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Primeira questão

A crescente preocupação em combater a fraude e

a evasão fiscal, consubstanciada na proliferação de

iniciativas baseadas em mecanismos de troca de

informações entre autoridades tributárias a uma

escala global é eficaz?



Segunda questão

Qual o tratamento jurídico dos rendimentos

auferidos pelos não residentes em Portugal?



Enquadramento

A assistência administrativa mútua internacional

em matéria fiscal resulta, desde logo, das

limitações territoriais ao poder do Estado.



Enquadramento

Se por um lado, a atividade dos agentes

económicos deixou de estar limitada pelas

fronteiras fiscais de uma nação, por outro, a

atividade das administrações fiscais continua com

essa limitação.



Enquadramento

i) A globalização e o fenómeno da

internacionalização das economias nacionais;

ii) A incerteza no acesso aos factos e na

interpretação jurídica resultante da

privatização do modelo de gestão tributária.



Princípio da universalidade

Um princípio estrutural e caracterizador da grande

maioria dos sistemas tributários é o que consagra a

tributação dos rendimentos numa base mundial,

também designado por princípio da universalidade

ou do worldwide income.



Princípio da universalidade

A tributação à base mundial prevê que todos os

proveitos sejam tributados pelo Estado da

residência do sujeito passivo de imposto,

independentemente do local onde os mesmos

sejam obtidos.



Princípio da universalidade

Este princípio encontra a sua consagração legal nos

artigos 1.º, n.º 2 e 15.º, n.º 1 do Código do Imposto

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS)

e, bem assim, no artigo 4.º, n.º 1, do Código do

Rendimento sobre as Pessoas Coletivas (CIRC),

aplicáveis respetivamente às pessoas singulares e

coletivas.



Princípio da universalidade

Se, por um lado, os Estados têm o direito a tributar os

rendimentos dos seus sujeitos passivos onde quer que

esses rendimentos sejam efetuados, por outro, pela

dificuldade em obter informações sobre os tais

rendimentos que não tenham fonte dentro das próprias

fronteiras, a maioria dos países do mundo têm interesse em

que lhes sejam fornecidas informações, de forma

automática, sobre os rendimentos e saldos financeiros,

recebidos ou detidos pelos seus sujeitos passivos.



Princípio da universalidade

A residência é geralmente aceite como

constituindo o elemento de conexão – subjetivo,

que expressa a mais íntima ligação económica

entre uma pessoa e um Estado.



Princípio da universalidade

A residência fiscal é o elemento de conexão

subjetivo que confere legitimidade ao Estado para

tributar os rendimentos auferidos pelos sujeitos

passivos que estão sob a sua alçada.



Combate à fraude e evasão 
fiscais

É neste quadro que a cooperação internacional

entre as administrações fiscais nacionais, com

vista ao combate à evasão e fraudes fiscais, ganha

particular importância



Modalidades de Assistência 
Administrativa em Matéria Fiscal

A assistência administrativa mútua internacional e

interestadual, em matéria fiscal, não se manifesta

de uma forma única, podendo assumir diversas

modalidades, que vão desde a troca de

informações fiscais, à realização de inquéritos

administrativos pedidos por entidades

administrativas estrangeiras.



Troca de informações fiscais

A importância desta modalidade resulta do facto de:

i) A informação necessária pode estar localizada noutra

jurisdição que não a nacional;

ii) Com as novas tecnologias há o risco de a informação

ser ocultada às administrações fiscais; e

iii) A evasão fiscal enfraquece a posição monetária

internacional do país em resultado da saída de capital.



Troca de informações fiscais: 
ratio

A troca de informações fiscais constitui um

instrumento de prevenção e combate à evasão e

fraudes fiscais internacionais e, em segundo lugar,

permite um tratamento adequado às

circunstâncias dos contribuintes.



