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R  ecensão ao texto de Rita de la Feria “   Prohibition of abuse of (community) law – The creation of a   
new general principle of EC law through tax law  ?”  

Introdução

O presente texto procura realizar uma recensão ao trabalho da Doutora Rita de la Feria “ Prohibition of  
abuse of (community) law − The creation of a new general principle of EC law through tax law?”  no 
contexto  do  seminário  organizado  pelo  IDEFF  subordinado  ao  tema  do  abuso  de  dto..  Longe  de 
substituir a leitura do texto em causa, procuramos antes proporcionar ao leitor uma sucinta abordagem 
das linhas gerais do assunto em análise tendo sempre como base o citado texto. Deste modo pretende-
se narrar a diáspora do TJCE no que toca à jurisprudência sobre a questão do abuso de dto. (para um 
melhor acompanhamento sugere-se a utilização da lista de acórdãos enunciados, publicada no site do 
IDEFF), salientando as decisões mais relevantes − onde não poderia deixar de avultar muita da recente 
jurisprudência fiscal, de influência ímpar na temática − , em especial, as mudanças de rumo/critério de 
decisão,  transpondo  possíveis  justificações  e  apresentando  questões  deixadas  em  aberto.  Nesta 
perspectiva  descrever-se-á  a  evolução  do  entendimento  jurisprudencial  em  função  das  fases  de 
pensamento e das áreas em estudo.

1ª Fase: o contorno de formas jurídicas (circumvention of law) como prática abusiva

Área: Liberdades fundamentais

A)Liberdade de circulação de serviços

• Van Binsbergen

O  senhor  Van  Binsbergen era  representado  por  um  advogado  holandês  num  litígio  pendente  nos 
tribunais deste país. Este vem a mudar-se para a Bélgica e consequentemente perde o dto. de defender 
o seu cliente uma vez  que esta posição era legalmente reservada a residentes.

O TJCE considera que a norma restringe a liberdade de circulação de pessoas mas admite-a perante a 
natureza  do  serviço  em  discussão.  Recorde-se  que  esta  teria  como  justificação  a  necessidade  de 
assegurar o cumprimento da deontologia profissional.

Estamos perante a primeira decisão sobre contorno de formas jurídicas (circumvention) – entendendo-
se por  esta,  em termos lineares,  uma situação  em que um sujeito  situado num dado pais  em que 
desempenha uma actividade sujeita a dados condicionalismos legais, aproveita os dtos. resultantes das 
liberdades europeias para se deslocar para um outro pais não cessando de desempenhar a dita acção no 
primeiro local mas deixando  de estar sujeito às indesejadas condições − dando inicio a uma serie de 
acórdãos em que esta realidade é associada de forma praticamente automática a um abuso de dto. .

A1) Os casos broadcasting
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Estamos perante uma série de casos passados na sua maioria nos países do Benelux em que se procura 
desvendar  se  as restrições  impostas  à liberdade de circulação de serviços  de  transmissão  televisiva 
podem ser justificadas, mormente, em relação à jurisprudência comunitária e às disposições da directiva 
TV sem fronteiras.

• Comissão v Bélgica

A lei  belga estipulava que transmitentes de outros países só o poderiam fazer  se numa das línguas 
oficiais. O TJCE reafirma a jurisprudência Van Binsbergen mas entende que tal não significa que se possa 
abolir totalmente a liberdade debatida, acabando por considerar o campo de aplicação dos ditames 
demasiado lato uma vez que englobava situações que não de abuso. Poder-se-á dizer que o Tribunal 
aflora aqui uma ideia de núcleo essencial da liberdade que não pode ser restringido, feudo esse cuja 
delimitação  e definição seria  do maior  interesse  mas não estando directamente  relacionado com a 
senda deste trabalho não será aqui evidenciado, sem prejuízo de breves comentários futuros.

• Veronica

A entidade reguladora holandesa retira a licença de transmissão a uma operadora após decisão da parte 
desta de instalar o seu transmissor no Luxemburgo. O TJCE mais uma vez, corroborando a sua linha 
jurisprudencial  anterior,  em especial  Van Binsbergen,  afirma que a legislação holandesa salvaguarda 
suficientemente (a tal ideia de núcleo) a liberdade de circulação e visa apenas obstar a situações onde 
através do contorno de formas jurídicas (circumvention) se foge à obrigação de cumprimento de normas 
sobre o conteúdo de programas televisivos.

