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A Comissão considera que, à luz de 
decisões recentes do TJCE, é urgente:

• Atingir um equilíbrio adequado entre 
combater o abuso e evitar restrições 
desproporcionadas à actividade 
transfronteiras na UE;

• Melhorar a coordenação na aplicação de 
normas antiabuso em relação a países 
terceiros, com vista à protecção das bases 
tributárias dos E.M.



Conclusões da Comissão - continuação

• É necessário que os E.M. procedam a uma 
revisão geral das respectivas medidas 
antiabuso

• A Comissão está disposta a apoiar e dar 
assistência aos E.M. na realização dessas 
revisões



Conclusões da Comissão - continuação

• A Comissão está interessada em explorar 
com os E.M. a possibilidade de soluções 
coordenadas especificas com vista a:

- Desenvolver definições comuns de “abuso” e 
de “expedientes puramente artificiais” para 
aplicar aos impostos directos;

- Melhorar a cooperação administrativa para 
detectar e neutralizar mais eficazmente os 
abusos e esquemas fiscais fraudulentos;



Conclusões da Comissão - continuação

- Partilhar as melhores práticas do Direito 
Comunitário, em particular para garantir a 
proporcionalidade das medidas antiabuso;

- Reduzir potenciais discrepâncias que 
resultem numa não tributação involuntária;

- Garantir uma melhor coordenação das regras 
antiabuso em relação a países terceiros
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As principais conclusões da CFA

• Os E.M. podem continuar a aplicar as 
normas antiabuso nacionais e comunitárias 
nas áreas não harmonizadas ou não 
coordenadas, na condição de as mesmas 
não originarem restrições injustificadas às 
liberdades fundamentais do Tratado

• As Instituições Europeias devem ultrapassar 
a falta de clareza e ambiguidade de 
conceitos que rodeia o âmbito da expressão 
“abuso”, especialmente no domínio fiscal



As principais conclusões da CFA - continuação

• Os E.M. podem aplicar as normas antiabuso 
se as mesmas forem compatíveis com o 
princípio da proporcionalidade e forem 
adequadas à obtenção dos objectivos para 
que foram criadas

• Questiona se, deixar aos E.M. a liberdade de 
decisão sobre a forma de combater os 
abusos, será compatível com os princípios e 
objectivos do mercado interno



Parecer do CFA

“A selva conceptual e linguística” nos pareceres 
do TJCE:

• Expressões utilizadas “abuso”, “abuso da lei”, 
“abuso de direitos” e “práticas abusivas”

• Avoidance / Evasion
- Halifax – estruturalmente enquadrável como “tax 

avoidance”
- Cadbury Schweppes – “tax evasion”
- Thin Cap GLO – “tax avoidance”
- Kofoed – abuso de direito – “tax evasion”


