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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E EXCELENTÍSSIMOS SENHORES JUÍZES 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA 

OBSERVAÇÕES ESCRITAS 

apresentadas em conformidade com o artigo 23.°, segundo parágrafo, do Protocolo 
relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça, pela 

COMISSÃO EUROPEIA, 

representada por Wim ROELS e por Gonçalo BRAGA DA CRUZ, membros do seu 
Serviço Jurídico, na qualidade de agentes, com domicílio eleito no escritório de Merete 
CLAUSEN, também membro do seu Serviço Jurídico, Edifício BECH, Rua A. Weicker, 
5, L-2721, Luxemburgo, os quais aceitam ser notificados de qualquer ato processual por 
meio de e-Curia, 

no processo C-464/14 

SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 

tendo por objeto um pedido de decisão prejudicial, nos termos do artigo 267.° do TFUE, 
formulado pelo Tribunal Tributário de Lisboa, referente à interpretação das disposições 
previstas nos Acordos Euro-Mediterrânicos que estabelecem, cada um deles, uma 
associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 
República da Tunísia e a República do Líbano, por outro, e ainda referente à 
interpretação dos artigos 49.°, 63.° e 64.°, n.° 1, do TFUE. 

A Comissão Europeia (a seguir, "Comissão") tem a honra de apresentar ao Tribunal de 
Justiça as seguintes observações: 
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I. OS FACTOS. A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E AS QUESTÕES 

PREJUDICIAIS 

1. SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (a seguir, "SECIL") é uma 
sociedade anónima com sede em Portugal, e está sujeita em Portugal para efeitos 
fiscais ao regime de tributação dos grupos de sociedades. 

2. Em Janeiro de 2000 a SECIL adquiriu uma participação social na "Société des 
Ciments de Gabés, S.A." (a seguir, "Ciments de Gabés"), com sede na República da 
Tunisia, e em 2009 a SECIL detinha 52.923 ações representativas de 98,72% do 
capital social daquela sociedade. 

3. No ano de 2009 a SECIL recebeu da Ciments de Gabés dividendos no montante de 
EUR 6.288.683,39, tendo declarado os mesmos para efeitos de Imposto sobre os 
Rendimentos das Pessoas Coletivas (a seguir, "IRC") relativamente ao exercício de 
2009. 

4. Em Maio de 2002 a SECIL adquiriu uma participação social na "Ciments de Sibline, 
S.A.L." (a seguir, "Ciments de Sibline"), com sede na Repúblia do Líbano, e em 
2009 a SECIL detinha 51,05% do capital social daquela sociedade, sendo 28,64% 
detido diretamente e 22,41% detido indiretamente. 

5. No ano de 2009 a SECIL recebeu da Ciments de Sibline dividendos no montante de 
EUR 2.022.478,12, tendo declarado os mesmos para efeitos de IRC relativamente ao 
exercício de 2009. 

6. Os dividendo referidos nos parágrafos 3 e 5 das presentes observações foram 
tributados em Portugal, onde não foram objeto de qualquer mecanismo de 
eliminação ou atenuação da dupla tributação. 

7. Em 29 de Maio de 2012 a SECIL interpôs uma reclamação graciosa tendo por 
objeto a autoliquidação de IRC referente ao exercício de 2009, invocando a 
ilegalidade da tributação que incidiu sobre os dividendos acima referidos, recebidos 
das participações detidas na Ciments de Gabés e na Ciments de Sibline naquele 
mesmo exercício, dada a exclusão das regras de eliminação da dupla tributação 
económica previstas na lei doméstica, por violação do disposto no Acordo Euro-
Mediterrânico com a República da Tunísia e no Acordo Euro-Mediterrânico com a 
República da Líbano, assim como do TCE/TFUE 

8. Tal reclamação graciosa foi indeferida por ofício enviado à SECIL e datado de 17 
de outubro de 2012. 

9. A SECIL apresentou então, no Tribunal Tributário de Lisboa, impugnação judicial 
daquela decisão de indeferimento, alegando, em síntese, que o regime de eliminação 
da dupla tributação económica em vigor em Portugal àquela data era desconforme 
com o Direito Internacional Público e com o Direito da União Europeia, pois não 
abrangia a tributação que incidiu sobre os dividendos que recebeu das participações 
por si detidas na Ciments de Gabés e na Ciments de Sibline, violando deste modo o 
Acordo Euro-Mediterrânico com a República da Tunísia, o Acordo Euro-
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Mediterrânico com a República do Líbano, e as liberdades fundamentais de 
estabelecimento e circulação de capitais consagradas, respetivamente, nos 49.° e 
63.° do TFIJE. 

10. O Tribunal Tributário de Lisboa entendeu que no processo em análise se colocam 
questões que implicam a interpretação dos Acordos Euro-Mediterrânicos com a 
Tunísia e com a Líbia e dos princípios da liberdade de estabelecimento previsto no 
artigo 49.° do TFUE e da liberdade de circulação de capitais previsto no artigo 63.° 
do TFUE, e decidiu formular então as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de 
Justiça: 

1. O artigo 31.° do Acordo com a Tunísia consubstancia uma norma clara, 
precisa e incondicional e por isso imediatamente aplicável, dela se devendo 
retirar a aplicação ao caso do direito de estabelecimento? 

2. Em caso afirmativo, o direito de estabelecimento ali previsto tem a 
consequência pretendida pela Impugnante, de implicar, sob pena da sua 
violação, a aplicação do mecanismo de dedução integral previsto no n.° 1 do 
artigo 46.° do CIRC aos dividendos que recebeu da sua subsidiária na Tunísia? 

3. O artigo 34.° do Acordo com a Tunísia consubstancia uma norma clara, 
precisa e incondicional e por isso imediatamente aplicável, dela se devendo 
retirar a aplicação ao caso da liberdade de circulação de capitais, devendo 
considerar-se o investimento efetuado pela Impugnante abrangido pela 
mesma? 

4. Em caso afirmativo, a liberdade de circulação de capitais ali prevista tem as 
implicações pretendidas pela Impugnante, impondo a aplicação aos dividendos 
que a Impugnante recebeu da sua subsidiária na Tunísia do mecanismo de 
dedução integral previsto no n.° 1 do artigo 46.° do CIRC?. 

5. o disposto no artigo 89.° do Acordo com a Tunísia condiciona a resposta 
afirmativa às questões colocadas anteriormente? 

6. E justificável um tratamento restritivo dos dividendos distribuídos pela 
Ciments de Gabés, atendendo a que com a Tunísia não existe o quadro de 
cooperação estabelecido na Diretiva 77/799/CEE do Conselho, de 19 de 
Dezembro de 1977, relativa à assistência mútua das autoridades competentes 
dos Estados-Membros no domínio dos impostos diretos? 

7. O disposto conjugadamente nos artigos 31.° e 33.°, n.° 2, do Acordo com o 
Líbano consubstancia uma norma clara, precisa e incondicional e por isso 
imediatamente aplicável, dali se devendo retirar a aplicação ao caso da 
liberdade de circulação de capitais? 