Troca de informações fiscais

Analisar-se-á a troca de informações no espaço

europeu, v.g. Diretiva n.º 2011/16/UE do Conselho,

de 15 de fevereiro, alterada pela Diretiva 2015/2376

do Conselho, de 8 de dezembro.

E a introdução do standard da OCDE nesta matéria

– CRS, por via da Diretiva 2014/107/EU do Conselho,

9 de dezembro.



Cooperação interestadual
Para além do aumento dos acordos celebrados entre

diversas jurisdições que instituem um mecanismo de troca

de informações a pedido das autoridades fiscais, foram

igualmente crescendo os mecanismos transfronteiriços

automáticos de troca de informações, mormente:

a) Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), mecanismo imposto

pelos Estados Unidos;

b) Common Reporting Standard (CRS), iniciativa liderada pela OCDE que,

atualmente, se caracteriza por quase 4000 relações bilaterais de troca

de informações com relação a mais de 100 jurisdições.



FATCA
FATCA: Este instrumento tem como principal objetivo o

combate à evasão fiscal em relação a rendimentos obtidos

fora dos EUA e viria a firmar a queda do sigilo bancário por

todo o Mundo – as Foreign Financial Institutions – “FFIs”,

necessitam de identificar as US Persons por forma a garantir

o reporte anual para as autoridades fiscais competentes, da

sua informação, património financeiro e rendimentos

recebidos.



OCDE – Common Reporting Standard

Em 2012, numa comunicação da Comissão, relativa a um

plano de ação para reforçar a eficiência e a eficácia da

cobrança dos impostos, foi realçada a necessidade de

promover ativamente a troca automática de informações,

enquanto futura norma europeia e internacional para a

transparência e a troca de informações em matéria fiscal.



CRS – Common Reporting Standard

Segundo este programa, as instituições financeiras sediadas

em Estados participantes no CRS, terão anualmente que

enviar para as autoridades tributárias do seu país as

informações relativas às contas bancárias, exigidas nos

termos da legislação em apreço. Estas, por sua vez,

enviarão as informações recebidas aos Estados da

residência dos detentores das contas bancárias objeto do

reporte.



CRS – Common Reporting Standard
No entanto, na realidade o CRS não passa de um “Standard

for Automatic Exchange of Financial Account Information”, o

que, por si só, se traduz num documento sem qualquer

efeito legal nos ordenamentos jurídicos.



CRS – Common Reporting Standard

O Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, após as

alterações efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 64/2016,

de 11 de outubro, transpôs a Diretiva n.º

2014/107/UE do Conselho e introduziu, na ordem

jurídica portuguesa, a Norma Comum de

Comunicação para a troca automática de

informações sobre contas financeiras para efeitos

fiscais – CRS.



Cooperação interestadual

Mas será que todas estas iniciativas promovem, de

facto, a transparência fiscal e a mitigação da

evasão fiscal?



Cooperação interestadual

A OCDE revelou recentemente as conclusões

preliminares de um estudo que pretende avaliar o

impacto dos mecanismos de troca de informações,

com recurso a dados respeitantes a depósitos

bancários.



Cooperação interestadual

Uma das conclusões é a de que, em resultado da

troca de informações na atividade bancária, tem

existido um declínio da atividade dos denominados

Centros Financeiros Internacionais (CFI).



Análise

As conclusões evidenciam que o aumento dos

mecanismos de troca de informações encontra-se

associado à redução de depósitos bancários nos

CFI ( desde 2008) e revelam uma descida de 34%

dos depósitos detidos por entidades não bancárias.



Análise

Ainda assim, poder-se-á questionar em que medida

a redução de depósitos bancários não

corresponde, na verdade, a uma substituição por

outros instrumentos financeiros que possam estar

fora do âmbito da comunicação, e, por outro lado,

qual é, em concreto, o impacto que os mecanismos

de troca de informação produzem nas receitas

públicas.



