, Universidade Católica Portuguesa. Dissertação de mestrado. 2016.  
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que apresentem as notificações Tais notificações a serem levadas em conta por cada jurisdição 

incluem: (i) uma confirmação no sentido de que a legislação CRS interna se encontra em vigor 

e de que a jurisdição irá trocar informações numa base recíproca ou não-recíproca: (ii) uma 

especificação dos métodos de transmissão e criptografia; (iii) uma especificação dos requisitos 

de proteção de dados a serem cumpridos em relação às informações trocadas pela jurisdição; 

(iv) uma confirmação de que a jurisdição possui as devidas garantias de confidencialidade de 

dados; e (v) uma lista de respetivas jurisdições parceiras, no que respeita a troca de informações 

CRS MCAA.  

Cabe ainda mencionar que o CRS MCAA se encontra juridicamente alicerçado no 

art.º 6.º da Convenção Sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal, prevendo 

um mecanismo uniformizado e eficiente para a troca automática de informações. Contudo, há 

ainda que ressalvar que o CRS continua ainda a ser um mero “standard”, ou seja, um 

documento sem valor jurídico vinculativo, uma vez que consiste numa mera recomendação, à 

qual poderá haver – ou não – adesão.  

Sem prescindir, na sequência do já referenciado acordo, cada um dos Estados, 

individualmente considerado, viu-se obrigado a encontrar mecanismos de implementação e 

transposição deste procedimento no seu próprio espaço legislativo interno. É precisamente neste 

sentido que, no quadro europeu, a Comissão Europeia apresentou a nova Diretiva 2014/107/UE, 

como instrumento legislativo apto para implementar o CRS por parte dos diversos E.M. 

2.3 A troca de informações no âmbito da União Europeia e a Diretiva 

2014/107/UE  

 Na União Europeia, o mecanismo da troca de informações surgiu, em primeiro 

lugar, com a Diretiva 77/799/CEE do Conselho, de 19 de dezembro de 1977, relativa à 

assistência mútua das autoridades competentes dos E.M. no domínio dos impostos diretos, 

entretanto revogada. Foi através desta Diretiva que surgiu a previsão legal das trocas de 

informações automáticas e espontâneas (e não somente trocas de informações a pedido).  

Contudo, é num momento posterior, ou seja, na vigência da Diretiva 2011/16/UE 

do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação administrativa no domínio da 
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fiscalidade (vigente nos dias de hoje) que se admite que a troca de informações pode assumir 

três modalidades clássicas 152.  

De notar que esta primeira diretiva de cooperação administrativa (DCA) apresenta 

o mérito de ter sido um instrumento capaz de tornar a cooperação mais célere e eficiente, 

aumentando os níveis quantitativos e qualitativos da troca de informação, nomeadamente ao 

eliminar a limitação, ora existente, que se prendia com o sigilo bancário. Neste sentido, 

corroborou-se aqui com um dos princípios norteadores da troca de informações fiscais (ou seja, 

o princípio da transparência), uma vez que este princípio estabelece, entre outros imperativos, 

a “quebra” do sigilo bancário e a divulgação dos beneficiários dos rendimentos, por forma a 

evitar problemas tais como a evasão fiscal e o treaty shopping, bem como a dupla tributação 

positiva ou negativa (ou seja, dupla não tributação)153.  

Neste contexto, refira-se ainda que a aludida Diretiva inovou em muitos aspetos, 

principalmente reforçando o combate à fraude e à evasão fiscais; expandindo o leque de sujeitos 

aos quais se aplicam as respetivas disposições; alargando os tipos de informações (pelo que se 

passou a não distinguir critérios, tais como a nacionalidade ou a residência dos contribuintes 

em causa)154 e, ainda, apresentando um alargamento no que toca aos impostos abrangidos pela 

troca de informações, ficando abrangidos rendimentos como juros, dividendos e outros tipos de 

rendimentos da poupança. Excluindo apenas o IVA, os impostos especiais sobre o consumo e 

as contribuições obrigatórias para a Segurança Social 155.  

Acresce que, via de regra, estabelece-se a primazia dos instrumentos da UE sobre 

as Convenções/Tratados de dupla tributação (instrumentos de Direito internacional). Nesta 

medida, podemos verificar que esta Diretiva é extremamente relevante para o presente estudo. 

As suas disposições seguem as tendências internacionais, adotando o conceito de informações 

fiscais “previsivelmente relevantes”, pelo que não são permitidas “fishing expeditions” 156. 

                                                 
152 AMORIM, José Campos. A convenção multilateral sobre assistência mútua administrativa em 

matéria fiscal da OCDE in: Teixeira, Glória (coord.). II Congresso de direito fiscal. Vida económica, 2015.  
153 AZEVEDO, Patricia Santos. O Princípio da Transparência e a Troca de Informações entre 

Administrações Fiscais. Universidade do Porto, Tese de mestrado, 2010.  
154 RIBEIRO, João Sérgio, “A diretiva relativa à cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade”, Tomo II – Ano de 2013 – Ética e Direito, Escola de Direito da Universidade do Minho, Departamento 

de Ciências Jurídicas Públicas, 2013, pp. 93-109. 
155 Cfr. artigo 2.º, n.º 2 da Diretiva 2011/16/UE. 
156 Resumidamente, pode-se afirmar que as fishing expeditions caracterizam-se pela recolha de 

informação “em bloco” e sem qualquer critério nos outros E.M.  
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Todavia, foi somente em 2014 que se anunciou que a troca automática de 

informações (proposta primeiramente pela OCDE) constitui o novo padrão global para fins 

fiscais. Destarte, o maior marco na troca de informações, a um nível global, trata-se da 

construção, anúncio e aplicação, pela OCDE, do denominado CRS (que instituiu a troca 

automática de informações financeiras, num âmbito global).  Ademais, no âmbito da UE, esta 

troca automática de informações num âmbito global foi regulamentada através da Diretiva 

2014/107/EU do Conselho, de 9 de dezembro de 2014 (DCA2), que altera a Diretiva 

2011/16/UE no que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da 

fiscalidade, e que se consubstancia na tradução legislativa do CRS, ao nível do Direito da EU 

157. Pode assim afirmar-se que a DCA2 é uma espécie de “evolução e melhoramento” da DCA, 

que, no seu articulado, já previa a possibilidade de troca de informações. Contudo, tal previsão 

apresentava uma abrangência ainda muito limitada.158. 

Com o objetivo de garantir a segurança jurídica e a redução dos encargos da 

administração fiscal, e ainda de acordo com a segunda diretiva de cooperação administrativa 

(DCA2 159 ) , ficou estabelecido que os E. M. e as instituições financeiras devem aplicar regras 

compatíveis com as estabelecidas pela norma comum da OCDE, isto é, o CRS. Para tal, deve 

observar-se os comentários às disposições da Convenção Modelo da OCDE que sejam 

relevantes em matéria de troca de informações, por forma a garantir uma aplicação uniforme 

da diretiva por parte dos diversos Estados-Membros. 160 

2.3.1 A transposição para o direito interno português  

A transposição da diretiva 2011/16/UE para o direito interno português foi feita 

pelo Decreto-Lei nº 61/2013, de 10 de Maio, tendo estabelecido as obrigações das instituições 

financeiras em matéria de identificação de determinadas contas e de comunicação de 

informações à Autoridade Tributária e Aduaneira. Posteriormente, com a publicação da diretiva 

2014/107/EU (DAC2) e nos termos do disposto no artigo 2.º da mesma, os Estados-membros 

ficaram obrigados a publicar as disposições necessárias para lhe dar cumprimento.  

                                                 
157  SILVA, Daniela Maria Mendes Almeida da. A cooperação entre estados na troca automática 

de informações fiscais: breve análise aos regimes FATCA, CRS e Diretiva da Cooperação Administrativa. 

Universidade do Minho. Dissertação de Mestrado. 2016. 
158 Cfr. artigo 1o n.o1 da Diretiva 2014/107/UE, que altera o artigo 8o da Diretiva 2011/16/UE, 

aditando-lhe o número 3-A. 
159 Cfr. Diretiva 2014/107/UE do Conselho, de 9 de dezembro de 2014 , que altera a Diretiva 

2011/16/UE no que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade. 
160 TAVARES, Daniela Pessoa. FATCA e CRS - Foreign Account Tax Compliance Act e Common 

Reporting Standard. Enquadramento, Regimes Jurídicos e Legislação Complementar. Almedina, Coimbra, 2017, 

pp 20-22 
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Neste sentido, na lei que procedeu à aprovação do orçamento do Estado para 2016 

(lei n.º 7- A/2016 de 30 de março) foi concedida, no seu artigo 188.º, uma autorização legislativa 

para implementar a diretiva. Assim, a lei foi implementada pelo Decreto-Lei nº 64/2016, e 

posteriormente atualizado através Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto, que regula a troca 

automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a 

acordos prévios sobre preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo as 

Diretivas (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, e (UE) 2016/881, do 

Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à alteração de diversos diplomas. 