8. Em caso afirmativo, a liberdade de circulação de capitais ali prevista tem as 
implicações pretendidas pela Impugnante, impondo aplicação aos dividendos 
que a Impugnante recebeu da sua subsidiária no Líbano do mecanismo de 
dedução integral previsto no n.° 1 do artigo 46.° do CIRC? 
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9. O disposto no artigo 85.° do Acordo com o Líbano condiciona a resposta 
afirmativa às questões colocadas anteriormente? 

10. E justificável um tratamento restritivo dos dividendos distribuídos pela 
Ciments de Sibline, atendendo a que com o Líbano não existe o quadro de 
cooperação estabelecido na Diretiva 77/799/CEE do Conselho, de 19 de 
Dezembro de 1977, relativa à assistência mútua das autoridades competentes 
dos Estados-Membros no domínio dos impostos diretos? 

11. E aplicável ao caso o disposto no 63.° TFUE e em caso afirmativo, da 
liberdade de circulação de capitais ali consagrada resulta a imposição de 
aplicação aos dividendos distribuídos no exercício de 2009 pela Ciments de 
Gabés e pela Ciments de Sibline à Impugnante do mecanismo de dedução 
integral previsto no n.° 1 do artigo 46.° do CIRC, ou, em alternativa, do 
mecanismo de dedução parcial constante no n.° 8 daquela disposição? 

12. Ainda que se considere que a liberdade de circulação de capitais é aplicável 
ao caso, a não aplicação aos dividendos em questão dos mecanismos de 
eliminação/mitigação da dupla tributação económica consagrados à data na lei 
portuguesa é justificado pelo facto de não existir com a Tunísia e com o Líbano 
o quadro de cooperação estabelecido na Diretiva 77/799/CEE do Conselho, de 
19 de Dezembro de 1977, relativa à assistência mútua das autoridades 
competentes dos Estados-Membros no domínio dos impostos diretos? 

13. O disposto na cláusula de salvaguarda constante no artigo 64.° TFUE obsta 
à aplicação da liberdade de circulação de capitais, com as consequências 
pretendidas pela Impugnante? 

14. A cláusula de salvaguarda constante no artigo 64.° TFUE não deve ser 
aplicada por entretanto ter sido introduzido o regime dos benefícios fiscais ao 
investimento de natureza contratual constante no artigo 41.°, n.° 5, alínea b) do 
EBF e o regime previsto no artigo 42.° do EBF para dividendos com origem nos 
Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste? 

II. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A- Direito da União 

11. O artigo 49.° do TFUE estabelece o seguinte: 

"No âmbito das disposições seguintes, são proibidas as restrições à liberdade de 
estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-
Membro. Esta proibição abrangerá igualmente as restrições à constituição de 
agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de um Estado-Membro estabelecidos 
no território de outro Estado-Membro. 
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A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às atividades não 
assalariadas e o seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e 
designadamente de sociedades, na aceção do segundo parágrafo do artigo 54. o, nas 
condições definidas na legislação do país de estabelecimento para os seus próprios 
nacionais, sem prejuízo do disposto no capítulo relativo aos capitais. " 

12. O artigo 63.° do TFUE dispõe o seguinte: 

"1. No âmbito das disposições do presente capítulo, são proibidas todas as 
restrições aos movimentos de capitais entre Estados-Membros e entre Estados-
Membros e países terceiros. 

2. No âmbito das disposições do presente capítulo, são proibidas todas as restrições 
aos pagamentos entre Estados-Membros e entre Estados-Membros e países 
terceiros. " 

13. O artigo 64.° do TFUE prevê, pelo seu lado, o seguinte: 

"1. O disposto no artigo 63.° não prejudica a aplicação a países terceiros de 
quaisquer restrições em vigor em 31 de dezembro de 1993 ao abrigo de legislação 
nacional ou da União adotada em relação à circulação de capitais provenientes ou 
com destino a países terceiros que envolva investimento direto, incluindo o 
investimento imobiliário, estabelecimento, prestação de serviços financeiros ou 
admissão de valores mobiliários em mercados de capitais. Em relação às restrições 
em vigor ao abrigo da legislação nacional na Bulgária, na Estónia е na Hungria, a 
data aplicável é ade 31 de dezembro de 1999. 

2. Ao mesmo tempo que se esforçam por alcançar, em toda a medida do possível, o 
objetivo da livre circulação de capitais entre Estados-Membros e países terceiros, e 
sem prejuízo dos restantes capítulos dos Tratados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adot am 
medidas relativas à circulação de capitais provenientes ou com destino a países 
terceiros que envolva investimento direto, incluindo o investimento imobiliário, 
estabelecimento, prestação de serviços financeiros ou admissão de valores 
mobiliários em mercados de capitais. 

3. Em derrogação do n. ° 2, só o Conselho, deliberando de acordo com um processo 
legislativo especial, por unanimidade e após consulta ao Parlamento Europeu, pode 
adotar medidas que constituam um retrocesso no direito da União em relação à 
liberalização dos movimentos de capitais com destino a países terceiros ou deles 
provenientes. " 

14. Os artigos 31.°, 34.° e 89.° do Acordo euro-mediterrânico que estabelece uma 
associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um 
lado, e a República da Tunísia1, por outro (a seguir, "Acordo com a Tunísia"), 
prevêem respetivamente o seguinte: 

"Artigo 31° 

JOL 97, 30.3.1998, p. 1. 
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1. As partes acordam em alargar o ámbito de aplicação do acordo de forma a 
incluir o direito de estabelecimento das sociedades de uma parte no territorio da 
outra parte e a liberalização da prestação de serviços pelas sociedades de uma 
parte aos destinatarios de serviços da outra parte. 

2. O Conselho de Associação apresentará as recomendações necessárias para a 
execução do objectivo previsto non" 1. 

Ao efectuar tais recomendações, o Conselho de Associação terá em conta a 
experiência adquirida com a aplicação da concessão recíproca do tratamento da 
nação mais favorecida, bem como as obrigações respectivas das partes, nos termos 
do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, anexo ao Acordo que institui a 
OMC, a seguir designado «GATS», e nomeadamente as previstas no seu artigo V. 

3. A realização deste objectivo será objecto de uma primeira análise pelo Conselho 
de Associação o mais tardar cinco anos após a entrada em vigor do presente 
acordo. " 

'Artigo 34° 

1. No que respeita às transacções da balança de capitais, a Comunidade e a Tunísia 
assegurarão, a partir da entrada em vigor do presente acordo, a livre circulação de 
capitais respeitante aos investimentos directos na Tunísia, efectuados em 
sociedades constituídas de acordo com a legislação em vigor, bem como a 
liquidação ou o repatriamento de tais investimentos e de quaisquer lucros deles 
resultantes. 