• TV10

A recusa da entidade reguladora holandesa de conceder licença de transmissão a uma operadora que se 
estabeleceu no Luxemburgo, muito embora o grosso da sua actividade fosse desempenhada nos Países 
Baixos, é fundamentada na procura de evitar uma possível fuga ao respeito de deveres imperativos. O 
TJCE reitera o entendimento apresentado nas decisões anteriores.

A reter é a posição do Advogado-Geral Lenz, da qual salientamos duas premissas. Em primeiro lugar, a 
ressalva de que a actividade, ainda que abusiva se enquadra no contexto da liberdade de circulação, 
assim, as leis que a restringem mais não são do que excepções e a situação deve ser imaginada como se 
a empresa  se  tivesse  efectivamente  estabelecido  naquele  pais.  Consequentemente é  passível  de se 
observar um fio de raciocínio que nos levará à inflexão operada em Centros. Nesta antecâmara cognitiva 
sobressai  já  a  ideia  de  que  o  contorno  de  formas  jurídicas  em  si  pode  ser  legítimo  cabendo  nas 
liberdades e que a restrição é a excepção devendo-se sempre julgar  a posteriori,  isto é,  como se a 
finalidade da liberdade tivesse, de facto, sido realizada. Por outro lado, assistimos também à enunciação 
de critérios a incluir num teste de aferição de existência de abuso que viremos a encontrar em Emsland-
Stärke.  Curiosamente,  já  aqui,  o  Advogado-Geral,  ao  reconhecer  que  o  abuso  é  normalmente 
caracterizado por uma intenção,  logo pressupondo subjectividade,  alerta  para a problemática  deste 
hipotético elemento subjectivo, aconselhando somente a utilização de elementos objectivos.

B) Liberdade de estabelecimento e dto. societário



• Daily Mail

Uma companhia registada no Reino Unido pediu, como requeriam os trâmites legais, para transferir a 
sua direcção efectiva para a Holanda, manifestamente com objectivos fiscais. O pedido é recusado pelo 
Treasury, o que despoleta o processo. A empresa alega que a necessidade de pedir autorização seria 
contrária à liberdade de circulação/estabelecimento.

O TJCE, nunca referindo quer a possibilidade de abuso quer as subjacentes intenções fiscais, 
afirma que os problemas em análise deveriam ser resolvidos futuramente através de legislação criada 
para o efeito e /ou convenção estadual. Assim sendo, a transferência da direcção efectiva, mantendo 
estatuto  de  empresa  do  U.K.,  não  encontraria  salvaguarda  nos  arts.  43  e  48  TCE.  A  conclusão 
proclamada leva à crença por parte de alguns estados que as medidas anti-abuso no campo do dto. das 
sociedades não estariam sujeitas a grandes limitações, concepção que entraria manifestamente em crise 
com o ac. Centros.

• “Greek challenge” cases

O titulo expressa a designação que se convencionou para o conjunto de decisões composta pelos acs. 
Pafitis; Kefalas e Diamantis. De pouca notoriedade no contexto da discussão jurídica é no seu âmbito 
que  encontramos  a  sinalização  de  uma  possível  mudança  de  opinião  por  parte  do  tribunal  face  a 
questões conexas ao abuso de dto., mudanças essas que viriam, para surpresa de alguns, a desembocar 
na posição firmada em Centros. 

O TJCE reconhece a legitimidade das normas anti-abuso, mesmo face à legislação comunitária, mas não 
deixa  de as condicionar  a certos  aspectos,  a  saber:  que não afectassem o efeito  útil  e  a aplicação 
uniforme da lei comunitária; e que não obstassem ao escopo da provisão nem comprometessem os 
objectivos por ela prosseguidos.

2ª Fase: o contorno legítimo de formas jurídicas

• Centros e o contorno legítimo de formas jurídicas 

Compreendido  por  muitos  como  o  endossar  do  princípio  do  local  do  registo  como  critério  para 
determinar a residência legal de sociedades em detrimento do p. da direcção efectiva, numa tendência 
que se pode ter como oposta à do dto. interno, onde utilizando simultaneamente ambos, se tende a 
privilegiar  o  critério  substantivo.  Saliente-se  que  na  altura,  só  uma  minoria  dos  estados-membros 
(doravante EM) – U.K. e Irlanda – eram apologistas do p. local de registo, enquanto a maioria – incluindo 
Alemanha, França e Áustria – era partidária do p. da direcção efectiva.