Em Portugal o regime da norma comum, introduzido pela diretiva 2014/107/EU, 

foi estabelecido pelo artigo 16º do regime de Comunicação de Informações Financeiras (RCIF). 

Ao assumir o compromisso de implementação do regime FATCA em Portugal, o artigo 239º 

da lei no. 82-B/2014 de 31/12 veio rever o “Regime de comunicação de informações financeiras 

e passou a prever novas regras sobre a obrigatoriedade de cumprimento de normas de 

comunicação e diligencia em relação a contas financeiras sujeitas a comunicação161. Conforme 

dispõe DOURADO 162, a transposição para o ordenamento português é feita por diversos 

diplomas, com destaque para o decreto-Lei 64/2016 de 11 de outubro, que altera o decreto 

61/2013, de 10 de maio, e introduz o padrão de transmissão comum, em vigor desde 12 de 

outubro de 2016; pela portaria 302/B 2016, de 2 dezembro, que aprova a lista de contas 

excluídas; a portaria 302-C, que regula a estrutura do ficheiro; a portaria 302-D/2016 que 

estabelece a lista de jurisdições participantes e a portaria 302-E/2016 que aprova a declaração 

modelo 53.  

2.3.2 Breve análise ao artigo 63.º-A da Lei Geral Tributária (LGT) 

Neste sentido, cabe mencionar que o legislador português, no que se refere às contas 

financeiras, efetua uma menção ao que pode considerar-se “beneficiário”, no que concerne os 

beneficiários das contas financeiras, com aplicação no âmbito da troca de informações em 

contexto de contas financeiras. Este regime encontra-se inserido no processo especial de 

derrogação do sigilo bancário (compreendido também no artigo 63-B).  

                                                 
161 O RCIF veio estabelecer as obrigações das instituições financeiras em matéria de identificação 

de determinadas contas e de comunicação de informações à AT, reforçando os mecanismos de cooperação 

internacional. Assim, de acordo com o artigo 9º, “as instituições financeiras são obrigadas a comunicar, por via 

eletrônica, à AT, até ao dia 31 de julho de cada ano, os elementos enunciados no artigo 7º relativos às contas 

financeiras por si mantidas em Portugal. 
162 DOURADO, Ana Paula. Governação fiscal global. Almedina, 2018.  
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Assim, nos termos do art.º 63.º-A, n.º 9 da LGT, considera-se beneficiário “o sujeito 

passivo que controle, direta ou indiretamente, e independentemente de qualquer título jurídico 

mesmo que através de mandatário, fiduciário ou interposta pessoa, os direitos sobre os 

elementos patrimoniais depositados nessas contas.” 

Via geral, este artigo estabelece que as instituições de crédito e sociedades 

financeiras se encontram legalmente obrigadas a prestar informações à Autoridade Tributária, 

especialmente quando estiver em causa transferências para o estrangeiro. Neste contexto, 

através do número 8, pode-se notar uma tentativa do legislador em criar uma cooperação entre 

os contribuintes e a AT, através da obrigação dos contribuintes em mencionar na declaração de 

IRS a existência e identificação de contas de depósitos ou de títulos abertas em instituição 

financeira não residente em Portugal ou sucursal localizada fora deste território, independente 

de serem titulares, beneficiários ou meramente autorizados a movimentar tais contas. Para isso, 

utiliza-se no número seguinte da definição de beneficiário antes mencionada.  

Com esse conjunto de informações, visava aumentar o controlo de situações 

abusivas e fraudulentas, bem como desincentivar a prática dos mesmos. Assim, o esforço tem 

sido especialmente focado na tributação de rendimentos obtidos fora do território português, 

através de obrigações declarativas que facilitam a obtenção de informações por parte da AT 163.  

3 O conceito de beneficiário efetivo como manifestação da concretização da 

transparência internacional e a sua relevância para a troca de informações  

Recentemente, as alterações levadas a cabo no articulado das Diretivas relativas à 

cooperação fiscal e administrativa trouxeram a incorporação do conceito de beneficiário efetivo 

nos mecanismos de troca de informações fiscais. Esta inovação surge no seguimento da forte 

pressão internacional que tem vindo a ocorrer na última década, pressão essa exercida sobre as 

práticas de planeamento fiscal agressivo (ou até mesmo fraudulento).164 Assim, deu-se um 

desenvolvimento significativo no tocante às medidas de cooperação administrativa, entre as 

quais se destaca o fomento da utilização (e clarificação) do conceito de beneficiário efetivo, 

                                                 
163 FERREIRA, Ricardo. Anotações ao artigo 63-A da Lei geral tributária. Lexit, 2018. Disponível 

em <www.lexit.informador.pt/biblioteca/0386/0763/Direito-Fiscal/-Lei-Geral-Tributária/Título-III/artigo-63ª-

Informacoes-relativas-a-operaçoes-financeiras>.  
164 G20. “G20 leaders’ declaration”. Saint Petersburg. 2013. Disponível em 

<https://www.g20.org/sites/default/files/media/g20_leaders_declaration_st._petersburg_summit.pdf> . Acesso 

abril de 2018.  

https://www.g20.org/sites/default/files/media/g20_leaders_declaration_st._petersburg_summit.pdf
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como forma de “seguir o rasto” do planeamento fiscal agressivo (ou até mesmo fraudulento), 

situações em estreita conexão e das quais depende o resultado final da estrutura fiscal. 

A informação sobre contas financeiras é abrangente para permitir uma melhor 

interpretação das transações que são realizadas, bem como sobre a identidade dos agentes nelas 

envolvidas. Isso contribui para identificação de eventuais crimes de evasão fiscal e/ou 

branqueamento de capitais, a identificação de intermediários, e também dos beneficiários 

efetivos dos rendimentos tributáveis.  

A consagração da previsão do conceito de beneficiário efetivo para efeitos de troca 

de informações não se trata de uma disposição propriamente nova, uma vez que o conceito 

havia já sido utilizado em duas diferentes políticas internacionais tendentes à troca de 

informações em matéria fiscal. 165 Por um lado, foi consagrado nas regras do Grupo de Ação 

Financeira (GAFI) para a troca de informações financeiras com vista a prevenir a prática de 

certos crimes, cujas definições são agora utilizadas para inspirar a nova utilização do conceito; 

e, por outro lado, na Diretiva 2003/48/CE do Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa à 

tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros, com uma forma semelhante à 

utilizada atualmente (e apesar do pouco sucesso obtido)166. 

Relembre-se que, muito embora tenha cessado vigência, a aludida Diretiva 

2003/48/CE pode ser considerada precursora no âmbito da troca automática de informações 

relativas ao beneficiário efetivo para fins fiscais. 167Através dela, o agente que pagasse juros a 

um beneficiário efetivo que não fosse fiscalmente residente naquele território, tinha a obrigação 

de notificar a autoridade fiscal competente daquele Estado. Neste seguimento, e com base na 

informação recebida, o Estado devia automaticamente trocar a informação obtida com a 

autoridade fiscal competente do Estado de residência do beneficiário, dentro do prazo de 6 

meses, contados a partir do último dia do exercício económico (em regra, 31 de dezembro de 

cada ano). 168 

                                                 
165 HERNÁNDEZ, Pablo. “El Concepto De Beneficiario Efectivo En La Reforma Tributaria: 

Intercambio De Información Y Normas Antiabuso. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2018. 