2. As partes consultar-se-ão a fim de facilitar a circulação de capitais entre a 
Comunidade e a Tunísia e de a liberalizarem integralmente quando estiverem 
reunidas as condições necessárias. " 

"Artigo 89° 

Nenhuma disposição do presente acordo pode ter por efeito: 

- aumentar as vantagens concedidas por uma parte no domínio fiscal em qualquer 
acordo ou convénio internacional que vincula essa mesma parte, 

- impedir a adopção ou a aplicação por uma parte de qualquer medida destinada a 
evitar a fraude ou a evasão fiscal, 

- impedir o direito de uma parte de aplicar as disposições relevantes da sua 
legislação fiscal aos contribuintes que não se encontram em situação idêntica no 
que respeita ao seu local de residência. " 

15. Os artigos 31.°, 33.° e 85.β do Acordo euro-mediterrânico que estabelece uma 
associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um 
lado, e a República do Líbano2, por outro (a seguir, "Acordo com o Líbano"), 
prevêem respetivamente o seguinte: 

2  JOL 143,  30.5 .2006,  p .  1 .  
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"Artigo 31.° 

No âmbito do presente acordo e sob reserva do disposto nos artigos 33.° e 34.", não 
serão impostas restrições à circulação de capitais entre a Comunidade, por um 
lado, e o Líbano, por outro, nem efectuadas discriminações baseadas na 
nacionalidade ou no local de residência dos respectivos nacionais ou no local de 
investimento dos referidos capitais. " 

"Artigo 33.° 

1. Sob reserva de outras disposições do presente acordo e de outras obrigações 
internacionais da Comunidade e do Líbano, o disposto nos artigos 31." e 32.° não 
prejudica a aplicação de qualquer restrição existente entre as partes à data de 
entrada em vigor do presente acordo, relativamente à circulação de capitais entre 
elas que envolva investimento directo, incluindo em bens imóveis, estabelecimento, 
prestação de serviços financeiros ou admissão de valores mobiliários aos mercados 
de capitais. 

2. Contudo, a transferência para o estrangeiro de investimentos feitos no Líbano 
por residentes comunitários ou na Comunidade por residentes libaneses ou de 
lucros deles decorrentes não será afectada. " 

"Artigo 85° 

Quanto à fiscalidade directa, nada no presente acordo pode ter por efeito: 

a) Aumentar as vantagens fiscais concedidas por uma das partes em qualquer 
acordo ou convénio internacional que a vincule; 

b) Impedir a adopção ou a aplicação por uma parte de qualquer medida destinada 
a evitar a fraude ou a evasão fiscais; 

c) Impedir qualquer das partes de aplicar as disposições pertinentes da sua 
legislação fiscal aos contribuintes que não se encontrem em situação idêntica, 
nomeadamente no que respeita ao seu local de residência. " 

B- Direito Português 

16. O artigo 46.° do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (a 
seguir "CIRC"), na redação em vigor em 2009 (data em que a SECIL recebeu os 
dividendos em discussão no processo principal), dispunha o seguinte: 

"Artigo 46. ° 

Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos 

1 - Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob 
forma comercial, cooperativas e empresas públicas, com sede ou direção efetiva em 
território português, são deduzidos os rendimentos, incluídos na base tributável, 
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correspondentes a lucros distribuídos, desde que sejam verificados os seguintes 
requisitos: 

a) A sociedade que distribui os lucros tenha a sede ou direção efetiva no mesmo 
território e esteja sujeita e não isenta da IRC ou esteja sujeita ao imposto referido 
no artigo 7. °; 

b) A entidade beneficiária não seja abrangida pelo regime da transparência fiscal 
previsto no artigo 6. °; 

c) A entidade beneficiária detenha diretamente uma participação no capital da 
sociedade que distribui os lucros não inferior a 10% ou com um valor de aquisição 
não inferior a € 20.000.000 e esta tenha permanecido na sua titularidade, de modo 
ininterrupto, durante o ano anterior à data da colocação à disposição dos lucros 
ou, se detida há menos tempo, desde que a participação seja mantida durante o 
tempo necessário para completar aquele período. 

2 - 0  d i s p o s t o  n o  n ú m e r o  a n t e r i o r  é  a p l i c á v e l ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  p e r c e n t a g e m  
de participação e do prazo em que esta tenha permanecido na sua titularidade, aos 
rendimentos de participações sociais em que tenham sido aplicadas as reservas 
técnicas das sociedades de seguros e das mútuas de seguros e, bem assim, aos 
rendimentos das seguintes sociedades: 

a) [Revogadaj 

b) Sociedades de desenvolvimento regional; 

c) [Revogada] 

d) Sociedades de investimento; 

e) Sociedades financeiras de corretagem. 

3 - Não obstante o disposto no n.° I, o regime aí consagrado é aplicável, nos termos 
prescritos no número anterior, às agências gerais de seguradoras estrangeiras. 

4 - 0  d i s p o s t o  n o  n . °  1  é  i g u a l m e n t e  a p l i c á v e l ,  v e r i f i c a n d o - s e  a s  c o n d i ç õ e s  n e l e  
referidas, ao valor atribuído na associação em participação, ao associado 
constituído como sociedade comercial ou 

civil sob forma comercial, cooperativa ou empresa pública, com sede ou direção 
efetiva em território português, independentemente do valor da sua contribuição 
relativamente aos rendimentos que tenham sido efetivamente tributados, 
distribuídos por associantes residentes no mesmo território. 

5 - 0  d i s p o s t o  n o  n . °  1  é  t a m b é m  a p l i c á v e l  q u a n d o  u m a  e n t i d a d e  r e s i d e n t e  e m  
território português detenha uma participação, nos termos e condições ai referidos, 
em entidade residente noutro Estado membro da União Europeia, desde que ambas 
essas entidades preencham os requisitos estabelecidos no artigo 2. ° da Diretiva n. ° 
90/435/CEE, de 23 de Julho. 



9 

6 - O disposto nos n°s 1 e 5 é igualmente aplicável aos rendimentos, incluídos na 
base tributável, correspondentes a lucros distribuídos que sejam imputáveis a um 
estabelecimento estável, situado em território português, de uma entidade residente 
noutro Estado membro da União Europeia que detenha uma participação, nos 
termos e condições ai referidos, em entidade residente num Estado membro, desde 
que ambas essas entidades preencham os requisitos e condições estabelecidos no 
artigo 2. ° da Diretiva n.0 90/435/CEE, de 23 de Julho. 

7 - Para efeitos do disposto nos n.°s 5 e 6: 

a) A definição de entidade residente é a que resulta da legislação fiscal do Estado 
membro em causa, sem prejuízo do que se achar estabelecido nas convenções 
destinadas a evitar a dupla tributação; 

b) O critério de participação no capital referido no n.° 1 é substituído pelo da 
detenção de direitos de voto quando oeste estiver estabelecido em acordo bilateral. 

8 - A dedução a que se refere o n.° 1 é apenas de 50% dos rendimentos incluídos no 
lucro tributável correspondentes a: 

a) Lucros distribuídos, quando não esteja preenchido qualquer dos requisitos 
previstos nas alíneas b) e c) do mesmo número e, bem assim, relativamente aos 
rendimentos que o associado aufira da associação à quota, desde que se verifique, 
em qualquer dos casos, a condição da alínea a) do n. ° 1; 

b) Lucros distribuídos por entidade residente noutro Estado membro da União 
Europeia quando a entidade cumpre as condições estabelecidas no artigo 2. ° da 
Diretiva n.° 90/435/CEE, de 23 de Julho, e não esteja verificado qualquer dos 
requisitos previstos na alínea c) do n." 1. 

9 - Se a detenção da participação mínima referida no n.° 1 deixar de se verificar 
antes de completado o período de um ano aí mencionado, deve corrigir-se a 
dedução em conformidade com o disposto no número anterior, ou anular-se a 
mesma, sem prejuízo da consideração do crédito imposto por dupla tributação 
internacional a que houver lugar, de acordo com o disposto no artigo 85. °, 
respetivamente. 

