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INTRODUÇÃO: CONTEXTO 
HISTÓRICO
 Conceito de abuso de direitos presente na 

grande maioria dos sistemas jurídicos Europeus

 Nos últimos 30 anos, referências regulares, na 
jurisprudência do TJCE, a “abuso e práticas 
abusivas” MAS terminologia adoptada não é 
consistente



  

INTRODUÇÃO: CONTEXTO 
ACTUAL
 Nos últimos anos, vários acórdãos do TJCE, na 

área do Direito Fiscal Comunitário, com 
referências específicas ao: 

Princípio da Proibição do Abuso de Direito

 Qual o significado destas referências? E quais 
as implicações para os sistemas jurídicos fiscais 
dos Estados Membros?



  

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE 
ABUSO A NIVEL COMUNITÁRIO
 Os primeiros passos: livre circulação de serviços

 Van Binsbergen (1974): Primeira referência pelo TJCE a 
“abuso”

 Commission v Belgium, Veronica e TV10 (1990s): Processos 
relativos a prestações de serviços de radiodifusão

 Aperfeiçoamento do conceito: liberdade de 
estabelecimento 
 Daily Mail (1988): Postura semelhante a adoptada quanto à livre 

circulação de serviços
 Centros (1999): Circumvenção poder constituir actividade lícita; 

como tal, não há abuso
 Uberseering (2002) e Inspire Art (2003): decisões semelhantes



  

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE 
ABUSO A NIVEL COMUNITÁRIO
 O teste: política agrícola comum e taxas 

agrícolas
  Emsland-Starke (2000): existência de abuso de 

Direito Comunitário dependente de dois elementos:
 Elemento objectivo: 

“conjunto de circunstâncias objectivas das quais resulte que, 
apesar do respeito formal das condições previstas na 
legislação comunitária, o objectivo pretendido por essa 
legislação não foi alcançado” 

 Elemento subjectivo: 
“vontade de obter um benefício que resulta da legislação 
comunitária, criando artificialmente as condições exigidas 
para a sua obtenção”



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO
 Tributação indirecta (IVA):

 Discussão pós Emsland-Starke:
 IVA, tal como taxas agrícolas, faz parte das receitas 

orçamentais Comunitárias – é este um factor determinante?
 A relevância da questão para os sistemas anglo-saxónicos – 

a postura adoptada pelas autoridades fiscais inglesas
 Referências para o TJCE: Halifax, BUPA, University of 

Huddersfield, RAL, Centralan
 Atraso na entrega dos acórdãos em Halifax, BUPA e 

University of Huddersfield



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO

 Gemeente Leusden e Holin Groep (2004): 
 Planeamento fiscal: tirar vantagem de lacuna na legislação
 Distinção entre planeamento fiscal (actividade lícita) e elisão 

fiscal (actividade “abusiva”)
 RAL (2005):

 Elisão fiscal: localização de sede em território fora da CE, 
com objectivo de tirar vantagem de regras relativas a 
determinação do lugar da prestação de serviços

 TJCE opta por não responder a questão da possível 
existência de abuso, levantada pelo Tribunal Inglês 

 Adopção de interpretação teleológica de normas 
comunitárias relativas a localização da prestação de 
serviços



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO

 Centralan (2005):
 Elisão fiscal: transacções em bens imóveis, com objectivo de 

tirar vantagem de regras relativas a ajustamentos de 
deduções 

 TJCE opta por não responder a questão da possível 
existência de abuso, levantada pela Comissão Europeia 

 Adopção de interpretação teleológica de normas 
comunitárias relativas a ajustamentos de deduções 

 Halifax (2006):
  TJCE tem que responder a questão da possível existência 

de abuso – Grande Secção do TCE (13 juízes)



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO

 Elisão fiscal: transacções complexas, envolvendo bens 
imóveis, com objectivo de tirar vantagem de regras relativas 
ao direito à dedução

 Confirmação de que princípio da proibição do abuso de 
Direito Comunitário é aplicável em sede de IVA