Os factos reportavam que uma sociedade propriedade de cidadãos dinamarqueses, fundada no  U.K., 
somente para escapar às imposições dinamarquesas de capital mínimo social,  pretendia estabelecer 
uma  sucursal  na  Dinamarca.  A  intenção  foi-lhe  vedada  sob  pretexto  que esta  seria  na  realidade  o 
principal estabelecimento, a dúvida surge quanto à compatibilidade desta restrição face aos arts. 43 e 
48. A jurisprudência constante parecia apontar para uma situação abusiva e logo, para uma possível 
validade da recusa…mas…



O TJCE começa por reconhecer a anterior jurisprudência e o dto. dos EM´s de prevenir  o contorno de 
formas jurídicas mas sublinha que  o facto de um nacional querer formar uma soc. de acordo com as 
regras de um EM por serem menos exigentes e a seguir formar uma sucursal, não pode, em si, ser visto 
como abusivo, pois tal é inerente à liberdade de estabelecimento!

A reafirmação desta linha jurisprudencial em acs. posteriores como  Uberseering e Inspire Art afastam 
como possível  justificação para  a alteração da  forma de encarar  o  fenómeno do abuso  a   simples 
diferença fáctica das situações.

Como Rita  de la  Feria  salienta no seu texto,  de uma antiga posição em que o contorno de formas 
jurídicas  é  praticamente  sinónimo  de  abuso  passamos  agora  a  um  entendimento  dessa  realidade 
(somente) como potencialmente abusiva.

Sem embargo de não ter sido estabelecido um critério para averiguação da existência de abuso, apenas 
um princípio de análise, assentam-se bases que deixam perspectivar esse desenvolvimento.

A necessária e óbvia questão é: Porquê? Rita de la Feria dá-nos alguns motes. Assim estaríamos perante 
parte  de um movimento mais  amplo,  de fortalecimento da integração europeia  em que o Tribunal 
compreende a influência que pode ter ao adoptar um papel  pretoriano. Uma hipotética justificação 
politica mas também racional, uma vez que face à possibilidade de escolher um regime mais favorável 
(lawshopping) ou  se  origina  toda  uma  concorrência  legal  que  por  sua  vez  levaria  a  uma  maior 
competitividade na U.E. e potenciais benefícios económicos ou a insatisfação gerada a nível dos EM´s 
levaria a uma maior harmonização, sendo que em qualquer dos casos haveria ganhos para o projecto 
europeu.

C) Liberdade de circulação de bens, PAC e subsídios agrícolas: o teste de abuso de dto 

• Emsland-Starke

Uma empresa transportava produtos da Alemanha para a Suíça trazendo-os logo de seguida de volta no 
mesmo transporte, somente para receber o subsídio à exportação, o que levou à acção interposta pelas 
autoridades aduaneiras alemãs. Em sua defesa a empresa alega que um hipotético principio de abuso 
geral de dto. não constituía uma clara e inequívoca base que possibilitasse o reembolso das maquias 
recebidas. A Comissão, por sua vez, utilizou como fundamentação, não o dito princípio, mas antes o art. 
4  (3)  reg.  (EC,  Euratom)  no.  2988/95 que versa acerca  da protecção  dos interesses  financeiros  da 
Comunidade  dispondo  que  um  acto  criado  artificialmente  para  obter  uma  vantagem  contrária  aos 
objectivos comunitários deve  resultar na sua não obtenção ou na sua restituição. Esta previsão seria 
meramente a expressão de um p. geral que embora o TJCE nunca tivesse aceitado expressamente era 
comum à maioria dos países europeus e que, de resto, estaria já implícito na jurisprudência do Tribunal.

O TJCE, apesar de nunca referir um p. geral de proibição de abuso como p. geral de dto. Com., faz 
referências à boa fé e estabelece um teste de averiguação da existência de abuso composto por duas 
partes distintas. Assim seriam pré-condições:

o Uma  combinação  de  circunstâncias  objectivas  que,  não  obstante  o 

cumprimento formal das condições impostas legalmente, leve a concluir que 
o objectivo das normas não foi alcançado;

o Um elemento subjectivo (não acatando recomendações Adv. Ger. Lenz) que 

consistiria  na  intenção  de  obter  uma  vantagem  das  regras  comunitárias 
através da criação artificial dos pressupostos exigidos para a obter.