10 - [Revogado] 

11 - A dedução a que se refere o n.° 1 é reduzida a 50% quando os rendimentos 
provenham de lucros que não tenham sido sujeitos a tributação efetiva, exceto 
quando a beneficiária seja uma sociedade gestora de participações sociais. 

12 - Para efeitos do disposto no n.° 5 e na alínea b) do n.° 8, o sujeito passivo deve 
provar que a entidade participada e, no caso do n. ° 6, também a entidade 
beneficiária cumprem as condições estabelecidas no artigo 2. ° da Diretiva n. " 
90/435/CEE, de 23 de Julho, mediante declaração confirmada e autenticada pelas 
autoridades fiscais competentes do Estado membro da União Europeia de que é 
residente. " 
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17. Assinale-se que on0 11 do artigo 46.° do CIRC foi alterado em 2010 e prevê 
atualmente o seguinte: 

"O disposto nos n.°s 1, 2 e 8 é igualmente aplicável quando uma entidade residente 
em território português detenha uma participação, nos termos e condições aí 
referidos, em entidade residente noutro Estado membro do espaço económico 
europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da 
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia, desde que 
ambas essas entidades preencham condições equiparáveis, com as necessárias 
adaptações, às estabelecidas no artigo 2.° da Diretiva n.° 90/435/CEE, do 
Conselho, de 23 de Julho. " 

18. Os artigos 41.°, n.° 5, alínea b), e 42.° do Estatuto dos Benefícios Fiscais (a seguir, 
"EBF"), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 215/89 de 1 de Julho, previam, também na 
redação em vigor em 2009, respetivamente o seguinte: 

"Artigo 41° 

(...) 

5 — (...) aos promotores dos projetos de investimento referidos no número anterior 
podem ser concedidos os seguintes benefícios fiscais: 

(...) 

b) Eliminação da dupla tributação económica nos termos e condições estabelecidos 
no artigo 46° do Código do IRC, durante o período contratual, quando o 
investimento seja efetuado sob a forma de constituição ou de aquisição de 
sociedades estrangeiras. " 

"Artigo 42. ° 

Eliminação da dupla tributação económica dos lucros distribuídos por sociedades 
residentes nos países africanos de língua oficial portuguesa e na Republica 
Democrática de Timor-Leste 

1 - A dedução prevista no n.° 1 do artigo 46.0 do Código do IRC é aplicável aos 
lucros distribuídos a entidades residentes por sociedades afiliadas residentes em 
países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste, desde que 
verificadas as seguintes condições: 

a) A entidade beneficiária dos lucros esteja sujeita e não isenta de IRC e a 
sociedade afiliada esteja sujeita e não isenta de um imposto sobre o rendimento 
análogo ao IRC; 

b) A entidade beneficiária detenha, de forma direta, uma participação que 
represente, pelo menos, 25% do capital da sociedade afiliada durante um período 
não inferior a dois anos; 

c) Os lucros distribuídos provenham de lucros da sociedade afiliada que tenham 
sido tributados a uma taxa não inferior a 10% e não resultem de atividades 
geradoras de rendimentos passivos, designadamente royalties, mais-valias e outros 
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rendimentos relativos a valores mobiliários, rendimentos de imóveis situados fora 
do país de residência da sociedade, rendimentos da atividade seguradora oriundos 
predominantemente de seguros relativos a bens situados fora do território de 
residência da sociedade ou de seguros respeitantes a pessoas que não residam 
nesse território e rendimentos de operações próprias da atividade bancária não 
dirigidas principalmente ao mercado desse território. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo de IRC titular da 
participação deve dispor de prova da verificação das condições de que depende a 
dedução. " 

19. Finalmente, nos termos do artigo 10.°, n.°s 1 e 2, da Convenção entre a República 
Portuguesa e a República da Tunísia para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, os dividendos pagos por uma sociedade residente de 
um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante podem ser 
tributados nesse outro Estado, podendo no entanto, ser igualmente tributados no 
Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos e de 
acordo com a legislação desse Estado; mas se a pessoa que recebe os dividendos for 
o seu beneficiário efetivo, o imposto assim estabelecido não excederá 15% do 
montante bruto dos dividendos. 

20. O artigo 23.° da mesma Convenção estabelece um regime de não discriminação a 
nível de tributação entre nacionais, estabelecimentos estáveis e empresas dos dois 
Estados. O artigo 25.° da referida Convenção prevê um mecanismo de troca de 
informações. 

III. OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO 

21. O que se discute, em síntese, no processo principal é o pedido formulado pela 
SECIL de lhe ser concedida, para efeitos de cálculo do lucro tributável referente ao 
ano de 2009, a dedução total ou parcial de dividendos recebidos de sociedades, em 
cujo capital social a SECIL participa, sediadas em países terceiros (República da 
Tunísia e República do Líbano), dividendos esses incluídos na base tributável 
relativa ao mesmo ano de 2009. 

22. Tais dividendos foram objeto de tributação em Portugal sem que lhes fosse aplicado 
o mecanismo com vista a eliminar ou reduzir a dupla tributação, o qual se encontra 
previsto no Direito português para dividendos recebidos de sociedades com sede em 
Portugal ou em qualquer outro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço 
Económico Europeu. 

23. A Comissão propõe a análise das diferentes questões colocadas pelo Tribunal de 
reenvio abordando quatro aspetos que, no entendimento da Comissão, as mesmas 
questões suscitam: 

A) qual das liberdades previstas no Tratado é aplicável ao presente caso; 

B) a existência de uma restrição (discriminação); 
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C) a cláusula de salvaguarda prevista no artigo 64.°, n.° 1, do TFUE; 

D) a justificação para eventuais restrições. 

A) A liberdade prevista nos Tratados aplicável ao presente caso 

24. Resultas de várias das questões colocadas (questões 1,2, 3, 7 e 11) que o Tribunal 
de reenvio pretende antes de mais saber se a situação em discussão no processo 
principal deverá ser analisada de acordo com as disposições, previstas no TFUE, 
relativas à liberdade de estabelecimento, de acordo com as disposições relativas à 
liberdade de circulação de capital, ou ainda de acordo com nenhuma dessas 
disposições. 

25. De acordo com jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, "(...) para determinar 
se uma legislação nacional é abrangida pelo âmbito de aplicação de uma ou outra 
das liberdades de circulação, há que ter em conta o objeto da legislação em causa 
( - )" 3·  

26. E também jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que "(...) uma legislação 
nacional que é aplicável exclusivamente às participações que permitem exercer 
uma influência efetiva nas decisões de uma sociedade e determinar as respetivas 
atividades está abrangida pelas disposições do Tratado relativas à liberdade de 
estabelecimento. Em contrapartida, as disposições nacionais aplicáveis a 
participações efetuadas com a única finalidade de realizar uma aplicação 
financeira, sem intenção de influenciar a gestão e o controlo da empresa, devem ser 
examinadas exclusivamente à luz da liberdade de circulação de capitais (••.)"*· 

27. E neste contexto é de salientar ainda jurisprudência do Tribunal de Justiça 
relativamente a situações em que se discutia, tal como no presente processo, 
tributação de dividendos, e em especial dividendos com origem em países terceiros. 
Na verdade, o Tribunal de Justiça decidiu, no processo Emerging Markets5, o 
seguinte: 

"25. A este respeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o 
tratamento fiscal de dividendos é suscetível de estar abrangido pelo âmbito de 
aplicação do artigo 49. ° TFUE, relativo à liberdade de estabelecimento, e do artigo 
63. ° TFUE, relativo à livre circulação de capitais, e que, quanto à questão de saber 
se uma legislação nacional está abrangida por uma ou outra das liberdades de 
circulação, deve ser tido em conta o objeto da legislação em causa (...). 