 Existência de abuso dependente de dois elementos:
 Elemento objectivo: obtenção de uma vantagem fiscal cuja 

concessão seja contrária ao objectivo prosseguido por essas 
disposições fiscais 

 Elemento subjectivo: finalidade essencial das operações em 
causa é a obtenção de uma vantagem fiscal



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO

 Entrega de acordãos separados nos casos BUPA e University of 
Huddersfield

 Part Service (2008):
 Divisão de prestação em diferentes partes, em que um dos 

objectivos é tirar vantagem de regras relativas ao direito à 
dedução

 Tribunais italianos requerem  explicação mais detalhada sobre 
aplicação do teste do abuso, tal como exposto em Halifax

 TJCE remete o caso de volta para os tribunais italianos



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO
 Tributação directa (rendimento colectivo):

 Discussão pós Halifax:
 IVA é imposto maioritariamente harmonizado; tributação de 

pessoas colectivas não é – qual a relevância deste facto?
 Distinção entre aplicação do princípio a áreas de tributação 

de pessoas colectivas já harmonizadas e, áreas tributação 
de pessoas colectivas não harmonizadas

 Áreas não harmonizadas:
 Discussão sobre aplicação de princípio da proibição do 

abuso centrada na questão da compatibilidade de normas 
anti-abuso, com liberdades fundamentais



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO

 Cadbury Schweppes (2006): 
 Legislação inglesa sobre SEC: Compatibilidade com 

liberdade de estabelecimento
 Questão do abuso analisada no contexto de potenciais 

justificações a medidas restritivas: legislação anti-abuso 
só justificável, se destinada a combater “expedientes 
puramente artificiais” 

 Princípio da proibição do abuso de Direito (e não de 
Direito Comunitário): harmonização do conceito de 
abuso de direito?



  

O CONCEITO DE ABUSO  NO 
DIREITO FISCAL COMUNITÁRIO

 Thin Cap Group Litigation (2007): 
 Decisão semelhante mas, em relação à legislação inglesa 

sobre sub-capitalização
 Columbus Services (2007):

 Decisão relativa à legislação alemã sobre SEC: não constitui 
uma restrição

 Áreas harmonizadas:
 Kofoed (2007):

 Clausula geral anti-abuso na Directiva sobre Fusões
 Questão menos complexa: abuso de Direito Comunitário 
 Clausula geral meramente “reflecte o princípio geral do Direito 

Comunitário de que o abuso de direito é proibido” 



  

O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO 
ABUSO DE DIREITO
 Princípio comunitário da proibição do abuso de 

Direito é uma realidade:
(1) Existência do princípio reconhecida pelo TJCE em 

Halifax e Kofoed
(2) Apesar de o conceito comunitário de abuso não 

estar delimitado em termos precisos, os elementos 
essenciais do conceito foram identificados pelo TCE 
em Emsland Starke, Halifax e Part Service

(3) Desenvolvimento do princípio ainda em fase inicial – 
o mesmo acontece com outros princípios 
comunitários, designados de princípios abertos, os 
quais não são criados pela jurisprudência do TCE 
em forma final



  

Princípio Geral da 
Proibição de Abuso de 

Direito

Abuso de Direito 
Comunitário Abuso de Direito

Abuso de  legislação primária
(liberdades fundamentais, Tratado da CE)

Abuso de legislação secundária
Legislação nacional anti-abuso
(em situações  com relevância intra-

Comunitária)

Regulamentos

Directivas
(e legislação nacional que transponha 

Directivas)

O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO 
ABUSO DE DIREITO



  

O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO 
ABUSO DE DIREITO
 Quais as implicações, para os sistemas 

normativos fiscais, da existência deste 
princípio?
 Interpretação: Legislação fiscal portuguesa 

deverá ser interpretada em conformidade com 
o princípio

Validade: Fiscalização da validade de normas 
fiscais portuguesas, à luz do conceito 
comunitário de abuso de direito