Disponível em < https://ssrn.com/abstract=3195105> . Acesso junho de 2018.  
166 FATF 40 Recommendations, FATF, Paris, 2003 
167 DÍAZ-BERRIO, José Luis Escario. The fight against tax havens and tax evasion Progress since 

the London G20 summit and the challenges ahead. Opex (Opservatorio De Politica Exterior Espanola). Disponível 

em http://www. fundacionalternativas. org/public/storage/opex _ocumentos_ 

archivos/e6bf4cecc9006abb8c528869ce93e9e2. pdf Acesso maio 2018.  
168 Note-se que a diretiva em causa foi revogada no dia 31 de dezembro de 2015, e substituída pela 

Diretiva 2014/107/UE do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, que altera a Diretiva 2011/16/UE no que respeita 
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No âmbito das conclusões da reunião do G-20 (na qual o Plano de Ação do BEPS 

foi aprovado), incentivou-se o Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações (da 

OCDE) a avançar em matéria de troca de informações e, em particular, em relação às 

informações sobre os beneficiários efetivos. No entanto, a resolução do G-20 não diferencia a 

utilização da medida no contexto do GAFI. da utilização que pode ser dada à regra no âmbito 

troca de informações para fins fiscais.169 Tal situação conduz à “importação” do conceito, tal 

como definido nas regras do GAFI, de uma forma quase literal, para as regras particulares sobre 

troca de informações 170. Sem prescindir, parte da doutrina critica este facto, advogando que 

são funções diferentes, logo, o conceito não deveria ser “importado” desta forma, praticamente 

literal.171 

Já no âmbito da União Europeia, a Diretiva 2011/16/UE do Conselho, relativa à 

cooperação administrativa no domínio da fiscalidade (bem como as suas subsequentes 

alterações) apresenta um papel relevante no que diz respeito à troca automática de informações, 

sendo que, em comunhão com a Diretiva 2003/48/CE (relativa à tributação dos rendimentos da 

poupança sob a forma de juros, muito embora tenha já cessado vigência) e com o contributo do 

CRS, culminou na delimitação de quais as informações sujeitas a este regime entre elas (e para 

o que aqui mais nos interessa), a identidade do beneficiário efetivo.  

Conforme previamente analisado, o CRS exige, principalmente, que as Instituições 

Financeiras, residentes em Estados participantes, identifiquem os titulares das contas (sujeitas 

a reporte) que sejam considerados fiscalmente residentes em algum (ou alguns) dos países que 

aderiram ao CRS, e que, como tal, comuniquem as informações financeiras relevantes à sua 

autoridade tributária nacional. Uma vez identificadas todas as contas, deverão ser comunicadas 

as informações financeiras relativas a essas contas, informações essas tais como o saldo, 

balanços, juros remuneratórios, dividendos, bem como produtos de venda de ativos financeiros, 

rendimentos provenientes, etc.   

                                                 
à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade e que, neste seguimento, alterou as 

disposições sobre a obrigatoriedade da troca automática de informações entre as administrações fiscais. 
169 Para mais informações cfr: OCDE “Exchange of Information on Request: Handbook for Peer 

Reviews 2016-2020, , p. 19e seguintes  
170 Sobre o tema, Cfr: FATF.  Transparency and Beneficial Ownership, FATF, Paris, p. 8;  OCDE.  

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 2018. OCDE.  “Standard for 

Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters Implementation Handbook, 2018,  pp. 47, 80; e, por 

fim, OCDE. Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters,, 2018, pp. 57-

198. 
171  ALVAREZ, Marco. “Aproximacion al concepto de beneficiario efectivo.” VI Jornadas 

Académicas, Facultad de Ciencias Econômicas y de Administracíon. Universidad de la Republica. 2016.  
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Além disso, e conforme se prevê na exposição de motivos da Diretiva 2016/2248, 

mais concretamente no seu ponto 2, sempre que o titular da conta seja uma estrutura 

intermediária, as instituições financeiras devem analisar essa estrutura, identificando e 

comunicando os respetivos beneficiários efetivos. Este elemento, importante na aplicação da 

supracitada diretiva, assenta nas informações antibranqueamento de capitais (informações 

ABC)172 obtidas em aplicação da Diretiva (UE) 2015/849.  

Por forma a que as autoridades fiscais de cada Estado sejam capazes de fiscalizar, 

confirmar e auditar se as instituições financeiras aplicam corretamente a Diretiva 2011/16/UE 

do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2011 , relativa à cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade, de acordo com a qual se verifica o dever de identificar e comunicar os beneficiários 

efetivos sempre que o titular da conta seja um intermediário, a Comissão entendeu que as 

autoridades fiscais necessitam ainda de ter acesso às informações antibranqueamento de 

capitais. Com estas novas obrigações, muitos contribuintes (designadamente os que mantinham 

sem tributação produtos financeiros em offshores) passaram a ter de os declarar às autoridades 

fiscais. Contudo, outros contribuintes continuam a “esconder fortunas” em determinadas 

jurisdições, com a ajuda de consultores e de intermediários financeiros, que são precisamente 

os visados por estas novas regras, que introduzem a obrigação, por parte de um amplo leque de 

intermediários, de reportar as estruturas que escondam os verdadeiros beneficiários de ativos.  

Ora, a informação incluída nas declarações de beneficiários efetivos é centralizada 

numa base de dados à qual a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deve ter acesso, o que 

poderá constituir, futuramente, uma poderosa ferramenta ao alcance da AT, na fiscalização de 

estruturas multinacionais com presença ou investimento em Portugal. Com esta informação, a 

aplicação de benefícios fiscais ou de convenções de dupla tributação poderá ser negada ou 

limitada em caso de suspeita de práticas de planeamento fiscal agressivo (ou até mesmo 

fraudulento).  

Com isso, e mediante a proliferação de uma legislação fiscal que visa uma maior 

transparência, por forma a evitar a perda de receita fiscal (que advém da erosão da base fiscal), 

à qual se associa uma legislação de cunho essencialmente financeiro, que visa combater o 

branqueamento de capitais e/ou evasão fiscal, bem como o financiamento do terrorismo, 

                                                 
172 Cfr. DIRETIVA (UE) 2016/2258 do Conselho de 6 de dezembro de 2016, que altera a Diretiva 

2011/16/UE no que respeita ao acesso às informações antibranqueamento de capitais por parte das autoridades 

fiscais. 
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assistimos hoje uma maior possibilidade, por parte dos Estados, de acesso aos dados dos 

contribuintes. Neste momento, faremos aqui uma análise, um pouco mais aprofundada. 

3.1 A busca do beneficiário efetivo no âmbito da troca de informações a 

pedido e na troca automática de informações  

Em primeiro lugar, convém referir que o padrão internacional de troca de 

informações a pedido encontra-se refletido nos Termos de Referência do Fórum Global 173,  que 

identificam os 10 elementos essenciais em relação aos quais as jurisdições são avaliadas. Na 

busca pelo monitoramento contínuo da implementação do padrão internacional, o Fórum 

Global concordou com as condições para uma segunda “rodada” de revisões (2016-2020), com 

melhores termos de referência, e que tiveram início em 2016. Foi, então, nesta altura, que o 

aperfeiçoamento passou a incluir novos requisitos relativos à disponibilidade e acesso às 

informações sobre o beneficiário efetivo.  

Deve-se ter ainda presente, no que diz respeito à troca de informações a pedido, 

que, quer o art.º 26.º da Convenção Modelo da OCDE, quer o Acordo Multilateral de 

Assistência Mútua, ou até mesmo as diversas convenções de troca de informações vigentes, 

determinam a obrigação de trocar quaisquer informações que possam ser relevantes para a 

administração, aplicando-se as regras, em matéria fiscal, convencionais e internas, da parte que 

solicita a informação. Assim, essa obrigação cobriria qualquer tipo de informação, incluindo, 

quando apropriado, os dados sobre o beneficiário efetivo. 

Ainda no que se refere a esta modalidade de intercambio, o manual relativo à troca 

de informações, produzido pelo Fórum Global da OCDE, impõe o estabelecimento de medidas 

que garantam a disponibilidade das informações sobre os proprietários das entidades, o acesso 

às informações financeiras e a troca efetiva de informações. Note-se que é referido aqui a 

disponibilidade de informação e não a obrigação de troca de informações, propriamente dita, 

que deriva dos correspondentes tratados.  

Ora, o que o Fórum Global da OCDE procura é que os Estados se munam da 

informação adequada para que, caso outro Estado solicite informações, de forma 

correspondente aos termos previstos no art.º 26.º da Convenção Modelo da OCDE ou do 

Acordo de Assistência Mútua, a informação se encontre disponível, não devendo verificar-se 

                                                 
173 Cfr. OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. 

http://www.oecd.org/tax/transparency/  

http://www.oecd.org/tax/transparency/
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quaisquer impedimentos na regulamentação nacional ou, quando apropriado, atrasos 

significativos na obtenção da informação. Tal facto não significa que o incumprimento da 

obrigação (aqui em causa) estabelecida no aludido Manual da OCDE impeça, em qualquer caso, 

exigir que outro Estado forneça informações efetivas aos beneficiários, nos termos dos acordos 

correspondentes. Simplesmente, o Manual em causa visa facilitar (e tornar efetiva) a troca de 

informações no âmbito dos acordos celebrados. 