26. Em particular, está abrangida pelo âmbito de aplicação da liberdade de 
estabelecimento uma legislação nacional que apenas é aplicável às participações 

3 Acórdão Scheunemann, C-31/11, ECLI:EU:C:2012:481, n.° 20, e jurisprudência aí citada. 

4 Acórdão Scheunemann, ECLI:EU:C:2012:481, n.° 20, e jurisprudência aí citada. 

5 Acórdão Emerging Markets, C-190/12, ECLI:EU:C:2014:249, n.°s 25-31, e jurisprudência aí citada. 



13 

que permitem exercer uma influência certa sobre as decisões duma sociedade e 
determinar as respetivas atividades (...). 

27. Daqui decorre que, estando em causa dividendos originários de um país 
terceiro, quando resulte do objeto de uma legislação nacional desta natureza que a 
mesma só é aplicável às participações que permitam exercer uma influência certa 
sobre as decisões da sociedade em causa e determinar as respetivas atividades, os 
artigos 49.0 TFUE e 63.0 TFUE não podem ser invocados (...). 

28. Em contrapartida, disposições nacionais aplicáveis a participações efetuadas 
com a única finalidade de realizar uma aplicação financeira sem intenção de 
influenciar a gestão e o controlo da empresa devem ser examinadas exclusivamente 
à luz da livre circulação de capitais (...). 

29. Num contexto relativo ao tratamento fiscal de dividendos originários de um país 
terceiro, importa considerar que o exame do objeto de uma legislação nacional é 
suficiente para apreciar se o tratamento fiscal de dividendos originários de um país 
terceiro está abrangido pelo âmbito de aplicação das disposições do Tratado FUE 
relativas à livre circulação de capitais (...). 

30. A este respeito, o Tribunal de Justiça precisou que uma legislação nacional 
relativa ao tratamento fiscal de dividendos de um país terceiro, que não se aplique 
exclusivamente às situações em que a sociedade-mãe exerce uma influência 
decisiva na sociedade que procede à distribuição dos dividendos, deve ser 
apreciada à luz do artigo 63.° TFUE. Uma sociedade estabelecida num 
Estado-Membro pode, consequentemente, invocar esta disposição para questionar a 
legalidade de uma legislação deste tipo, independentemente da dimensão da 
participação que detém na sociedade que procede à distribuição de dividendos 
estabelecida num país terceiro (...). 

31. Importa, contudo, evitar que a interpretação do artigo 63. n.0 1, TFUE, no que 
diz respeito às relações com países terceiros, permita que os operadores 
económicos que não se enquadram no âmbito de aplicação territorial da liberdade 
de estabelecimento beneficiem dela (...). " 

28. Por um lado, no processo principal, de acordo com as informações fornecidas pelo 
Tribunal de reenvio, a legislação nacional não se aplica exclusivamente aos casos de 
participações em capital que garantam ao respetivo titular exercer uma influência 
efetiva nas decisões da sociedade de que é acionista. 

29. Por outro lado, é jurisprudência assente que a percentagem de participação no 
capital social de uma sociedade não é o critério decisivo para se aferir da influência 
do titular dessa participação nas decisões da sociedade em questão6. 

6 Acórdão Itelcar, C-282/12, ECLI:EU:C:2013:629, n.° 22, e jurisprudência aí citada, no qual o 
Tribunal de Justiça decidiu que uma participação de uma sociedade em 10% do capital ou dos direitos 
de voto de uma outra sociedade "(...) não implica necessariamente que o titular dessa participação 
exerça uma influência efetiva nas decisões da sociedade de que é acionista (...)". Ver também 
Acórdão Comissão contra Reino Unido (ainda não disponível em versão portuguesa), C-102/14, 
ECLI:EU:C:2014:2369, n.° 16, e jurisprudência aí citada. 



14 

30. Consequentemente, a situação descrita no processo principal deverá ser analisada 
unicamente de acordo com as disposições relativas à liberdade de circulação de 
capitais previstas no artigo 63.° do TFUE e nos artigos 34.° do Acordo com a 
Tunísia e 31.° e 33.° do Acordo com o Líbano. 

31. Assim sendo, não é necessário responder às duas primeiras questões colocadas pelo 
Tribunal de reenvio, as quais visam saber se o artigo 31.° do Acordo com a Tunísia, 
artigo esse relativo à liberdade de estabelecimento, é ou não aplicável no presente 
processo. 

B) A existência de uma restrição (discriminação) 

32. O artigo 63.° do TFU proíbe todas as restrições aos movimentos de capitais entre 
Estados-Membros e entre Estados-Membros e países terceiros. 

33. E jurisprudência assente que o artigo 63.° do TFUE se opõe em princípio, a 
um tratamento diferenciado, num Estado-Membro, dos dividendos provenientes de 
sociedades estabelecidas num Estado terceiro, relativamente aos dividendos 
provenientes de sociedades sedeadas no referido Estado-Membro (...)7. 

34. A legislação portuguesa prevê, no artigo 46.° do CIRC, a eliminação da dupla 
tributação económica dos lucros distribuídos relativamente a sociedades com sede 
ou direção efetiva em território português. Estabelece aquela disposição legal, por 
um lado, uma dedução total dos dividendos no cálculo do lucro tributável desde que, 
entre outros requisitos, a sociedade beneficiária detenha diretamente uma 
participação no capital social da sociedade que distribui os lucros não inferior a 10% 
ou com um valor de aquisição não inferior a EUR 20.000.000, e desde que tal 
participação tenha permanecido na sua titularidade por um período mínimo de um 
ano. Por outro lado, o mesmo artigo 46.° do CIRC, estabelece no seu n.° 8 uma 
dedução parcial de 50% dos dividendos no cálculo do lucro tributável para os casos 
em que não estiverem cumpridos aqueles requisitos referentes à participação da 
sociedade beneficiária no capital social da sociedade que distribui os lucros. 
Finalmente, a atual redação do n.° 11 do mesmo artigo 46.° do CIRC, prevê que o 
regime de dedução total ou parcial dos dividendos recebidos no cálculo do lucro 
tributável é igualmente aplicável a sociedades com sede ou direção efetiva em 
qualquer Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. 

35. Ou seja, as sociedades com sede ou direção efetiva em território português que 
preencham aquele requisito mínimo referente à participação no capital social da 
sociedade que distribui os lucros ou ao respetivo valor de aquisição, assim como o 
requisito respeitante ao período mínimo de titularidade de tal participação, tais 
sociedades beneficiam, no cálculo do lucro tributável, de uma dedução total dos 
dividendos recebidos. As sociedades com sede ou direção efetiva em território 
português que não preencham aqueles requisitos beneficiam apenas de uma dedução 

7 Acórdão Haribo e Österreichische Salinen, Processos apensos C-436/08 e C-437/08, 
ECLI:EU:C:2011:6l, n.° 48. 
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parcial (de 50%). Finalmente, este regime (de dedução total ou parcial dos 
dividendos recebidos no cálculo do lucro tributável) é igualmente aplicável a 
sociedades com sede ou direção efetiva em qualquer Estado-Membro da União 
Europeia ou do Espaço Económico Europeu. 