Quais as consequências para outras áreas do dto.? Antes sempre teremos de averiguar qual a motivação 
do veredicto. Muitos associaram a causa da decisão ao facto dos subsídios agrícolas comporem o rol de 
recursos  próprios  da  união,  e,  neste  sentido  especulou-se  sobre  um  natural  alargamento  da 
jurisprudência ao IVA.

D) Liberdade de circulação de trabalhadores e cidadania: a excepção?

• Ninni-Orasche 

Uma  cidadã  italiana  contesta  a  recusa  de  atribuição  de  uma  bolsa  estudantil  numa  universidade 
austríaca. Aquela tinha trabalhado durante um curto período de tempo, e em part-time, neste país.

O TJCE reafirma jurisprudência Lair, segundo a qual trabalhadores migrantes têm dtos. derivados dessa 
realidade, ainda que já não trabalhem, mas, de seguida, ressalva que tal não pode dar origem a uma 
situação  onde  alguém  entre  num  país  somente  com  o  intuito  de  usufruir  de  subsídios  após  um 
curtíssimo  período  de  trabalho.  Resguardando  a  posição  dos  tribs.  nacionais  como  efectivos 
averiguadores  da  realidade  subjacente,  deixa  uma  posição  algo  contraditória  face  ao  supracitado, 
avisando que a não ser que a situação profissional fosse perfeitamente marginal e auxiliar não poderia 
ser considerada abusiva ( é discutível se nos deparamos já aqui com uma delimitação do que se deve 
considerar  artificial  através  de um critério  de   verdadeira   realidade económica como veremos em 
Cadbury Schweppes).

• Akrich

Um cidadão marroquino desejava entrar e permanecer no U.K.. Após vários anos sem conseguir alcançar 
o seu fim, casa com uma cidadã britânica e após viver 6 meses na Irlanda candidata-se a residente no 
U.K., sendo o seu pedido recusado sob pretexto que a sua mudança para a Irlanda se teria devido só e 
unicamente à intenção de posteriormente regressar ao U.K. e, como tal, seria abusivo.

O  Adv.  Ger.  Geelhoed  faz  apologia  da  aplicação  do  teste  de  Emsland-Starke,  referindo  que  se  a 
instalação de um trabalhador num sistema legal mais favorável não é por si abuso, também o regresso 
ao país de origem assim não pode ser considerado uma vez que tal é inerente à liberdade de circulação 
de pessoas.

O TJCE chega a uma conclusão similar mas opta por um caminho diferente. Entende que os motivos que 
levam um trabalhador a procurar emprego noutro EM não relevam desde que ele tenha efectivamente 
prosseguido, ou queira prosseguir, uma genuína actividade. Essa mesma motivação também não releva 
para averiguar o estado legal aquando regresso (o que poderá dar azo à multiplicação dos chamados 
casamentos de conveniência…).

Há quem seja da opinião que o afastamento possibilidade de abuso nos dois casos supracitados é fruto 
de uma posição do TJCE em que não existiria  criação abusiva na situação em que alguém se torna 
trabalhador,  para  fins  comunitários.  Menos  dogmática,  Rita  de  la  Feria  prefere  afirmar  que  a 
possibilidade de abuso não foi excluída, antes, terá sido o seu campo de aplicação que foi altamente 
estreitado.



D1) Casos de cidadania

• Chen

Trata-se da recusa das autoridades do  U.K.  em conceder uma autorização de residência à Sr.ª  Chen, 
cidadã chinesa e à sua filha,  Catherine,  cidadã irlandesa, por alegado abuso. O casal queria ter uma 
segunda filha mas perante as dificuldades provocadas pelo controlo de natalidade na República Popular 
da China, decide ir ter a filha à Irlanda com confessa intenção de poder mais tarde pedir para residir no 
UK.

O tribunal  relembra  que à  luz  dto.  int.  público  cabe a  cada pais  estabelecer  as  suas  condições  de 
atribuição de nacionalidade. Ora, ninguém contestou a legalidade da atribuição da mesma ou o facto de 
Catherine ser irlandesa. Sendo que não é permissível a um EM restringir os efeitos da obtenção dessa 
qualidade ao impor condições extra, e que seria exactamente isso que aconteceria caso o UK opinasse 
sobre quais os motivos legítimos para obter nacionalidade irlandesa, o Trib. manifesta-se a favor  da 
requerente.