Porém, e tal como já foi aqui analisado, a troca de informação a pedido exige a 

demonstração de que a solicitação é previsivelmente relevante para uma investigação, o que 

significa que a informação que seja obtida não pode ser utilizada como ferramenta de deteção 

de evasão fiscal, mas sim como ferramenta de investigação após suspeita e deteção de evasão 

fiscal. É neste ponto que a troca automática é relevante, pois pode justamente constituir uma 

ferramenta de deteção.  

 Por seu turno, e em relação à troca automática de informações financeiras, os 

acordos de troca de informações, bem como os CRS da OCDE, exigem, além de outras vertentes 

e modalidades de troca de informações, a troca automática das informações sobre a identidade 

dos detentores de informações financeiras. 

Neste contexto, é importante relembrar que entre os instrumentos formalmente 

subscritos a nível internacional, o conceito de beneficiário efetivo não se encontra 

explicitamente disposto, remetendo-se normalmente para a definição apresentada pelo GAFI.   

Relembre-se, ainda, que o presente contributo procura, entre outras questões, averiguar os 

impactos que o conceito de beneficiário efetivo trouxe para a legislação interna (bem como 

internacional e da UE). Assim, conforme anteriormente exposto, é através da Diretiva (UE) 

2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de 

financiamento do terrorismo, que se verifica a o que pode ser entendido como a concretização 

do conceito de beneficiário efetivo, no seu art.º 3.º, n.º 6.  

Ademais, e conforme pode ler-se nos considerandos 12 e 13 desta Diretiva, “é 

necessário identificar todas as pessoas singulares que detêm a propriedade ou o controlo de 

uma pessoa coletiva. A fim de garantir uma transparência efetiva, os Estados-Membros 

deverão assegurar a cobertura do leque mais vasto possível de pessoas coletivas constituídas 

ou criadas por qualquer outro mecanismo no seu território. Embora o conhecimento de uma 

percentagem de ações ou de participação no capital não permita automaticamente conhecer o 
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beneficiário efetivo, essa percentagem deverá constituir um dos fatores indiciários a ter em 

conta. (…)”; e “a identificação e verificação dos beneficiários efetivos deverá, se aplicável, 

ser alargada às pessoas coletivas que detenham outras pessoas coletivas, e as entidades 

obrigadas deverão determinar a pessoa ou as pessoas singulares que, em última instância, 

exercem o controlo, através da propriedade ou através de outros meios, da pessoa coletiva que 

é o cliente. O controlo através de outros meios pode, inter alia, incluir os critérios de controlo 

utilizados para a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, tais como o acordo 

entre acionistas, o exercício de uma influência dominante ou o poder de nomear a direção de 

topo (…).” 

Ora, e conforme já analisado, as regras de prevenção e combate ao branqueamento 

de capital e ao financiamento do terrorismo exigem que as instituições financeiras possuam 

documentos relevantes para a identificação daquele que, em última instância, detém a 

propriedade ou o controle, direto ou indireto, de uma percentagem suficiente para tal, (neste 

caso, ficado estabelecido o limite de 25% de detenção, no caso de pessoas coletivas). Assim, 

no que tange ao branqueamento de capitais, a ideia é que se conheçam os proprietários finais 

dos rendimentos, que consistem nas pessoas singulares, que sejam titulares (ou que exerçam o 

controle final) do cliente ou pessoa singular, no nome da qual se realiza uma determinada 

transação. O objetivo é encontrar a pessoa singular por detrás de determinada estrutura jurídica, 

com a finalidade de evitar o abuso (ou até mesmo a criminalidade fiscal), aos quais poderão 

acrescer outras atividades ilícitas 

Por outro lado, dos tratados de dupla tributação parece poder identificar-se como 

beneficiário efetivo aquele que pode usufruir dos rendimentos, verificando-se uma clara 

preocupação em determinar quem é, de facto, o beneficiário efetivo, por forma a que terceiros, 

interpostos artificialmente na relação jurídica, não sejam utilizados para auferir indevidamente 

as vantagens previstas nos tratados fiscais bilaterais. 

Uma vez aqui, deve ainda mencionar-se que a Diretiva 2015/849 (EU) passou a 

contemplar, como um dos respetivos objetivos, o combate à evasão fiscal. De notar que o 

conceito de beneficiário efetivo funciona, também neste contexto, enquanto meio facilitador (e 

fundamental) no âmbito da troca automática de informações entre os Estados, contribuindo 

assim para a repressão das condutas já ocorridas, para a prevenção das condutas em curso e, 

ainda, auxiliando as autoridades fiscais dos vários Estados na obtenção de informações sobre 

os esquemas e beneficiários. Deste modo, as diferentes autoridades fiscais poderão conhecer os 
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seus contribuintes, os respetivos rendimentos e, de uma forma simples, conseguirão combater 

a erosão da base tributável. Assim, se impedirão – previsivelmente – (eventuais) futuras 

condutas integrantes do planeamento fiscal abusivo, bem como de fraude/evasão fiscal. 

Tendo em conta o que foi dito, o que se questiona é em que medida a troca 

automática de informações pode influenciar a tributação dos rendimentos. Isto porque a nova 

Diretiva 849/2015 (4AMLD) identifica os beneficiários efetivos através de um registo 

centralizado de beneficiários. Ora, uma das questões que o presente contributo aborda é 

justamente a identificação do impacto da legislação da União Europeia e internacional na 

legislação portuguesa, sendo que não há como esquecer a problematização de como pode um 

registo centralizado de beneficiários efetivos ter impacto também noutras áreas, como, por 

exemplo, na identificação dos beneficiários efetivos no âmbito das convenções internacionais. 

Conforme foi aludido no capítulo anterior, a implementação de um registo central de 

beneficiários efetivos, trouxe, por exemplo, impactos na tributação ou isenção do rendimento 

de dividendos, alterando-se com isso o artigo 14º, no. 19 do CIRC, onde passou a constar uma 

menção específica as obrigações previstas no RCBE. 

Já em relação a relação com a troca de informações, em seções anteriores deste 

estudo foi referido, por exemplo, que no âmbito da dupla tributação, os Estados podem solicitar 

informações (pretensamente na posse de outros Estados), encontrando-se, todavia, tal 

solicitação dependente da disponibilidade de informação por parte do E. M. ao qual se solicita 

a informação. Seria ainda necessário que a legislação autorizasse tal divulgação, vigorando – 

até há bem pouco tempo – o problema do sigilo bancário, que servia para que muitos Estados 

se baseassem nesta disposição para negar a prestação de informações. Ou seja, no âmbito da 

troca de informações a pedido, o que se encontra em causa é a disponibilidade de informações 

fiscais e não a questão da obrigação de trocar informações 174. Com a nova legislação, toda a 

informação passará a encontrar-se disponível, o que facilitará o cruzamento de informações 

entre as diversas autoridades tributárias.  

No fundo, os conceitos do beneficiário efetivo, bem como a troca automática de 

informações, têm surgindo como verdadeiros provedores de assistência técnica no combate à 

erosão da base tributável, seja esta realizada mediante práticas configuradoras de planeamento 

fiscal agressivo, seja através do branqueamento de capitais. Nas seções subsequentes deste 

                                                 
174 Cfr. OCDE.  Global Forum Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 

Exchange of Information on Request: Handbook for Peer Reviews 2016-2020, cit., 2016, pp. 17-18. 
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contributo será, então, efetuada uma abordagem mais detalhada desse novo cenário fiscal 

internacional. No tópico seguinte, analisar-se-ão os mecanismos que vêm sendo implementados 

no sistema jurídico português, tentando ainda averiguara sua efetividade, tal como resulta do 

objetivo proposto neste trabalho.  