36. Pelo contrário, as sociedades com sede ou direção efetiva em território português 
que recebam dividendos de sociedades com sede ou direção efetiva em países 
terceiros, tais como a República da Tunísia ou a República do Líbano, estão sujeitas 
ao imposto sobre o rendimento das pessoas de coletivas (a seguir, "IRC") à taxa de 
23%, a menos que seja aplicável uma taxa reduzida nos termos de uma Convenção 
para evitar a dupla tributação. 

37. Portugal concluiu com a República da Tunísia uma Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, nos termos da qual é 
aplicável àqueles casos uma taxa reduzida de 15%. Relativamente à República do 
Líbano, e de acordo com as informações fornecidas pelo Tribunal de reenvio, não 
foi concluída qualquer Convenção para evitar a dupla tributação. 

38. Ou seja, a legislação portuguesa sujeita os dividendos distribuídos a sociedades com 
sede ou direção efetiva em território português a uma taxa de imposto mais elevada 
se tais dividendos forem distribuídos por sociedades com sede ou direção efetiva em 
países terceiros, e não por sociedades com sede ou direção efetiva em território 
português ou em outro Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço 
Económico Europeu. 

39. Tal diferença de tratamento desincentiva sociedades com sede ou direção efetiva em 
território português a investir sociedades com sede ou direção efetiva em países 
terreiros, tais como a República da Tunísia ou a República do Líbano, o que 
configura uma restrição à liberdade de circulação de capitais, proibida em princípio 
pelo artigo 63.°, n.° 1, do TFUE8. 

C) A cláusula de salvaguarda prevista no artigo 64.° do TFUE 

40. Através da questão n.° 13 o Tribunal de reenvio pretende saber se a cláusula de 
salvaguarda constante no artigo 64.°, n.° 1, do TFUE obsta à aplicação da liberdade 
de circulação de capitais ao presente processo. 

41. Dispõe o artigo 64.°, n.° 1, do TFUE que os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar a países terceiros as restrições que se encontravam em vigor em 31 de 
dezembro de 1993 em relação à circulação de capitais que envolvessem 
investimento direto. 

42. Resulta claro dos factos descritos no despacho de reenvio que a aquisição de 
participações sociais pela SECIL na Ciments de Gabés e na Ciments de Sibline 

Ver, neste sentido, Acórdãos Haribo e Österreichische Salinen, ECLI:EU:C:2011:61, n.°s 50 e 109, e 
Emerging Markets, ECLI:EU:C:2014:249, n.° 39 
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envolveu investimento direto. De facto, a aquisição de mais de 50%, em cada um 
dos casos, do capital social daquelas sociedades por parte da SECIL permite que 
esta sociedade participe efetivamente na gestão da Ciments de Gabés e da Ciments 
de Sibline e controle as respetivas decisões9. 

43. Todavia, o Tribunal de reenvio não especificou se alguma restrição, ou que tipo de 
restrição, se encontrava em vigor em 31 de dezembro de 1993, cabendo-lhe, 
portanto, esclarecer este ponto. 

44. Se eventualmente tiverem sido adotadas restrições neste campo após 31 de 
Dezembro de 1993, não se torna sequer necessário analisar ou interpretar os 
Acordos com a Tunísia e com o Líbano. Se for esse o caso -e, como dissemos, os 
elementos fornecidos pelo Tribunal de reenvio não esclarecem este ponto-, o 
TFUE/TCE já garante a liberdade de circulação de capitais também prevista nos 
dois Acordos, os quais teriam, nessa situação, como objetivo sobretudo assegurar 
que a República da Tunísia e a República do Líbano também garantiam tal 
liberdade. 

45. Pelo contrário, se as restrições em questão estivessem em vigor àquela data nos 
termos da legislação portuguesa -o que parece provável, atendendo a que o Tribunal 
de reenvio coloca a questão de saber se a cláusula de salvaguarda constante no 
artigo 64.°, n.° 1, do TFUE, é ou não aplicável -, então tais restrições estariam, em 
princípio, abrangidas pelo âmbito de aplicação daquela disposição do TFUE. 

46. Ainda assim, porém, convém sublinhar desde já que tal não significa que essas 
mesmas restrições sejam automaticamente conformes ao Direito da União, uma vez 
que deve também ser tida em conta a posterior conclusão dos Acordos com a 
Tunísia e com o Líbano, respetivamente em 1998 e em 2002. 

47. O artigo 64.°, n.° 1, do TFUE autoriza os Estados-Membros a continuar a aplicar a 
países terceiros as restrições em relação à livre circulação de capitais que se 
encontravam em vigor em 31 de dezembro de 1993. Todavia, tal prerrogativa 
subsistirá apenas até ao momento em que seja alterada a situação no que concerne a 
legislação interna que consagre a restrição em questão. 

48. Se, de facto, as restrições em discussão no processo principal estivessem vigor a 31 
de Dezembro de 1993 -o que, repita-se, parece provável mas não é especificado no 
despacho de reenvio-, a questão que se levanta é, portanto, de saber se os Estados-
Membros terão unanimemente decidido alterar a situação relativamente à República 
da Tunísia e à República do Líbano ao concluírem os Acordos de 1998 e de 2002, 
respetivamente. 

49. Para isso, é necessário analisar se as medidas previstas em cada um dos dois 
Acordos são suscetíveis de produzir efeito direto. 

50. Por um lado, deve antes de mais salientar-se que nenhum dos dois Acordos exclui 
de forma expressa e genérica o seu respetivo efeito direto. 

Ver, neste sentido, Acórdão Haribo e Österreichische Salinen, ECLI:EU:C:2011:61, n.° 137. 
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51. Se assim é, há que, por outro lado, analisar então as cláusulas concretas de cada um 
dos Acordos. 

52. E jurisprudência assente que "(...) uma disposição de um acordo celebrado pelas 
Comunidades com Estados terceiros deve ser considerada directamente aplicável 
sempre que, atendendo aos seus termos e ao objectivo e natureza do acordo, 
contenha uma obrigação clara e precisa que não esteja dependente, na sua 
execução ou nos seus efeitos, da intervenção de qualquer acto posterior 

53. O artigo 34.°, n.° 1, do Acordo com a Tunísia prevê que "(...) a Comunidade e a 
Tunísia assegurarão, a partir da entrada em vigor do presente acordo, a livre 
circulação de capitais respeitante aos investimentos directos na Tunísia, efectuados 
em sociedades constituídas de acordo com a legislação em vigor, bem como a 
liquidação ou o repatriamento de tais investimentos e de quaisquer lucros deles 
resultantes. 

54. Tal disposição é, no entendimento da Comissão, clara, precisa e incondicional, na 
medida em que estipula uma obrigação muito concreta quanto ao resultado a 
alcançar e, portanto, é suscetível produzir efeito direto. Se assim não fosse, o 
objetivo do Acordo com a Tunísia relativamente à liberdade de circulação de capital 
em casos de investimento direto não poderia, na prática, ser alcançado. 

