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I. Diferença de standards na análise do abuso de direito a nível do 
Direito Comunitário Primário e Secundário

A) Valoração diversa do elemento subjectivo: relevância da intenção do 

contribuinte

Emsland Stärke/Halifax = Direito Comunitário Secundário

Cardbury/Thin Cap = Direito Comunitário Primário   
(Liberdades Fundamentais)



I. Diferença de standards na análise do abuso de direito a nível do 
Direito Comunitário Primário e Secundário

Emsland Stärke/Halifax = intenção do contribuinte é beneficiar da 

aplicação de uma norma de direito comunitário secundário [Halifax § 74]

Cardbury/Thin Cap =  intenção do contribuinte é evitar a tributação 

normal na legislação fiscal mediante um expediente puramente artificial 

(independentemente de saber se para o efeito se teve por base uma norma 

comunitária) [Thin Cap § 74]



I.  Diferença de standards na análise do abuso de direito a nível do 
Direito Comunitário Primário e Secundário

B. Relevância de Emsland Stärke/Halifax respeitarem a legislação 

harmonizada enquanto em Cardbury o contribuinte beneficiava de 
disparidades entre as legislações fiscais dos Estados-Membros 

(TJCE assegura a “concorrência” entre sistemas fiscais dos Estados-

Membros)



I. Diferença de standards na análise do abuso de direito a nível do 
Direito Comunitário Primário e Secundário

C. TJCE parece conceder uma margem de discricionariedade mais 

abrangente ao próprio legislador comunitário

«há que reconhecer ao legislador comunitário um amplo poder de apreciação num domínio 
como o dos autos, que implica da sua parte opções de natureza política, económica e social, 
em que é chamado a efectuar apreciações complexas. Só o carácter manifestamente inadequado 

de uma medida adoptada nesse domínio, em relação ao objectivo que a instituição competente pretende 
prosseguir, pode afectar a legalidade de tal medida»

[Arnold André § 46]



II. Densificação do conceito de “expedientes puramente artificiais”
(wholly artificial arrangements)

A. Cardbury refere-se a “realidade económica”, “verdadeiro 

estabelecimento”, “actividades económicas genuínas” e a 

“existência física da CFC” [Cardbury § 65 a 67]

B. Referência a sociedades «caixa de correio» (letterbox) pode ser 
enganadora, porque o juízo deve ser apropriado ao tipo de 

actividade das sociedades (v.g., caso das holdings ou sociedades 
financeiras intra-grupo), conforme implícito na referência a 

Eurofood IFSC



II. Densificação do conceito de “expedientes puramente artificiais”
(wholly artificial arrangements)

«a presunção simples prevista pelo legislador comunitário em favor da sede estatutária dessa sociedade só
pode ser ilidida se elementos objectivos e determináveis por terceiros permitirem concluir pela existência de 
uma situação real diferente daquela que a localização da referida sede é suposto reflectir (…) Tal pode ser, 
nomeadamente, o caso de uma sociedade «caixa de correio», que não exerce qualquer actividade no 
território do Estado-Membro onde está situada a sua sede estatutária (…) quando uma sociedade exerce a 
sua actividade no território do Estado-Membro onde se situa a respectiva sede estatutária, o simples facto 
de as suas decisões económicas serem ou poderem ser controladas por uma sociedade-mãe noutro 
Estado-Membro não é suficiente para ilidir a presunção prevista pelo regulamento»

Eurofood IFSC [§ 34 a 36]



II. Densificação do conceito de “expedientes puramente artificiais”
(wholly artificial arrangements)

C. Aplicação da liberdade de estabelecimento com enfoque no «objectivo é o de permitir 

que um nacional de um Estado-Membro constitua um estabelecimento secundário noutro 

Estado-Membro para aí exercer as suas actividades e favorecer assim a interpenetração 

económica e social no interior da Comunidade no domínio das actividades não assalariadas (…) 

A liberdade de estabelecimento visa, para essa finalidade, permitir que um nacional comunitário 

participe, de modo estável e contínuo, na vida económica de um Estado-Membro diferente do seu 

Estado de origem e dela retire benefício» [Carbury § 53] >> Análise idêntica quando 

liberdade de circulação de capitais em questão?



II. Densificação do conceito de “expedientes puramente artificiais”
(wholly artificial arrangements)

1. Estabelecimento de uma subsidiária noutros Estado-Membro não 

é per se acto elisivo [ICI § 26]
2. Facto das actividades podem ser desenvolvidas no Estado-

Membro da sociedade residente não permite concluir estarmos na 

presença de um expediente puramente artificial [Cardbury § 69]
3. Legítimo que vantagens fiscais motivem a decisão do 

estabelecimento de subsidiária noutro Estado-Membro [Cardbury §
37]



II. Densificação do conceito de “expedientes puramente artificiais”
(wholly artificial arrangements)

4. Estado-membro não pode restringir liberdade de estabelecimento 

com fundamento em tributação inferior noutro Estado-Membro 

[Eurowings § 44]
5. Independentemente da sociedade beneficiar de regime 

privilegiado noutro Estado-Membro [Cardbury § 36-38]
6. Estados-Membros não podem tomar medidas unilaterais para 

restringir efeitos de auxílios de Estado ilegais [AG Léger Cardbury
§ 55-60]



III. Ónus da Prova

A) Tribunais domésticos competentes para determinar se um 

expediente deve ser considerado puramente artificial numa análise 

casuística (case-by-case analysis)
B) Análise deve ser passível de análise a nível judicial

C) Possibilidade do contribuinte demonstrar substância das suas 

actividades [Cardbury § 70]
D) Contudo, não permite inversão completa do ónus [Carbury § 71]
E) Sem sujeição do contribuinte a exigências administrativas excessivas 

(undue administrative burden) [Thin Cap § 82]



IV. Case Study: Análise do Art. 60 do CIRC

1. Imposto efectivamente pago inferior a 60% do IRC >> 

Relevância do critério da taxa de tributação?

2. Exclusões do Art. 60.º, n.º 4, alínea a) do CIR suficientes para se 

considerar que a norma visa unicamente «expedientes puramente 

artificiais»?

3. Possibilidade do contribuinte demonstrar a substância efectiva das 

actividades realizadas (incluindo as operações mencionados no 

Art. 60.º n.º 4, alínea b) do CIRC)?



IV. Case Study: Análise do Art. 60 do CIRC

4. Controlo e percentagem de participação social suficiente?

5. Tratamento não discriminatório da CFC implica igualmente 

consideração de prejuízos da CFC?



IV. Case Study: Análise do Art. 60 do CIRC

Espanha >> Regime CFC’s

«Under Spanish CFC legislation, the profits of a subsidiary established in Member States or territories

of the EU qualified as tax havens are taxed in the hands of the parent company in Spain as they arise

and not only upon distribution, as would have been the case if the subsidiary had been located in

another Member State or in Spain. (…) The Commission considers that the Spanish legislation is

contrary to Community law: It goes beyond what is necessary, since it is applicable not only to wholly

artificial arrangements but also to parent companies controlling subsidiaries carrying out genuine

economic activities in those Member States or territories.»

[IP/08/342, 28 de Fevereiro de 2008]



V. Tendências nas normas anti-abuso dos Estados Membros

Dilema do legislador fiscal dos Estados-Membros em matéria de normas 

anti-abuso:

� Adopção de normas anti-abuso específicas cada vez 

mais...específicas!; ou

� Recurso a Cláusulas Gerais Anti-Abuso.


