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RESUMO 

Em 2018, o U.S. Supreme Court decidiu o caso Wayfair no qual invalidou um paradigma 

com mais de 50 anos que requeria presença física num estado para se estabelecer nexo em 

sede de tributação estadual indirecta sobre vendas. A explosão do negócio online nos EUA 

e a possibilidade de se poder fazer negócio em múltiplos estados sem presença física – e 

portanto, sem estabelecer nexo tributário estadual – obrigaram à reconceptualização dos 

critérios de nexo, tendo o tribunal adoptado um novo «nexo substancial» ou de presença 

económica, o que permitiu trazer para a rede tributária dos estados entidades não residentes. 

Neste artigo, analisamos também semelhantes tendências de reconceptualização do 

conceito de nexo na Europa, em sede de tributação directa e de tributação da economia 

digital, nos termos das quais se dá maior relevância ao mercado e se procura uma tributação 

com base no destino.  
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ABSTRACT 

In 2018, the U.S. Supreme Court decided Wayfair, a landmark case that reversed the 50-

year old paradigm that required physical presence to establish sales and local tax nexus. 

The explosion of the online retail business in the U.S. of the past decades, which allowed 

remote sellers to sell into multiple states without triggering a state and local tax nexus, 

made it imperative to rethink the nexus criteria. Thus, the U.S. Supreme Court adopted a 

new «substantial nexus» associated with economic presence, which might cause remote 

sellers to have state and local tax nexus. We also examine similar trends in Europe, where 

the nexus concept is also under close scrutiny, both with respect to direct taxation and also 

with respect to the taxation of the digital economy. The latest trend appears to allocate 

greater taxing rights to the jurisdiction of the market, or a destination-based taxation model.   

 

Keywords: nexus, state and local taxes, physical presence, permanent establishment, 

market.  
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1. Sumário: 

Na Parte 1., é feita uma introdução. Na Parte 2., é analisado o acórdão Wayfair. Na Parte 

2.1., é dada nota dos factos, feito um enquadramento sobre o sistema fiscal norte-americano 

e colocadas algumas questões a que o acórdão respondeu. Na Parte 2.2., fala-se do acórdão 

em si, sendo que é feita uma (a) introdução, uma referência aos (b) princípios e normas 

constitucionais americanas relevantes, dado um (c) contexto e antecedentes da decisão 

Wayfair, que é desenvolvida em pormenor em (d), o seu impacto analisado em (e) e, por 

fim, são referidas (f) notas práticas para investidores estrangeiros nos EUA. Na Parte 3., 

são referidas as lições que se pode tirar do caso Wayfair para a tributação directa e para a 

tributação da economia digital. Por fim, na Parte 4., são apresentadas as conclusões.  

 

2. Introdução 
 

A necessidade de (re)inventar um novo sistema fiscal internacional está finalmente a 

emergir. Por um lado, os estados enfrentam o enorme desafio de terem de arrecadar receita, 

ao mesmo tempo que visam manter os seus orçamentos equilibrados e financiar programas 

sociais que, mais ou menos generosos, têm constituído o baluarte do modelo social do 

Ocidente; e têm de o fazer num exercício delicado de lançamento de (novos) impostos que 

permitam a esses estados fazer face às suas despesas, sem asfixiar o investimento (interno 

e externo), num ambiente de concorrência fiscal entre países. Por outro lado, e sobretudo 

na sequência da crise financeira de 2008 e de escândalos como o «Lux Leaks» de 2014, a 

opinião pública tem prestado cada vez mais atenção aos temas fiscais e o sentimento 

generalizado que se instalou foi o de que, quer as pessoas singulares que ocupam os 

escalões mais elevados de rendimentos (e.g., top 1%), quer as empresas multinacionais 

sejam todos chamados a pagar a sua fair share de impostos em termos globais. Com efeito, 

uma vez que não existe uma ordem fiscal internacional verdadeiramente integrada, as 

empresas multinacionais, frequentemente através de planeamento fiscal cuidado que 

explora, de forma legal e não necessariamente agressiva ou abusiva, as assimetrias fiscais 

entre os países, têm conseguido estar em toda a parte (em termos de negócio e de geração 

https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/
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de receitas) e, ao mesmo tempo, em parte nenhuma (em matéria de presença fiscal e de 

pagamento de impostos).  

Este problema é ainda mais relevante nos modelos de negócio online ou digitais. Na 

verdade, sendo o estabelecimento do nexo, ou de presença fiscal, no estado da fonte do 

rendimento largamente dependente da existência de «presença física» nesse mesmo estado, 

não será difícil de vislumbrar os desafios que o modelo actual enfrenta com os estados da 

fonte a tentarem trazer para a sua rede formas de negócio mais fluídas, como as online ou 

digitais, que não carecem nem pressupõem tal «presença física» no estado da fonte.  