Relatório sobre o combate à fraude e

evasão fiscais de 2018, disponível em:

https://www.portugal.gov.pt/download

-ficheiros/ficheiro.aspx?v=e2d8ee56-

2f74-426e-9ef3-1ba2a20dfc82.

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=e2d8ee56-2f74-426e-9ef3-1ba2a20dfc82


Parte do quadro 25 – Troca de 
informações em IR

Países / Jurisdições

A Pedido Espontânea Automática

Recebidos Enviados Recebida Enviada Recebida Enviada

BULGÁRIA 938 669

BRASIL 1 6 3 74.621

CANADÁ 1 4 2 1.257 78.292

CHILE 4 301

CHINA 13 384 9.651

CHIPRE 5.054 308

COLÔMBIA 300

COREIA 2 208 133

CROÁCIA 1 1 197 84

CURAÇAU 2 4 5

DINAMARCA 1 4 1 3.501 1.975

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 3

ESLOVÁQUIA 1 366 171

ESLOVÉNIA 2 205 102

ESPANHA 24 19 1 10 44.762 57.363

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 1 9 1 10 6.013 27.868



Parte do quadro 25 – Troca de 
informações em IR



Análise 

Destacam-se como principais parceiros neste tipo

de troca a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a

Noruega, o Reino Unido e a Holanda que, no seu

conjunto, representam 80% dos pedidos recebidos

e 52% dos enviados.



Relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais de

2018 (fonte: https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=e2d8ee56-2f74-426e-9ef3-

1ba2a20dfc82)

Gráfico 14 – Pedidos de informação recebidos e enviados por EM – Convenções e 
ATI 
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Análise

Destacam-se, neste tipo de troca como principais

parceiros, a França, o Reino Unido, a Alemanha, a

Suíça e o Luxemburgo, representando 77% da

informação recebida e 79% da enviada.



Estatutos de residência

i) Residentes;

i) Não residentes;

ii) Residentes não habituais;

iii) Residência parcial.



Âmbito de sujeição ao IRS

São sujeitos passivos de IRS as pessoas singulares

que residam em território português (residência)

e aqueles que aí não residindo obtenham

rendimentos que se considerem como obtidos em

território português – artig0 13.º do CIRS (fonte).



A tributação dos não residentes 
em IRS

A residência é, ao lado da fonte de rendimento, um

dos elementos que definem os termos da

aplicação da lei fiscal no espaço, quando nos

encontramos perante situações com um elemento

internacional relevante.



A tributação dos não residentes 
em IRS

A tributação dos não residentes, relativamente aos

rendimentos obtidos em território português,

reflete o elemento de conexão “fonte”.



A tributação dos não residentes 
em IRS

Critérios da residência:

i) Permanência por mais de 183 dias, seguidos ou

interpolados, em qualquer período de 12 meses, com

início ou fim no ano em causa;

ii) Se tiverem permanecido menos tempo, aí disponham,

num qualquer dia do período, de habitação em

condições que façam supor intenção atual de a manter

e ocupar como residência habitual.



A tributação dos não residentes 
em IRS

No que respeita a situações em relação às quais sejam

aplicáveis CDTS, importa dizer que, apesar de estas

tomarem em consideração a definição de residência

efetuada pela legislação do Estado, no caso de uma

pessoa singular ser considerada residente em mais de

um Estado por força da legislação interna (conflito

positivo), a resolução do conflito positivo cabe à CDT.



A tributação dos não residentes 
em IRS

Âmbito de sujeição a IRS dos não residentes: uma

pessoa singular que não preencha nenhum dos

critérios de residência fiscal vertidos no artigo 16.º

do CIRS, encontra-se sujeito a IRS, unicamente

quanto aos rendimentos obtidos em território

português – o elemento de conexão é a fonte do

rendimento.