• Collins

A possibilidade de abuso nem chega a ser aflorada. Na descrição dos factos encontramos uma cidadã 
com dupla nacionalidade,  americana e irlandesa,  com tenções de obter  um subsídio  de procura de 
emprego no  U.K.. O sujeito viajava bastante e numa das estadias no  UK candidata-se à obtenção da 
nacionalidade irlandesa, conseguindo-a. Porém, uma vez que nunca aí tinha trabalhado ou residido mais 
de 10 dias, o UK recusa a atribuição do subsídio por considerar a situação abusiva já que não se tratava 
de um residente habitual.

Quer o Trib., quer o Advogado-Geral Colomer, consideraram essas circunstâncias irrelevantes.

• Comissão v Áustria

A Comissão interpôs a acção vs o EM por ser de sua opinião que a legislação austríaca, supostamente 
existente para travar situações de abuso, impedia cidadãos comunitários com diploma secundário de 
aceder às universidades austríacas.

O Trib. reconhece implicitamente o abuso como possível justificação para restringir dtos. oriundos de 
disposições  comunitárias,  todavia,  acrescenta  que  a  igualdade  de  circunstâncias  no  acesso  às 
universidades é algo de basilar no contexto da lib.  circ.  estudantes logo jamais poderá consistir  um 
abuso.

O afastamento da existência de abuso nos casos de cidadania e trabalhadores pode ser visto como 
consolidação  de  jurisprudência,  por  ex.  proveniente  de  decisões  acerca  da  lib.  estabelecimento 
( recorde-se que  Centros admite o contorno de formas jurídicas) mas porventura mais correcto será 
aceitar que se foi ainda mais longe já que parece claro que em qualquer um dos casos descritos se 
podia, e quiçá devia (especialmente o caso Chen abre um precedente perigoso no tocante à imigração), 
ter considerado a existência de abuso, nomeadamente aplicando o teste de Emsland-Starke.

Como justificar a posição do Trib.? Rita de la Feria tece a este respeito algumas considerações. Assim, 
uma diferente abordagem do Trib. poderá estar relacionada com uma diversa percepção das situações 
consoante digam a respeito a pessoas singulares  ou colectivas. Por outro lado, a pouca relevância até à 



data dos casos com particulares poderá explicar  algo.  Como inspirações menos especulativos/ mais 
realistas podemos acrescentar a vontade de contribuir para a integração dando aos cidadãos um plus de 
dtos. e porventura acima de tudo, a delicada natureza política de algumas das quezílias.

3ª Fase: A confirmação de um novo princípio geral de dto. comunitário

Área: Fiscalidade

F1) Fiscalidade indirecta

• RAL

É o primeiro caso relevante que se debruça sobre um esquema de planeamento agressivo em sede de 
IVA. Em questão, a determinação do local de prestação de serviços, que através de um esquema de 
reestruturação tinha sido colocado fora da U.E. conseguindo-se assim escapar à cobrança do IVA.

As autoridades fiscais U.K. perguntam ao trib. se tal seria licito face aos arts. 43 a 59 CVSD, e se existiria 
um p. geral de proibição abuso de dto. aplicável ao IVA.

O TJCE evita a 2ª questão e adopta uma interpretação discutível das regras de local de prestação de 
serviços.

• Gemeente Leusden & Holin Groep

São dois casos julgados conjuntamente que versam sobre a introdução de uma norma anti-abuso na 
Holanda,  imposta  como  consequência  da  compreensão  por  parte  da  admn.  fisc.  de  estratégias  de 
planeamento fiscal.  Tendo em conta a legislação presente (lei  revogada),  as socs.  tinham celebrado 
acordos de leasing e usado uma excepção que cobria esses serviços. Já na vigência da nova lei a admn. 
vem exigir o ajustamento do IVA deduzido. Será que os ps. das legítimas expectativas e da segurança 
jurídica obstam a este desenvolvimento?

O TJCE, embora não envolva directamente na sua argumentação a possibilidade da existência de abuso, 
deixa alguns entendimentos que importa salientar: “ Prevenir uma possível evasão fiscal e abuso é um 
objectivo reconhecido e encorajado pela 6ª directiva” mas um contribuinte não pode ser censurado por 
se aproveitar de uma lacuna ou provisão da legislação que lhe permita reduzir despesas fiscais, como 
tal, a alteração dessa legislação não pode frustrar expectativas assentes na lei comunitária.

• Centralan 

Um conjunto de transacções inter-empresas no seio de um mesmo grupo detido pela Universidade de 
Lancashire, permite-lhe obter uma maximização da dedutibilidade do IVA na construção de um dos seus 
edifícios.