Desde já, o que pode aqui concluir-se, e conforme se verá melhor a seguir, é que, a 

implementação atual do padrão de troca automática de informações como ferramenta de deteção 

de práticas de abuso (ou até mesmo evasão) fiscal, acarretará um complemento à troca de 

informações a pedido. A troca de informações a pedido será utilizada, por exemplo, para realizar 

auditorias fiscais aos contribuintes que tenham sido detetados como potenciais “abusadores”, 

no âmbito de uma troca automática de informações.175 

4 O registo central do beneficiário efetivo (RCBE) enquanto instrumento de 

identificação dos beneficiários efetivos para fins fiscais  

A quarta Diretiva anti branqueamento de capitais – Diretiva (UE) 2015/849 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do 

terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 

2006/70/CE da Comissão – , bem como a proposta da Comissão de 5 de julho de 2016, que 

estabelece a quinta modificação176 (aprovada muito recentemente pelo Parlamento Europeu, em 

abril de 2018) trouxeram a ideia do registo central do beneficiário efetivo como um dos 

instrumentos concebidos para combater, em simultâneo, a evasão fiscal, o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo. A criação de um RCBE encontra-se fortemente 

relacionada com o tratamento da questão da transparência na UE, previamente abordada neste 

trabalho. Entretanto, questiona-se, agora, a utilização do RCBE como instrumento apto para 

auxiliar na identificação do beneficiário efetivo para efeitos dos tratados fiscais bilaterais. 

                                                 
175 BARANGER, Séverine. “Progress toward tax transparency: an overview” in: RIBEIRO, João 

Sérgio (coord.) International Taxation: New Challenges. Escola de Direito da Universidade do Minho, 2017 
176 Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera a 

Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 

capitais ou de financiamento do terrorismo e que altera a Diretiva 2009/101/CE. Disponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0450&from=PT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0450&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0450&from=PT
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Há ainda que ressalvar que a quinta alteração à aludida diretiva177 apresenta como 

principais alterações um maior compromisso com a transparência das transações comerciais e 

do sistema financeiro, dispensando-se a necessidade de um “interesse legitimo” para efeitos de 

acesso ao RCBE, sendo este público 178. 

Nesta seção, serão analisados os fatores que podem sustentar a necessidade do uso 

do aludido RCBE como instrumento para efeitos de identificação dos beneficiários efetivos 

para fins fiscais; bem como será relembrada a análise da transposição deste mecanismo para o 

direito interno português feita em tópicos anteriores. Dentre os fatores que podem ser tomados 

em consideração para a defesa da comunicação dos dados, deve ter-se em atenção que os 

vínculos estabelecidos entre as regras e os regulamentos sobre a troca de informações para fins 

fiscais, a proteção de dados e o branqueamento de capitais, melhoraram a utilidade do RCBE, 

no sentido de revelar os beneficiários efetivos, razão pela qual se justifica este nosso estudo 

conjunto179. 

Ao nível da UE, o artigo 3, n.º 6 da Diretiva 2015/849 define beneficiário efetivo 

como “qualquer pessoa (s) natural (ais) que detenha ou controle o cliente e / ou a (s) pessoa 

(s) natural (ais) em cujo nome uma transação ou atividade esteja sendo conduzida.” O 

elemento-chave dessa definição é o "controle", que é determinado por meio de propriedade 

compartilhada, direitos de voto, interesses de propriedade e "controle por outros meios" As 

entidades sobre as quais o controle é exercido incluem empresas, trusts e outras entidades, tais 

como fundações. No caso das sociedades, a Comissão propôs um requisito de participação mais 

restritivo para as entidades que "são principalmente utilizadas como uma estrutura intermediária 

entre os ativos ou o rendimento e o beneficiário final", e que podem ser distinguidos daqueles 

que são "empresas genuinamente comerciais". A Diretiva aqui em causa obriga ainda os E. M. 

a alargar o âmbito das entidades jurídicas e a estabelecer uma exigência de participação mais 

restritiva, a fim de se estabelecer uma “transparência efetiva”. 

Porém, quando se pensa no acesso ao registro central de beneficiários efetivos pelas 

autoridades fiscais, se indaga se esta pode (ou não) ser uma ferramenta útil na identificação dos 

                                                 
177 A diretiva revista terá ainda de ser aprovada pelo outro colegislador, o Conselho da UE, e 

publicada no Jornal Oficial da UE. Os Estados-membros terão 18 meses para proceder à respetiva transposição 

para a legislação nacional. 
178 The European Council, Fifth Presidency Compromise to COM (2016)450, 15605/16, 19 Dec. 

2016, preambulo, paragrafo. 35 
179 NUGROHO, Adrian. Central Register as a Model Instrument to Unveil Beneficial Owners for 

Tax Purposes. EC Tax Review, 2017. 
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beneficiários efetivos para efeitos da interpretação e aplicação dos tratados bilaterais. Contudo, 

não pode perder-se de vista que, conforme já referenciado no capítulo anterior, os comentários 

de 2014 às disposições da Convenção Modelo da OCDE deixam bem evidente que o conceito 

de beneficiário efetivo previsto naquela Convenção para efeitos de pagamento de juros, 

dividendos e royalties deve ser distinguido das demais interpretações que lhe são atribuídas no 

contexto de outros instrumentos, incluindo os relacionados com o branqueamento de capitais. 

A maior preocupação da OCDE constituía em que se perdesse o contexto em que o conceito foi 

inserido na Convenção. Isto porque, conforme previamente mencionado, o conceito de 

beneficiário efetivo foi introduzido, visando esclarecer a utilização da expressão “pagas para”, 

em relação ao pagamento de dividendos, juros e royalties, entendendo-se que as referências de 

acordo com as quais os beneficiários efetivos se reportariam às pessoas singulares que 

detivessem o eventual controle sobre uma empresa não resolveriam esta questão, podendo 

inclusive causar mais confusões. 

Considerando as devidas distinções em relação ao âmbito de aplicação, bem como 

as demais ressalvas aludidas anteriormente, as informações e os dados prescritos na 4ª Diretiva 

antibranqueamento (e que devem ser mantidos no RCBE), apresentam como objetivos, além da 

divulgação da propriedade legal dos ativos e do rendimento, a procura da revelação dos 

beneficiários efetivos, sendo que o novo alargamento da Diretiva, fazendo uma menção 

específica à evasão fiscal na sua previsão, só reforça esta teoria. Ora, e apesar de algumas 

informações, tais como a fonte dos rendimentos ou a natureza das relações comerciais, serem, 

por si só, insuficientes para negar benefícios fiscais resultantes de eventuais esquemas de abuso 

de tratados ou de evasão fiscal, a obrigação no sentido de revelar os beneficiários efetivos e 

identificar os seus clientes, cujos rendimentos e ativos são administrados ou veiculados através 

deles, pode ser utilizada como ponto de partida para as autoridades fiscais determinarem a 

titularidade efetiva dos ativos. Assim, e mediante a identificação das entidades envolvidas nas 

transações comerciais (apesar de este não poder ser o meio exclusivamente utilizado), poderá 

ainda assim estabelecer-se uma espécie de colaboração com as autoridades fiscais para que 

tenham mais informações, e consequentemente, maior facilidade na atribuição da titularidade 

do rendimento e da correspondente tributação, de acordo com as normas fiscais nacionais e 

internacionais. 

A abrangência dos dados e das informações armazenadas fica assegurada pela 

implementação da troca de informações no domínio da fiscalidade, onde foi reforçada a 
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cooperação alargada em matéria de troca automática de informações, mediante a promulgação 

da Diretiva relativa à cooperação administrativa180. Conforme já analisado, nesta diretiva, a 

troca de informações entre os Estados-Membros é classificada com base no seu âmbito de 

aplicação, compreendendo a troca automática, a pedido ou espontânea. As considerações acerca 

das informações nas diferentes modalidades de trocas de informações já foram referidas 

anteriormente, pelo que neste momento, somente ratificamos que qualquer informação 

disponível nos registos fiscais de um determinado E. M. que possa ser recuperada em 

conformidade com os procedimentos de recolha e tratamento de informações nesse E. M.181,  

pode ser transmitida para efeitos de entrega automática.  

Ainda de notar que as informações armazenadas no RCBE constituem “o grosso” 

das informações que podem ser transmitidas no âmbito da cooperação e da troca de 

informações. Os esforços envidados no sentido da obtenção e da manutenção de informações 

precisas e atualizadas sobre os contribuintes são equivalentes aos empregues no 

estabelecimento de uma cooperação efetiva tendente à troca de informações, a fim de 

salvaguardar as funções orçamentais da UE. Na sequência de tais imperativos, no dia 5 de julho 

de 2016, a Comissão propôs a alteração da Diretiva relativa à cooperação administrativa no que 

diz respeito ao acesso à informação sobre branqueamento de capitais por parte das autoridades 

fiscais.182 Ora, a alteração proposta incluía o apelo ao acesso a informações sobre o beneficiário 

efetivo, informações essas que são agregadas nos RCBE de cada Estado-Membro, por forma a 

serem abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva relativa à cooperação administrativa. Na 

seção seguinte, abordar-se-á esta questão com mais detalhes.  