55. Tal entendimento é também confirmado pela jurisprudência do Tribunal segundo a 
qual deve entendido que "(...) tratando-se de um acordo de associação, criador de 
vínculos especiais e privilegiados com um Estado terceiro que deve, pelo menos 
parcialmente, participar no regime comunitário (...)", a União tem "(...) 
competência para garantir os compromissos perante Estados terceiros, em todos os 
domínios abrangidos pelo Tratado. (...)"n. 

56. Este entendimento não é também posto em questão pelo estabelecido no artigo 34.°, 
n.° 2, do Acordo com a Tunísia, que dispõe que "As partes consultar-se-ão a fim de 
facilitar a circulação de capitais entre a Comunidade e a Tunísia e de a 
liberalizarem integralmente quando estiverem reunidas as condições necessárias". 

57. As duas disposições (n.°s 1 e 2 daquele artigo 34.°) deverão ser interpretadas no 
sentido de que, enquanto a livre circulação de capitais relativos a investimento 
direto deve produzir efeito direto, já os movimentos de capitais para além dos 
previstos no n.° 1, tais como os que se refiram a prestação de serviços financeiros e 
admissão de valores mobiliários em mercados de capitais (previstos, aliás, no artigo 
64.°, n.° 1, do TFUE), deverão ser liberalizados apenas "(...) quando estiverem 
reunidas as condições necessárias". 

58. Relativamente ao Acordo com o Líbano, o mesmo raciocínio deve ser seguido. 

10 Acórdão Simutenkov, Processo C-265/03, ECLI:EU:C:2005:213, n.° 21, e jurisprudência aí citada. Ver 
ainda, mais recentemente e concretamente a propósito do Acordo com a Tunísia, Acórdão Gattoussi, 
C-97/05, ECLI:EU:C:2006:780, n.° 25, e jurisprudência aí citada. 

11 Acórdão Demirel, Processo C-12/86, ECLI:EU:C: 1987:400, n.° 9. 
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59. O seu artigo 31.° estabelece, como vimos, que "(...) sob reserva do disposto nos 
artigos 33.° e 34.°, não serão impostas restrições à circulação de capitais entre a 
Comunidade, por um lado, e o Líbano, por outro, nem efectuadas discriminações 
baseadas na nacionalidade ou no local de residência dos respectivos nacionais ou 
no local de investimento dos referidos capitais". 

60. E verdade que o artigo 33.°, n.° 1, do Acordo com o Líbano prevê uma derrogação 
àquele artigo 31.°, ao estabelecer que "(...) o disposto nos artigos 31.° e 32.a não 
prejudica a aplicação de qualquer restrição existente entre as partes à data de 
entrada em vigor do presente acordo, relativamente à circulação de capitais entre 
elas que envolva investimento directo, incluindo em bens imóveis, estabelecimento, 
prestação de serviços financeiros ou admissão de valores mobiliários aos mercados 
de capitais. 

61. Todavia, o n.° 2 do mesmo artigo 33.° acrescenta que "Contudo, a transferência 
para o estrangeiro de investimentos feitos no Líbano por residentes comunitários ou 
na Comunidade por residentes libaneses ou de lucros deles decorrentes não será 
afectada". 

62. Assim, dividendos com origem na República do Líbano, como os que estão em 
discussão no processo principal, estão, por força deste artigo 33.°, n.° 2, do Acordo 
com o Líbano, excluídos da derrogação prevista no n.° 1 do mesmo artigo e, 
consequentemente, o artigo 31.° é suscetível de produzir efeito direto no que se 
refere a tais movimentos de capital. 

63. Em conclusão, a Comissão entende dever responder-se afirmativamente à questão 
de saber se os Estados-Membros, ao concluírem os Acordos de 1998 e de 2002, 
terão unanimemente decidido alterar, respetivamente, a situação relativamente à 
República da Tunísia e à República do Líbano no que se refere às restrições que 
estivessem em vigor relativamente à livre circulação de capitais em 31 de Dezembro 
de 1993, assim obstando à aplicação, relativamente à República da Tunísia e à 
República do Líbano, da cláusula de salvaguarda constante no artigo 64.°, n.° 1, do 
TFUE, a partir do momento da entrada em vigor, respetivamente, dos referidos 
Acordos de 1998 e de 2002. 

64. Acrescente-se ainda que este entendimento não parece ser contrariado pelo disposto 
no artigo 35.° do Acordo com a Tunísia e no artigo 34.° do Acordo com o Líbano, 
onde se prevê uma base jurídica para a adoção de medidas restritivas, em certas 
circunstâncias excecionais, relativas a movimentos de capitais em direção a ou 
provenientes de tais países. Tais medidas, aliás, não foram adotadas. 

65. Por fim, também o disposto nos artigos 89.° e 85.° do Acordo com a Tunísia e do 
Acordo com o Líbano, respetivamente, não parece por em causa o entendimento 
aqui preconizado. 

66. O artigo 89.°, primeiro travessão, e o artigo 85.°, alínea a), do Acordo com a Tunísia 
e no Acordo com o Líbano, respetivamente, não parecem por em causa a conclusão 
a que chegámos no n.° 64 das presentes observações. Na verdade, estas cláusulas 
parecem ter um âmbito de aplicação diferente, designadamente acordos para evitar a 
dupla tributação, e com esta cláusula a intenção parece ter sido de evitar que uma 
regra prevista num qualquer outro acordo, celebrado por uma das partes com uma 
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outra parte destinado a evitar a dupla tributação, se estenda ao residente num 
Estado-Membro que não é parte nesse mesmo acordo destinado a evitar a dupla 
tributação12. 

67. O artigo 89.°, segundo travessão, e o artigo 85.°, alínea b), do Acordo com a Tunísia 
e no Acordo com o Líbano, respetivamente, não contradizem também a nossa 
conclusão, dado que certamente que Portugal poderá adotar ou aplicar medidas 
destinadas a evitar a fraude ou evasão fiscais. O que é de sublinhar é que caberia a 
Portugal justificar concreta e fundamentadamente em que medida é que uma 
restrição eventualmente existente à livre circulação de capitais era necessária tendo 
em vista objetivos de combate à fraude ou evasão fiscal. 

68. Finalmente, o artigo 89.°, terceiro travessão, e o artigo 85.°, alínea c), do Acordo 
com a Tunísia e no Acordo com o Líbano, respetivamente, não contradizem também 
o entendimento da Comissão. A livre circulação de capitais consagrada em cada um 
daqueles dois Acordos não impede que Portugal aplique as disposições pertinentes 
da sua legislação fiscal a contribuintes que não se encontrem em situação idêntica 
no que respeita ao seu local de residência. Acrescente-se que se se considerar 
aplicável -como é entendimento da Comissão- a cláusula que visa assegurar a livre 
circulação de capitais, então não se compreenderia que, simultaneamente, esta outra 
cláusula -prevista no artigo 89.°, terceiro travessão, e no artigo 85.°, alínea c), do 
Acordo com a Tunísia e no Acordo com o Líbano, respetivamente- viesse retirar 
efeito prático à primeira. 