As questões colocadas prendem-se com a interpretação de normas CVSD mas a Comissão nas suas 
observações sugere que a aplicação do p. de proibição do abuso deve ser equacionada. Ainda assim, o 
Trib. opta por adoptar uma interpretação teleológica das normas em causa não enveredando pela linha 
do abuso.

Já a Adv. Ger. Kokott apesar de chegar à mesma conclusão desenvolve a hipótese de abuso acaso não se 
aplicassem  os  dispositivos  legais.  Na  peugada  deste  raciocínio,  a  haver  transacções  artificiais  que 
dessem azo ao surgimento de uma não tributação contrária aos objectivos da directiva, estas teriam que 
ser remediadas com recurso a ps. não escritos como o p. do abuso de dto.



Deste e dos casos transactos soçobram conclusões importantes como a distinção planeamento fiscal vs 
transacções artificiais; o reconhecimento da aplicação do p. da proibição de abuso ao IVA; o papel desse 
mesmo  p.  no  combate  do  fenómeno  da  evasão  fiscal  ou  ainda  a  correlação  evasão  IVA/abuso, 
conclusões essas que estariam na base da decisão Halifax. 

• Halifax e o novo p. de proibição abuso de dto. 

A instituição financeira Halifax desejava estabelecer novos call-centres, ora, segundo o art.174 CVSD só 
seriam dedutíveis 5% do valor dos trabalhos de construção para efeitos de IVA. Através de um esquema 
de sucessivas contratações  entre empresas do grupo a  Halifax acaba por conseguir  aumentar  a sua 
dedução. Perante a suspeição de abuso o trib. foi chamado a pronunciar-se.

O TJCE reitera que o p. abuso de dto. também se aplica ao IVA impedindo o gozo de benefícios fruto de 
transacções abusivas,  relembrando sempre que tal  não obsta  à legitimidade planeamento fiscal.  De 
seguida, apresenta um teste de forma a apurar o carácter abusivo de operações, onde constam como 
prerrogativas: que as transacções em causa, apesar de respeitarem formalmente as condições legais, 
resultem na atribuição de uma vantagem fiscal cuja existência é contrária ao propósito provisões; e que 
seja aparente por um número de factores objectivos,  como a natureza artificial  das operações ou a 
relação entre intervenientes, que o seu objectivo essencial é obter uma vantagem fiscal.

É  ainda  estabelecida  como  consequência  de  uma  actividade  abusiva  a  sua  redefinição  de  forma  a 
estabelecer a realidade pré-abuso.

Por sua vez, o Adv. Ger. Poiares Maduro prefere referir-se ao p. abuso de dto. comunitário (por oposição 
a p. abuso dto.), numa nomenclatura divergente da do trib. e restringe o escopo do p. ao utilizar na sua 
versão do teste a expressão: “actividades para as quais não há objectivamente outra explicação” (ao 
invés “objectivo essencial”).

São claras as influências de decisões anteriores, atente-se às parecenças do teste com o realizado em 
Emsland-Starke  − onde o teste é deveras semelhante, salvo ligeiras modificações que consubstanciam 
um esforço de objectivação do (ex)elemento subjectivo  − ou ao reconhecimento do planeamento sem 
abuso como actividade legítima derivado da ideia de contorno legítimo de formas jurídicas. Por esta 
altura  a  controvérsia  em torno das  decisões  atingia  o seu  auge  e  especulava-se  sobre  as  possíveis 
implicações no tocante ao p. neutralidade fiscal, da segurança jurídica, e a outras áreas, mormente a 
tributação directa.

F2) Fiscalidade directa

Da decisão Halifax brotou o debate sobre a possível aplicação do p. da proibição de abuso à tributação 
directa em especial à sobre as pessoas colectivas. Em causa estava o diferente estatuto dos tipos de 
impostos. Se ao falar do IVA, pressupomos um corpo jurídico harmonizado (e que faz parte dos recursos 
próprios  da  comunidade),  ao  comentar  impostos  directos  sobressai  a  não  harmonização  (salvo 
excepções:  Directivas  fusões,  mães/filhas,  dividendos,  etc…)  ou  se  se  preferir  uma  imberbe 
harmonização.  Do supracitado conclui-se que enquanto no primeiro caso nos podemos referir  a um 
abuso de lei comunitária (a 6ª directiva), no segundo sempre teríamos que recorrer a um genérico p. de 
abuso  de dto.  e  não de dto.  Comunitário,  pois  na  maioria  das  situações  este  não existiria.  Missão 
interessante seria delimitar o uso do p. geral por parte do Tribunal mesmo quando exista legislação 



especifica, já que enquanto intérprete definitivo do Tratado (art.234) e sendo o p. retirável deste, se 
sobrepõe à leg. derivada.