Deve-se ainda ter em mente que os dados e informações armazenados no RCBE 

não são capazes de resolver totalmente a questão, pois se uma interposta pessoa é beneficiária 

de um certo rendimento distribuído através dela, a determinação do beneficiário efetivo para 

fins de aplicação de um determinado tratado em matéria fiscal requer a averiguação de 

circunstâncias factuais que podem não se encontrar registadas no registo. Porém, como já foi 

anteriormente salientado, tais informações poderão servir como ponto de partida.   

                                                 
180 Cfr. Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2011, relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade. 
181 Os objetos tributáveis incluem dividendos, ganhos de capital e royalties.  
182Diretiva (UE) 2016/2258 do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, que altera a Diretiva 

2011/16/UE no que respeita ao acesso às informações antibranqueamento de capitais por parte das autoridades 

fiscais. 
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4.1 O acesso às informações antibranqueamento de capitais por parte 

das autoridades fiscais - a diretiva 2016/2258  

Anteriormente foi mencionado que o GAFI reconheceu expressamente as estreitas 

ligações entre os crimes fiscais e o branqueamento de capitais, ao incluir crimes fiscais na lista 

de infrações utilizadas para fins de branqueamento de capitais. Recentemente, a UE fez o 

mesmo, aprovando através da diretiva 2016/2258 183, alterações legislativas que exigem que os 

E. M. forneçam, às autoridades fiscais, o acesso às informações sobre o beneficiário efetivo das 

empresas, ao monitorar a aplicação de regras sobre a troca automática de informações fiscais, 

evitando assim a evasão fiscal e a fraude fiscal.  

Desde o relatório geral do Secretário aos Ministros das Finanças do G20 em março 

de 2017, a OCDE avançou o seu trabalho com vista a melhorar a eficácia das informações sobre 

o beneficiário efetivo na área fiscal, com base no padrão do GAFI. Tal facto complementa o 

trabalho do Grupo de Ação Financeira (GAFI) e do Fórum Global da OCDE sobre a questão. 

O foco principal do trabalho da OCDE trata-se de uma análise dos custos e benefícios potenciais 

do projeto de um formato comum para conjuntos de dados, no que toca à propriedade das 

informações que poderão ser pesquisadas, mediante determinados condicionalismos, 

eletronicamente.  

A discussão sobre a possibilidade de as informações recolhidas no âmbito de uma 

investigação ao crime de branqueamento de capitais poderem ser partilhadas com as autoridades 

fiscais, tanto internas, como estrangeiras, encontra-se na ordem do dia.   

A caraterística comum da ocultação do património, bem como das informações com 

este relacionadas significa que os requisitos informativos da ação contra o branqueamento de 

capitais são muito semelhantes aos exigidos no contexto da luta contra a evasão fiscal. Cada 

um deles exige, em particular, que as instituições financeiras sejam capazes de identificar os 

clientes e os beneficiários efetivos de uma conta com quem se encontram a negociar. Tal facto 

origina sinergias claras entre os dois domínios aludidos. Em particular, a procura de normas 

tendentes ao “conhecimento dos clientes”, em atividades de combate branqueamento de 

capitais, exclui o anonimato da titularidade das contas bancárias. 

                                                 
183 Diretiva (UE) 2016/2258 do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, que altera a Diretiva 

2011/16/UE no que respeita ao acesso às informações antibranqueamento de capitais por parte das autoridades 

fiscais 
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Com os desenvolvimentos mais recentes, e na procura da adoção de normas de 

cooperação administrativa, a alteração à Diretiva 2011/16/UE, autorizando as autoridades 

fiscais a acederem às informações anti branqueamento, entre elas, as informações relativas ao 

beneficiário efetivo, é de grande valor. Para isso, foi aditado o número 1-A ao art.º 22.º da 

Diretiva, determinando-se que os E. M. devem prever, através de instrumentos legais, o acesso 

das autoridades fiscais aos mecanismos e informações, conforme disposto na Diretiva relativa 

à prevenção e utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo184 185. 

Neste contexto, a fim de assegurar o controlo efetivo da implementação dos 

procedimentos de devida diligência por parte das instituições financeiras, foi introduzido o 

acesso das autoridades fiscais a todas as informações recolhidas para efeitos de branqueamento 

de capitais. Sem este acesso, essas autoridades não poderiam acompanhar, auditar e confirmar 

que as instituições financeiras aplicam adequadamente a Diretiva 2011/16 / UE e identificar 

corretamente e comunicar os beneficiários efetivos das estruturas intermediárias. 

Recentemente, no corrente ano de 2018, a Comissão Europeia demonstrou uma 

profunda satisfação com a entrada em vigor das regras que obrigam os Estados-Membros a 

facultarem o acesso às informações recolhidas sobre o regime da legislação contra o 

branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo 186. Conforme já mencionamos, a 

partir do corrente ano de 2018 as autoridades tributárias nacionais irão ter acesso às informações 

que determinam quem é o beneficiário efetivo das empresas, trusts e demais entidades 

abrangidas pela lei. Tais determinações, além de auxiliarem no combate específico para as quais 

foram propostas, dentro do tema de branqueamento de capitais, também desenvolvem um papel 

                                                 
184 DIRETIVA DO CONSELHO que altera a Diretiva 2011/16/UE no que respeita ao acesso às 

informações antibranqueamento de capitais por parte das autoridades fiscais. Disponível em < 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13885-2016-INIT/pt/pdf>  
185 Note-se também, que conforme já referido, no ordenamento português a presente diretiva foi 

transposta através da Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto (“Lei 83/2017”), que estabelece medidas de natureza 

preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo 

parcialmente a Diretiva 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 2015 (“Diretiva 

2015/849”), relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro e das atividades e profissões especialmente 

designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e a Diretiva 2016/2258/UE, 

do Conselho, de 6 de Dezembro de 2016, que respeita ao acesso às informações antibranqueamento de capitais 

por parte das autoridades fiscais.  
186 Comissão Europeia press release. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-

5441_en.htm  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13885-2016-INIT/pt/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5441_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5441_en.htm
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relevante na luta contra as estruturas de planeamento fiscal agressivo, que ganharam destaque, 

recentemente, através da divulgação dos “Paradise papers”187.  

A Comissão afirmou ainda que tem como objetivo dotar as autoridades fiscais das 

informações cruciais sobre os indivíduos por detrás de qualquer empresa ou trust, e que “isso 

é essencial para estes estarem aptos à identificar e combater a evasão fiscal”. Ainda, a 

Comissão congratula as novas regras, que se espera que atribuam, de facto, às autoridades 

fiscais, um acesso muito necessário, permitindo-lhe reagir perante as práticas abusivas ou até 

mesmo fraudulentas e punindo os respetivos sujeitos 188. 

Os problemas levantados neste assunto são essencialmente políticos, ou seja, 

pretende-se aqui garantir que os Estados implementem mecanismos eficazes de recolha de 

impostos e troca de informações. Como vimos, partilhar informações não é necessariamente do 

interesse comum e, em alguns casos, emergem preocupações com o potencial uso indevido das 

informações fiscais. Ora, em muitos aspetos, as iniciativas da OCDE e da UE foram 

extremamente bem-sucedidas na obtenção de compromissos bastante difundidos no sentido da 

troca efetiva de informações. No entanto, é claro que alguns Estados relutam em comprometer-

se a trocar as informações que lhes sejam solicitadas por outros Estados. Neste contexto, a 

potencial entrada em vigor de uma Convenção multilateral poderia vir a solucionar algumas 

questões.  