69. Recorde-se também a jurisprudência assente, no âmbito do artigo 65.° do TFUE mas 
que é aqui pertinente por analogia, segundo a qual uma restrição não poderá nunca 
ser arbitrária ou implicar um tratamento discriminatório de situações objetivamente 
comparáveis13. 

70. Consequentemente, a restrição em discussão no processo principal relativa à 
tributação de dividendos provenientes da República da Tunísia e da República do 
Líbano parece ser contrária ao disposto, respetivamente, no Acordo com a Tunísia e 
no Acordo com o Líbano. 

71. A Comissão entende ainda não ser necessário responder à questão n.° 14. Isto 
simplesmente porque o facto de existir no Direito Português um regime específico 
para os dividendos com origem nos PALOP e em Timor Leste não é relevante para 
o presente processo. 

72. A existência de tal regime específico significa apenas que Portugal não poderá 
aplicar, relativamente aos países terceiros aí em causa, o regime geral aplicável a 
países terceiros. E daí não se poderá concluir que Portugal teria, com a adoção desse 
regime específico, decidido alterar a situação o que se refere ao disposto no artigo 
64.°, n.° 1, do TFUE relativamente a outros países terceiros, se se verificar que, na 
verdade, a cláusula de salvaguarda aí prevista se mantém (embora se deva sublinhar 

12 Ver, nesse sentido, Acórdão D. contra Inspecteur van de Belastingdienst, Processo C-376/03, 
ECLI:EU:C:2005:424, n.°s 61 a 63. 

13 Ver, neste sentido, Acórdão Emerging Markets, ECLI:EU:C:2014:249, n.°s 54-57, e jurisprudência aí 
citada. 
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mais uma vez, que, relativamente à República da Tunísia e à República do Líbano, a 
situação relativamente ao artigo 64.°, n.° 1, do TFUE foi alterada com a conclusão, 
respetivamente, do Acordo com a Tunísia e do Acordo com o Líbano). O mesmo 
raciocínio desenvolvido no n.° 66 das presentes observações é aqui pertinente, ou 
seja, deve entender-se que uma regra prevista por um acordo celebrado por uma das 
partes com uma outra parte, a qual não é parte no primeiro acordo, não é aplicável 
às relações entre as partes nesse mesmo primeiro acordo. 

C) A justificação para eventuais restrições 

73. Com as questões n.° 6, 10 e 12 o Tribunal de reenvio pergunta, em síntese, se o 
tratamento restritivo, relativamente a dividendos, em discussão no processo 
principal poderá ser considerado justificado pelo facto de não existir com a 
República da Tunísia nem com a República do Líbano o quadro de cooperação 
estabelecido pela Diretiva 77/799/EE do Conselho, de 19 de dezembro de 1977, 
relativa à assistência mútua das autoridades competentes dos Estados-Membros no 
domínio dos impostos directos e dos impostos sobre os prémios de seguro14. 

74. Resulta de jurisprudência do Tribunal de Justiça que a justificação, para regimes 
restritivos como o que se encontra em discussão no processo principal, relacionada 
com a necessidade de garantir a eficácia dos controlos fiscais e o combate à fraude e 
evasão fiscal terá mais peso em ralação a Estados terceiros que não tenham 
celebrado um acordo de assistência mútua com o Estado-Membro em causa15. Tal é 
o caso da República do Líbano, que não concluiu com Portugal qualquer Convenção 
para evitar a dupla tributação, mas não da República da Tunísia, cuja Convenção 
com Portugal para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento prevê, no seu artigo 25.°, um mecanismo de troca de informações. 

75. Todavia, a existência ou não de uma Convenção para evitar a dupla tributação 
parece ser, no entendimento da Comissão, irrelevante no presente processo, uma vez 
que a legislação portuguesa não prevê que a isenção ou a redução de tributação de 
dividendos, recebidos de sociedades com sede ou direção efetiva em países 
terceiros, esteja submetida à condição de existir um acordo de assistência mútua 
entre Portugal e o país terceiro em questão16. 

76. E entendimento da Comissão que cabe ao Tribunal de reenvio, na sequência da 
fundamentação desenvolvida pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Emerging 
Markets17, examinar se existe algum mecanismo de assistência mútua entre os 

14 JO L 336, 27.12.1977, p. 15. Diretiva entretanto revogada pela Diretiva 2011/16/EU do Conselho, de 
15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e que revoga a 
Diretiva 77/779/EE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1). 

15 Ver Acórdão Haribo e Österreichische Satinen, ECLI:EU:C:2011:61, n.°s 119-133. 

16 Ver Acórdão Haribo e Österreichische Satinen, ECLI:EU:C:2011:61, n.° 132. 

17 Acórdão Emerging Markets, ECLI:EU:C:2014:249, n.°s 85-88. 
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Estados em questão. Nos termos do despacho de reenvio, a Convenção entre a 
República da Tunísia e Portugal para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento parece incluir tal mecanismo. 

77. Na opinião da Comissão, a diferença que existe relativamente ao quadro jurídico 
relativo à assistência mútua no domínio dos impostos diretos, por um lado entre 
Portugal e qualquer outro Estado-Membro da União através do regime previsto na 
Diretiva 77/799/CEE do Conselho, e por outro lado entre Portugal e a República da 
Tunísia ou a República do Líbano, não poderá por si só justificar uma diferença de 
tratamento fiscal entre dividendos com origem em Portugal e dividendos com 
origem na República da Tunísia ou na República do Líbano. Tal diferença de 
tratamento não parece justificável se existir um acordo quanto a um mecanismo que 
obrigue os respetivos Estados a prestar informação que permita a Portugal verificar 
se se encontram cumpridas as condições previstas na lei interna para a isenção de 
tributação. Compete ao Tribunal de reenvio verificar se tal é ou não o caso no 
presente processo. 
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IV. CONCLUSÃO 

78. Em razão do exposto, a Comissão propõe que seja dada a seguinte resposta às 
questões colocadas pelo Tribunal Tributário de Lisboa: 

O artigo 63.° do TFUE e os artigos 34.° do Acordo com a Tunísia e 31.° e 33.° 
do Acordo com o Líbano devem ser interpretados no sentido de que se opõem a 
uma legislação interna de um Estado-Membro da União que, com vista a evitar 
a dupla tributação, por um lado isenta total ou parcialmente de tributação, sob 
certas condições, dividendos recebidos, por uma sociedade com sede ou direção 
efetiva nesse Estado-Membro, de uma sociedade com sede ou direção efetiva 
nesse ou noutro Estado-Membro, e por outro lado não prevê qualquer isenção 
relativamente a dividendos recebidos, por uma sociedade com sede ou direção 
efetiva nesse Estado-Membro da União ou do Espaço Económico Europeu, de 
uma sociedade com sede ou direção efetiva num Estado terceiro, tal como a 
República da Tunísia ou a República do Líbano, e isto desde que exista um 
acordo quanto a um mecanismo que obrigue os respetivos Estados a prestar 
informação que permita ao Estado-Membro da União em questão verificar se 
se encontram cumpridas as condições previstas na sua lei interna para a 
isenção de tributação. Compete ao Tribunal de reenvio verificar se tal é ou não 
o caso no presente processo. 

Wim Roeis Gonçalo Braga da Cruz 

Agentes da Comissão 