F2i) Tributação directa não harmonizada

• Cadbury Schweppes

Um caso onde se debate a compatibilidade das normas CFC do UK com o bloco legal comunitário, em 
especial o dto. de estabelecimento, já que estas resultavam na aposição de uma carga fiscal extra sobre 
socs. mãe que tivessem subsidiárias em países com taxas fiscais mais baixas, a aplicar sobre o lucro 
destas.

Dita o Trib. que, não obstante um nacional de um EM não poder usar dtos. criados pelo tratado para 
contornar leg. nacional ou abusivamente de esta tirar partido, e seguindo a linha de Centros & Inspire 
art., o facto de uma empresa criar representações noutros EMs por terem uma carga fiscal menor é 
permitido. Por consequência,  a desvantagem resultante para as socs. nesta situação é dissuasora do 
estabelecimento de uma sucursal noutro EM e, como tal, contrária ao dto. de estabelecimento. Uma 
hipotética restrição só seria aceitável por razões de interesse público, a sua aplicação sempre teria que 
ser apropriada ao objectivo prosseguido e não ir para além do necessário para a alcançar – identifica-se 
aqui, com facilidade, o p. da proporcionalidade −.

Será então, esta norma, quer justificável perante o objectivo de prevenir esquemas totalmente artificiais 
(terminologia usada pela 1ª vez em ICI), quer proporcional a esse intuito?

Invocando  Emsland-Stark  e  Halifax,  o  Trib.  declara  que  para  apurar  a  existência  de  um  esquema 
totalmente artificial algumas condições deverão estar preenchidas: em adição ao elemento subjectivo – 
intenção  de  obter  vantagem fiscal  −,  é  necessário  que  se  verifiquem  circunstâncias  objectivas  que 
comprovem que apesar  do respeito formal  das condições estabelecidas pelo dto.  com.,  o objectivo 
prosseguido pela lib. de estabelecimento não foi alcançado.

Na sequência da argumentação o Trib. conclui que a tributação fruto das regras CFC deve ser excluída 
onde se demonstre a existência de uma efectiva realidade económica.

A novidade  consiste  na definição  de  conjunturas  totalmente  artificiais  que  é equiparado  ao abuso. 
Diferentemente,  em Halifax  o conceito incluía situações onde o objectivo essencial  era a vantagem 
fiscal. Fica a questão de saber se no futuro este critério de situações “essencialmente (e não totalmente) 
artificiais” será aplicado em outras áreas que não a do IVA.

Outro  ponto  a  ponderar  diz  respeito  à  margem de  aceitação  do contorno  de  formas  jurídicas  que 
diminui  face  a  Centros/Inspire  Art/Uberseering (e  mais  tarde  casos  de  cidadania  e  trabalhadores), 
recorde-se que nestes acs. a existência de artificialidade não contribuiu para a conclusão de existência 
de  abuso.  É,  portanto,  legitimo  perguntar  se  este  novo  entendimento  será  alargado  a  posteriores 
decisões em matérias de dto. societário, circ. de trabalhadores ou cidadania.

Em resumo, pode-se afirmar que em Cadbury Schweppes nasce, quer, um novo conceito de abuso, quer 
uma nova delimitação do seu campo de aplicação. Comecemos pelo primeiro dos pontos: se nos casos 
de sociedades/trabalhadores/cidadania não há abuso apesar da artificialidade, e, se em  Halifax pode 
haver abuso mesmo que a artificialidade não seja total,  já em  Cadbury Schweppes só há abuso se a 
artificialidade for completa. Por outro lado, se em Halifax nos referimos a uma proibição de abuso de 
dto. comunitário (dado que se trata de um campo harmonizado),  em Cadbury  Schweppes temos a 
confirmação do p. de abuso de dto. (aplicável ainda que se trate de uma área não harmonizada).



• “Thin capitalization group”

Regras de subcapitalização (vs liberdade de estabelecimento) – grosso modo, tratam-se de episódios em 
que uma empresa mãe concede um empréstimo a uma empresa filha que esta paga acrescido de juros, 
dedutíveis como despesa, o que em determinadas situações pode consistir numa passagem camuflada 
de dividendos, que doutro modo seriam tributados como lucros.