O segundo conjunto de dificuldades é essencialmente prático. Prende-se com o 

facto de saber como se procederá à utilização efetiva da informação que é (ou poderia ser) 

recebida. Encontrar maneiras de utilizar a massa de informações recebidas em acordos de troca 

automática de informações trata-se de um desafio técnico significativo. Sob quadros legais que 

permitem o fornecimento de informações a pedido, o principal desafio parece ser o do 

desenvolvimento de métodos de seleção de auditoria, que apresentem efeitos disciplinadores 

apropriados sobre os contribuintes. Não menos importante, é necessário encontrar maneiras de 

esclarecer aos contribuintes no sentido de que as informações não são apenas trocadas, mas 

                                                 
187 Tal como os panama papers, ocorreu o vazamento de  documentos, que apontam 

investimentos offshore de mais de 120.000 grandes corporações, celebridades e pessoas de várias nações. Com 

origem no escritório de advocacia offshore Appleby nas ilhas Bermudas, entre aqueles cujos assuntos financeiros 

são mencionados estão a Rainha Isabel II do Reino Unido, o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, entre 

outros.  
188 Cfr: Comissão Europeia press release. Disponível em http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-

18-5441_en.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_offshore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bermudas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_do_Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5441_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5441_en.htm
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também utilizadas de uma forma eficaz, facto que pode exigir um pouco mais de transparência 

comparativamente com o que é normal atualmente 189. 

Neste contexto, convém ainda afirmar que garantir a disponibilidade de 

informações sobre o beneficiário efetivo trata-se de um assunto na vanguarda da agenda 

internacional sobre transparência, constituindo ainda uma parte vital dos padrões internacionais 

de transparência e troca de informações para fins fiscais (onde incluímos a troca de informações 

automática e, ainda, a pedido). A ausência de informações sobre quem, em última análise, 

possui e controla empresas e outras entidades jurídicas, pode certamente beneficiar as práticas 

tendentes à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais, além de permitir fluxos de fundos 

ilícitos de Estados com regras menos rígidas de transparência190 

Por fim, conforme já foi salientado anteriormente, no ordenamento jurídico 

português, O Decreto-Lei n.º 83/2017, consagra no n.º 2 do artigo 127º o acesso pela AT aos 

dados relativos ao beneficiário efetivo para efeitos da aplicação e controlo do cumprimento das 

obrigações previstas no Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, e para assegurar a cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade. 

5 Beneficiário efetivo: ações em curso no plano nacional e internacional  

Para finalizar o presente trabalho, serão aqui abordadas algumas questões que integram 

o tema até aqui debatido, mas que, todavia, não possuem ainda propriamente um contorno 

definido, pelo que apenas se tecem algumas rápidas considerações. 

5.1 Breves referencias sobre a Ação 6 do Plano BEPS  

A Ação 6 do Plano BEPS aborda questões relacionadas com o treaty shopping, 

através de um plano específico. Tal implica, por um lado, clarificar os objetivos de um 

determinado tratado fiscal, relacionando-se, por um lado, o treaty shopping e os conflitos 

negativos de tributação; e, por outro, incluindo-se nos tratados fiscais da OCDE uma regra 

                                                 
189LEITÃO, Moraes & GALVÃO, Teles. Registo Central do beneficiário efetivo. Disponível em<. 

<https://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Newsletters_Boletins/2017/Regime_Juridico_do_Registo_Central_

do_Beneficiario_Efetivo_-RCBE-_-_Briefing.pdf> Acesso outubro 2017.  

 
190 O Fórum Global fornece ferramentas para os países do Caribe e da América Latina para abordar 

a questão da informação sobre beneficiários efetivos. Disponivel em: 

http://www.oecd.org/tax/transparency/seminar-on-beneficial-ownership-mexico-11-13- setembro-2017 .html> .  

https://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Newsletters_Boletins/2017/Regime_Juridico_do_Registo_Central_do_Beneficiario_Efetivo_-RCBE-_-_Briefing.pdf
https://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Newsletters_Boletins/2017/Regime_Juridico_do_Registo_Central_do_Beneficiario_Efetivo_-RCBE-_-_Briefing.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/seminar-on-beneficial-ownership-mexico-11-13-%20setembro-2017%20.html
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antiabuso baseada na limitação de benefícios (LOB)191, bem como regras gerais antiabuso, 

através do teste de objetivo principal (PPT) com vista a colmatar a eventual lacuna deixada 

pelas regras do LOB. 192.  

 Deve ainda ter-se em atenção que outras medidas anti-abuso já incluídas no tratado 

não devem ser anuladas pela regra LOB. Após a aplicação da regra LOB aos art.ºs 10.º, 11.º ou 

12.º dos tratados baseados na Convenção Modelo da OCDE 193, o destinatário terá de preencher 

a seguinte condição dupla: ser o beneficiário efetivo ou uma pessoa qualificada194. 

Os aludidos critérios procuram resolver as incertezas causadas pelo recurso a 

conceitos indefinidos, tais como o de beneficiário efetivo. Assim, não obstante as restantes 

disposições da Convenção Modelo da OCDE, não será concedida uma determinada vantagem 

se for razoável concluir que, tendo em conta todos os fatos e circunstâncias relevantes, a 

obtenção desse benefício foi uma dos principais propósitos de qualquer acordo ou transação 

que resultaram direta ou indiretamente naquele benefício, a menos que seja estabelecido que a 

concessão desse benefício nessas circunstâncias seria de acordo com o objeto e propósito das 

disposições pertinentes desta Convenção. 195 

Acresce que o relatório referente ao plano de ação numero 6 do BEPS 196 se baseia 

claramente no facto de que o termo “benefício” inclui todas as limitações previstas nos art.ºs 

6.º a 22.º da Convenção Modelo da OCDE, incluindo a potencial cessão concedida aos 

beneficiários efetivos, de acordo com os art.ºs 10.º, 11.º e 12.º. Neste caso, a redução de imposto 

relativa a dividendos, juros e royalties poderia ser negada de acordo com esta cláusula, mesmo 

quando o requisito de beneficiário efetivo fosse atendido.  

                                                 
191 Mais concretamente, a regra do LOB consiste em incluir uma regra antiabuso “extra”, nos 

tratados, nos termos da qual: “um residente de um Estado Contratante não terá direito a um benefício que de outra 

forma seria concedido por esta Convenção, a menos que tal residente seja uma pessoa qualificada” 

 
193 Referentes à tributação de juros, dividendos e royalties  
194 De facto, a cláusula LOB inclui ainda uma cláusula de “benefício derivativo”, segundo a qual um 

residente de um Estado contratante tem direito aos benefícios do tratado se os seus proprietários tivessem direito 

a pelo menos o mesmo benefício, por outras palavras, se eles se qualificassem como “beneficiários equivalentes”. 

No que diz respeito aos dividendos, juros e royalties, e para se qualificar como beneficiário equivalente, para 

beneficiar da taxa reduzida de retenção na fonte, prevista nos art.ºs 10.º, 11.º ou 12.º, o beneficiário equivalente 

deve beneficiar de taxas reduzidas semelhantes.  
195 BAKER, Philip. The BEPS action plan in the light of EU law: treaty abuse. In British Tax 

Review. Special Issue. Sweet and Mawell. No 3, 2015.  
196 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, 

Action 6 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241695-en 
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O aludido resultado encontra-se em consonância com o Comentário de 2014 sobre 

as disposições da Convenção Modelo da OCDE, ou seja, vai no sentido da interpretação de que 

o conceito de beneficiário efetivo não deve impedir a implementação de outras medidas 

antiabuso. Porém, apesar das evoluções dignas de reparo no que concerne ao treaty shopping, 

note-se que o silêncio acerca do conceito de beneficiário efetivo no âmbito das disposições 

antiabuso pode ser prejudicial. Conforme refere RIBEIRO197, tal facto poderia levar a uma 

interpretação do conceito de “beneficiário efetivo” meramente como uma “condição”, o que 

seria prejudicial, já que mecanismos antiabuso devem ser considerados de forma complementar, 

e não alternativa.  

5.2 A Convenção multilateral – MLI  

O principal objetivo dessa pioneira Convenção multilateral é permitir uma atualização 

imediata e, na maior extensão possível, padronizada dos tratados para evitar a dupla tributação 

celebrados pelos Estados contratantes, adaptando-os às medidas do projeto BEPS. Esta 

convenção oferece soluções concretas aos Estados para que estes possam colmatar as lacunas 

vigentes na legislação fiscal internacional, transpondo os resultados do projeto de prevenção da 

Erosão de Base Tributável e a Transferência de Lucros da OCDE/G20 para as convenções para 

evitar a dupla tributação celebradas mundialmente.  

A aludida convenção multilateral altera a aplicação de milhares de convenções para evitar 

a dupla tributação, implementando requisitos mínimos que visam combater a sua utilização 

abusiva. Assim, este novo instrumento de tributação, baseando-se fundamentalmente na 

tributação justa e eficaz 198, dispõe que os rendimentos deverão ser tributados onde a atividade 

económica que os gera é executada e onde o valor é criado 199. 