A tributação dos não residentes 
em IRS

No caso de um não residente em território

português, quando seja residente num Estado com

o qual Portugal tenha celebrado uma CDT que seja

aplicável à situação em apreço, haverá que

determinar se a CDT permite ao Estado da fonte,

tributar e se tal tributação é sujeita a limites.



Convenção para eliminar a dupla 
tributação – Portugal/Espanha

Em caso de conflito positivo, os critérios de

desempate, quanto às pessoas são: a habitação

permanente; o centro de interesses vitais; o Estado

de residência habitual; a nacionalidade e o mútuo

acordo entre os Estados Contratantes (artigo 4.º,

n.º 2, alíneas a),b),c), e d).



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

i) Residentes noutro Estado-Membro da UE ou

EEE;

ii) Residentes não habituais.



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

i) Residentes noutro Estado-Membro da UE ou

EEE, neste caso, se existir troca de informações

fiscais, são não residentes em território

português que beneficiam da proteção do

Direito Europeu, v.g. regimes opcionais para

estes sujeitos passivos.



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

Um dos aludidos regimes encontra-se previsto no

artigo 17.º-A do CIRS, permitindo aos residentes

noutro Estado-Membro, desde que os rendimentos

por si obtidos representem, pelo menos, 90% da

totalidade dos seus rendimentos, relativos ao ano

em causa – incluindo os obtidos fora do território,

optem pelas regras de tributação aplicáveis aos

sujeito passivos residentes.



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

ii) Residentes não habituais:

O objetivo da criação deste estatuto consistiu no

objetivo de atrair para Portugal determinadas

categorias de não residentes, designadamente,

profissionais qualificados em atividades de elevado

valor acrescentado, que contribuíssem para o projeto

de modernização da economia portuguesa e, ainda,

indivíduos de património elevado e pensionistas

estrangeiros.



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

O fator utilizado para a atração dos referidos

indivíduos assentou na concessão de um regime

fiscal favorável, em IRS, relativamente a

determinadas categorias de rendimentos por eles

auferidos.



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

i) Terá de ser residente em Portugal, para efeitos

fiscais, de acordo com os critérios previstos nas

alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 16.º do CIRS;

ii) Não pode ter sido residente fiscal em

território português nos últimos cinco anos;



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

iii) A inscrição como residente não habitual tem de

ser solicitada, por via eletrónica, posteriormente à

sua inscrição em Portugal, até 31 de março,

inclusive, do ano em que a pessoa se torne

residente;



Residentes noutro Estado-
Membro da UE

iv) Adquire o direito a ser tributado como tal por

um período de 10 anos consecutivos a partir do

ano, inclusive, da sua inscrição como residente em

Portugal. A manutenção do direito exige a

residência fiscal em território português

relativamente a cada um desses anos.



Residentes não habituais

A – Rendimentos obtidos em território português:

A vantagem fiscal centra-se nos rendimentos do

trabalho dependente (categoria A) e dos

empresariais e profissionais (categoria B),

auferidos em atividades de valor acrescentado,

com caráter científico, artístico ou técnico (Portaria

n.º 12/2010, de 7 de janeiro).



Residentes não habituais

i) Estes rendimentos ficam sujeitos à taxa

especial de tributação autónoma de 20%;

ii) A taxa não é aplicável às outras categorias de

IRS e quando não sejam atividades de valor

acrescentado.



Residentes não habituais –
rendimentos obtidos no estrangeiro

São sujeitos passivos residentes em território

português, pelo que o IRS incide sobre a totalidade

dos rendimentos - artigo 15.º, n.º 1 do CIRS.



Residentes não habituais: rendimentos
obtidos no estrangeiro

Apesar do método previsto no artigo 81.º do CIRS

para a eliminação da dupla tributação jurídica

internacional ser o método da imputação normal,

para os residentes não habituais é aplicável,

relativamente aos rendimentos por estes obtidos

no estrangeiro, o método da isenção quando se

verifiquem as condições descritas no artigo 81.º,

n.º 4, 5 e 6 do CIRS.