O TJCE reconhece a desejabilidade do combate às práticas abusivas e a sua potencial justificação para 
restringir  a  lib.  estabelecimento  mas  reitera  a  decisão  provinda  de  Cadbury  Schweppes: a  norma 
nacional anti-abuso deve visar especialmente conjunturas totalmente artificiais, desenhadas para operar 
um contorno de formas jurídicas, combatendo situações que não reflictam uma realidade económica. 
Logo,  o mero facto  de haver  um empréstimo entre  empresas  relacionadas  não pode accionar  uma 
presunção  (ainda  mais  se  inilidivel)  de  abuso,  que  comprometa  a  efectividade  da  lib.  comunitária. 
Consequentemente as disposições em causa são consideradas não proporcionais por ausência, quer de 
critérios objectivos que permitam reconhecer a artificialidade patente, criada somente para propósitos 
fiscais;  quer  da  possibilidade  do  contribuinte,  sem  obstáculos  administrativos  desmesurados,  fazer 
prova do substrato material/comercial da operação.

Embora sem referências expressas, avulta a inspiração em  Halifax e em  Cadburys, mormente no que 
toca ao teste de abuso e ao conceito de abuso utilizado, respectivamente.

•  Colombus Container Services

Agora, seriam as normas CFC alemãs a serem postas à prova… Surpreendentemente o Trib. não só não 
considera  as  normas  contrárias  à  lib.  de  estabelecimento  /  de  circ.  de  capitais,  como  o  faz  sem 
apresentar grande justificação ou sequer aflorar  a problemática do abuso.  Por sua vez,  o Adv.  Ger. 
Mengozzi assume uma outra posição e defende não haver razão para divergir da jurisprudência Cadbury  
Schweppes.  Face a este retrocesso,  permanece a dúvida quanto a caminhos futuros:  optar-se-á por 
reformular o teste de Halifax? Retomar-se-á o conceito de artificialidade de Cadbury  Schweppes?

F2ii) Trib. directa harmonizada

• Kofoed

Os factos estão relacionados com o abuso de dto., e interpretação da directiva fusões, logo, situamo-nos 
num contexto de tributação directa já harmonizada. O Sr. Kofoed vê incidir sobre uma operação de troca 
de acções, um imposto sobre o rendimento apesar das previsões da directiva não irem nesse sentido. As 
entidades estatais baseiam a sua acção na interpretação da cláusula anti-abuso da directiva fusões na 
qual se prevê a recusa da atribuição dos benefícios resultantes da directiva perante situações onde se 
descortina a evasão fiscal como objectivo principal, ou um dos objectivos principais.

Invocando Halifax e Cadbury Schweppes, o TJCE sublinha o p. geral de dto. comunitário de que o abuso 
de  dto.  é  proibido.  Saliente-se  que  aqui  já  não  estamos  perante  uma  hipotética  dicotomia,  atrás 
referida, entre abuso de dto. e abuso de dto. comunitário, antes se reconhece o p. do abuso de dto. 
como um p. geral  de dto. comunitário superando a anterior oposição.  Em seguida,  confirma que a 
legislação comunitária não pode ser aproveitada para práticas abusivas, isto é, cite-se: (para efectuar) 
“transacções realizadas no contexto normal de operações comerciais mas somente com o propósito de 
fraudulentamente obter vantagens providas pelo dto.com.”



O que dizer da nova terminologia utilizada? Será que a utilização de uma nomenclatura ligeiramente 
diferente quererá significar que estamos perante um outro critério de definição de abuso, juntando-se 
este aos já enunciados aquando das decisões acerca do IVA e da tributação directa não harmonizada?

Conclusão

A fértil discussão em torno do tema que ora nos ocupa, parece não vir a oferecer tréguas nos tempos 
vindouros. Se é hoje relativamente seguro afirmar que existe um p. geral de dto. Comunitário de abuso 
de dto., o mesmo não se pode afirmar sobre uma sua (desejável) harmoniosa aplicação, uma vez que 
esta parece variar consoante as áreas em análise. Em especial questionamo-nos quanto às repercussões 
do retrocesso operado em Colombus, ou das mudanças verificadas em Kofoed. A segurança jurídica 
quer do contribuinte, quer do legislador nacional (leia-se quanto à certeza da compatibilidade da sua 
legislação interna com o jugo europeu) está longe de ser um dado adquirido, num campo em que se 
vaticinam desenvolvimentos a curto prazo.