Já assinado por Portugal e por mais 78 outros países 200, este instrumento parece caminhar 

no sentido de corroborar as políticas até aqui debatidas, tornando-se uma ferramenta 

verdadeiramente eficaz. Face a tudo o exposto, parece que o futuro da fiscalidade internacional 

(e desta nova era de transparência) é promissor, embora a efetividade dos seus objetivos ainda 

seja uma questão que permanece em aberto.  

                                                 
197 RIBEIRO, João Sérgio. “BEPS and treaty abuse” in RIBEIRO, João Sérgio (coord.). 

“International Taxation: new challenges” Universidade do Minho. 2017.  
198 Cfr OCDE, Developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties, OCDE/G20 

Base erosion and profit shifting Project, Action 15: 2015 final report, Paris, 2015.  
199 TEIXEIRA, Glória. Double Taxation treaties: towards a multilateral convention. In RIBEIRO, 

João Sérgio (coord.). International Taxation: new challenges. Faculdade de direito da universidade do Minho, 

2017.  
200Para mais informações, cfr: http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-

parties.pdf . 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
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CONCLUSÕES  

Atentas as panorâmicas europeias e internacionais atuais, bem como os 

acontecimentos dos últimos anos, as instituições europeias e as organizações internacionais 

continuam a focar a sua atenção em questões tais como o abuso, a evasão e a fraude fiscal. O 

período atual, somado das iniciativas que tiveram inicio em 2012 - as quais foram breve ou 

extensivamente analisadas no presente trabalho consoante a sua relativa importância no 

contexto da nossa análise - representam um marco para o direito fiscal português, europeu e 

internacional. Num espaço de tempo relativamente curto, a OCDE e a União Europeia 

“competiram”, numa “luta de influências”, através da aprovação e adoção de medidas de luta 

contra os fenómenos de abuso (planeamento fiscal agressivo) e de fraude fiscal.   

É neste contexto que se destacam os trabalhos da OCDE, principalmente através do 

Relatório BEPS, por meio do qual torna-se clara a necessidade, por um lado, de encontrar um 

“standard” fiscal internacional no sentido de evitar a concorrência fiscal prejudicial; e, por 

outro, de criar mecanismos de cooperação dinâmicos, que possam ir para além das normas 

positivadas e da sua desejável estabilidade e segurança jurídicas. Ainda de referir que todas as 

medidas que têm vindo a ser adotadas neste âmbito visam promover um sistema fiscal mais 

justo e transparente, contribuir para a promoção da boa “governação” fiscal no plano 

internacional, assegurar uma concorrência fiscal entre empresas mais equitativa e uma 

fiscalidade mais eficaz. 

Especificamente em relação ao conceito do beneficiário efetivo, que constituiu o 

cerne do presente trabalho, teve-se a oportunidade de extrair das análises efetuadas no âmbito 

do presente estudo, que a evolução do contexto atual representa um marco de aplicação alargada 

do âmbito de aplicação do aludido conceito.  Por um lado, e no que diz respeito ao âmbito de 

aplicação referente à Convenção Modelo da OCDE, bem como dos tratados de dupla tributação, 

este surge nos diplomas referentes à tributação de juros, dividendos e royalties, como forma de 

evitar que empresas “canais” ou terceiros interpostos se beneficiem, de forma indevida, de 

vantagens provenientes dos tratados de dupla tributação. Portanto, procura-se, assim, de uma 

forma geral, evitar situações de reduzida (e indevida) tributação ou, em casos mais extremos, 

situações de não tributação.  Entretanto, diante de todo o exposto, note-se que tanto a doutrina 

como os Tribunais têm sido inconstantes nas decisões que rodeiam o assunto, persistindo – 

apesar dos esforços (e alguns avanços) feitos pela OCDE na respetiva convenção modelo – 

muitas dificuldades interpretativas. No âmbito da União Europeia, verifica-se ainda, no 
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contexto da transposição de algumas Diretivas referentes às tributações de determinados 

rendimentos (tais como juros, dividendos e royalties), a ausência de uma definição concreta nas 

legislações internas, seguindo-se, de forma geral, a interpretação dada ao mesmo conceito no 

contexto internacional.  

Por outro lado, evidencia-se que, diante da realidade jurídico-económica atual, e em 

face da necessidade de transparência e combate aos esquemas de planeamento fiscal agressivo 

(ou até mesmo evasivo ou fraudulento), o conceito de beneficiário efetivo, tem sido utilizado 

também (e de forma cada vez mais frequente) nas regulamentações acerca da troca de 

informações entre os Estados. Note-se que, neste ponto, a OCDE e a União Europeia têm sido 

precursoras. Porém, no que diz respeito ao conceito de beneficiário efetivo, pouco tem sido 

manifestado em termos expressos/claros, prevalecendo o conceito de beneficiário efetivo 

elaborado pelo GAFI, no âmbito da legislação financeira, e que procura – ainda assim – o 

combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à evasão fiscal.  

Assim, a previsão do conceito de “beneficiário efetivo” surge no contexto das trocas 

(a pedido e automática) de informações, constituindo beneficiário efetivo a pessoa singular que 

obtém o controlo final de uma organização ou do rendimento. No âmbito internacional, o 

conceito de beneficiário efetivo passou a ser utilizado nas trocas de informação a pedido, no 

âmbito de informações relevantes; e mais recentemente, no âmbito da troca automática de 

informações, no campo de ação do CRS. Ademais, a tónica no sentido de garantir a 

disponibilidade de informações sobre beneficiário efetivo encontra-se na vanguarda da agenda 

internacional sobre transparência, afigurando-se como uma parte vital dos padrões 

internacionais de transparência e troca de informações para fins fiscais (tanto automáticas como 

a pedido). 

Já no contexto da UE, o conceito de beneficiário efetivo manifesta-se através da 

Diretiva 2015/849, que dispõe sobre o combate ao branqueamento de capitais, financiamento 

do terrorismo e, mais recentemente, envolvendo também o crime de fraude e a extensão a fraude 

fiscal. Uma das determinações da aludida Diretiva foi a criação de um registro central de 

beneficiário efetivo (RCBE), onde as informações sobre o beneficiário devem ser mantidas em 

registo. Ora, e tal como foi analisado, o aludido registo foi transposto para o direito interno 

português através da Lei n.º 89/2017, o que implicou as alterações já operadas ao artigo 14.º do 

CIRC, ficando as empresas que não cumprirem a obrigatoriedade de registo no RCBE 

impossibilitadas de beneficiar do regime de participation exemption (art.º 51.º do CIRC), que 
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visa eliminar a dupla tributação económica. Assim, num primeiro momento, trata-se aqui de 

um impacto do conceito de beneficiário efetivo na legislação portuguesa.  

Além disso, procurou-se, neste trabalho, determinar em que medida as informações 

previstas no RCBE poderiam surgir com finalidades fiscais. Conforme se analisou neste 

contributo, o conceito de beneficiário efetivo apresenta um âmbito de aplicação distinto. 

Contudo, sustenta-se a possibilidade de as informações poderem cruzar-se, por forma a que o 

extraído no RCBE, auxilie, por exemplo, as investigações/imputações de rendimentos para fins 

fiscais – inclusivamente no que se refere aos tratados de dupla tributação e à tributação de 

rendimentos (tais como dividendos, juros e royalties). Os procedimentos aqui em causa, 

juntamente com os procedimentos de troca de informações, podem complementar-se, surgindo 

uma nova era no que diz respeito à fiscalidade internacional. Sendo assim, a troca automática 

de informações bancárias (interposta pelo CRS e pela Diretiva 2016/2258, de 6 de dezembro de 

2016, no âmbito comunitário) são instrumentos que, em conjunto, podem auxiliar no 

conhecimento das diferentes autoridades fiscais, inclusivamente sobre a titularidade de 

rendimentos.   

Se devidamente explorada, a troca automática de informações pode fornecer 

informação atempada sobre o incumprimento, em que o imposto foi “evitado”, quer num 

retorno do investimento, quer no capital subjacente, mesmo quando as administrações fiscais 

não possuam quaisquer indicações anteriores de incumprimento, constituindo assim,  um passo 

em frente, política e tecnologicamente, para uma maior transparência, troca de informação entre 

os Estados e cooperação mútua administrativa na recolha de impostos.  
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