Residentes não habituais –
rendimentos obtidos no estrangeiro

Condições para a aplicação do método da isenção

na categoria A:

i) Os rendimentos sejam tributados no Estado

onde são obtidos, em conformidade com a CDT

celebrada por Portugal com esse Estado, ou;



Residentes não habituais –
rendimentos obtidos no estrangeiro

ii) Sejam tributados no outro país, território ou

região, nos casos em que não exista CDT celebrada

por Portugal, desde que os rendimentos não sejam

de considerar obtidos em território português,

pelos critérios do artigo 18.º do CIRS.



Residentes não habituais:
rendimentos obtidos no
estrangeiro
Assim, o método da isenção no âmbito da

categoria A depende da sua tributação efetiva nos

Estados onde foram obtidos, já relativamente aos

rendimentos da categoria B, E, F e G basta que os

rendimentos em apreço possam ser tributados.



Residentes não habituais: rendimentos
obtidos no estrangeiro

Em suma, o método da isenção no âmbito da

categoria A depende da sua tributação efetiva nos

Estados onde foram obtidos, já relativamente aos

rendimentos da categoria B, E, F e G, basta que os

rendimentos em apreço possam ser tributados

onde são obtidos (mesmo que não o sejam

efetivamente).



Residentes não habituais: rendimentos
obtidos no estrangeiro

Relativamente aos rendimentos de pensões, o

método da isenção aplica-se uma das condições

previstas no artigo 81.º, n.º 6 do CIRS:

i) Os rendimentos sejam tributados nos Estados

onde são obtidos, em conformidade com a CDT

celebrada entre esse Estado e Portugal;



Residentes não habituais: rendimentos
obtidos no estrangeiro

ii) Não sejam de considerar obtidos em território

português, de acordo com os critérios previstos no

artigo 18.º, n.º 1 do CIRS, que exige que as pensões

sejam devidas por entidade que nele tenha

residência, sede, direção efetiva ou

estabelecimento estável a que deva imputar-se o

pagamento.



Residentes não habituais: rendimentos
obtidos no estrangeiro

Ora, as pensões provenientes do estrangeiro não

são de considerar como obtidas em território

português, de acordo com os critérios do artigo

18.º do CIRS. Ou seja, a generalidade das pensões

obtidas no estrangeiro facilmente cumpre a

segunda condição e beneficia do método de

isenção em Portugal.



Artigo 2.º do CIRC



Artigo 3.º, n.º 1 do CIRC

SUJEITOS PASSIVOS  BASE DO IMPOSTO 

 
 
 

RESIDENTES 

(Obrigação pessoal) 

Exerçam a título principal uma 

atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola [alínea a)] 

 
 

Lucro 

Não exerçam a título principal uma 

atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola [alínea b)] 

 

Rendimento global 

 
 

NÃO RESIDENTES 

(Obrigação real) 

Com estabelecimento estável em 

Portugal [alínea c)] 

Lucro do estabelecimento 

estável 

Sem estabelecimento estável em 

Portugal, ou com rendimentos que 

não lhe sejam imputáveis [alínea d)] 

 
Rendimento das diversas 

categorias do IRS 

 



Conclusões finais

A. A troca de informações fiscais constitui um instrumento

fundamental no Direito Tributário globalizado, pois

permitem às administrações tributárias ter acesso a factos

que, de outro modo, não teriam.

B. A batalha pela transparência fiscal tem de ser contínua,

pois existem mercados que não estão sobre a alçada das

instituições financeiras, por exemplo, o da arte e do

imobiliário.



Conclusões finais

C. A globalização do Direito Tributário estende os

estatutos de residência em IRS para além da

dicotomia residentes/não residentes.

D. Residentes não habituais: a perda de receita

fiscal é compensada com a dinamização

económica?



E-mail:

fjdomingos@iscal.ipl.pt

Muito obrigado pela atenção!