Para além do mais, uma vez que, em matéria de tributação directa, as milhares de 

convenções bilaterais para evitar a dupla tributação celebradas entre estados partem das 

convenções modelo da OCDE ou da ONU que, por sua vez, descendem em larga medida 

do primeiro modelo de convenção bilateral para evitar a dupla tributação redigido em 1928 

sob os auspícios da Sociedade das Nações, as actuais regras carecem de reconceptualização 

e reforma urgentes. Muitas das questões da fiscalidade internacional que careciam de 

reforma foram debatidas no quadro da OCDE e da sua iniciativa para combater a erosão da 

base tributária e o desvio de lucros para jurisdições de baixa tributação (denominada pelo 

acrónimo inglês “BEPS” ou Base Erosion and Profit Shifting), lançada em 2013 com o 

apoio do G-20 e que galvanizou e envolveu de forma ímpar a comunidade fiscal 

internacional, tendo procurado o contributo de administrações fiscais, académicos e 

profissionais da área. Desde então, os países do G-20 juntamente com mais de 120 outros 

países (que fazem parte do chamado Quadro de Inclusão para a adopção do BEPS) têm 

vindo a adoptar medidas e alterações fiscais em linha com os relatórios e soft law 

apresentados pela OCDE a fim de darem resposta às questões da fiscalidade internacional 

com que se vinham deparando.  

Se a actividade legislativa deste lado do Atlântico tem sido frenética nos últimos anos, 

do outro lado do Atlântico, nos EUA, os ventos da mudança também se têm feito sentir, 

seja através da Reforma Fiscal Americana de 2017 («Tax Cuts and Jobs Act»), seja através 

de uma decisão do U.S. Supreme Court («US S. Ct.») de Junho de 2018 que 

fundamentalmente operou uma revolução em matéria de tributação indirecta americana: o 

http://www.oecd.org/tax/beps/
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1/text
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caso South Dakota v. Wayfair Inc.,1 de que nos ocuparemos neste artigo. Não obstante se 

tratar de um acórdão em matéria da tributação indirecta sobre vendas (ou de «sales and 

local taxes» ou «SALT»), a problemática discutida é transversal à tributação directa e 

indirecta, que, como veremos, apresentam problemas, desafios e até soluções semelhantes.  

 

3. O Caso Wayfair 
3.1. Dos factos, enquadramento fiscal norte-americano e colocação do problema  

 

A entidade que foi objecto do acórdão Wayfair é a Wayfair Inc., uma sociedade 

comercial americana de comércio online que vende produtos para o lar. Fundada em 

Boston, MA., em 2002 e inicialmente dedicada apenas à venda online de mobiliário de 

escritório e suportes para produtos de media (e.g., colunas de som, televisões, etc.), a 

empresa foi expandindo o seu âmbito de actividade, tendo também passado por um 

processo de internacionalização, constituindo hoje uma das principais plataformas online 

de comércio de mobiliário para o lar e outros artigos de decoração, oferecendo mais de 14 

milhões de artigos provenientes de mais de 10 000 fornecedores com diferentes marcas. 

No final de 2018, a empresa empregava mais de 12 000 funcionários, desenvolvendo 

actividades na América do Norte e na Europa, com escritórios e armazéns em diversos 

estados dos EUA, no Canadá, Alemanha, Irlanda e Reino Unido. Em 2018, o rendimento 

líquido do grupo ascendeu a $6,8 biliões.2  

O sistema fiscal americano é reconhecidamente sofisticado e complexo. Tipicamente, 

e em termos muito gerais, as entidades não residentes têm de ter em linha de conta pelo 

menos duas dimensões muito diversas da tributação americana: a dimensão federal, de 

nível supra-estadual; e a dimensão estadual ou local, de nível infra-estadual e muito 

diferente de estado para estado.3  

No plano federal, as entidades não residentes são geralmente sujeitas a imposto nos 

EUA relativamente aos rendimentos líquidos que sejam alocáveis ao seu negócio nos EUA 

                                                        
1 South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), doravante designado por “Wayfair” e pesquisável no 
seguinte endereço: https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-494_j4el.pdf  
2 Cfr. https://www.wayfair.com/v/about/our_story  
3  Para além destas duas dimensões, há outros aspectos importantes da fiscalidade americana, como os 
impostos aduaneiros, impostos especiais sobre o consumo, contribuições para regimes de previdência, 
impostos sobre a propriedade, etc. Estes caem, no entanto, fora do âmbito da nossa análise.  

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-494_j4el.pdf
https://www.wayfair.com/
https://www.wayfair.com/v/about/our_story
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ou relativamente a outros rendimentos de fonte americana.4 Na sequência da reforma fiscal 

americana de 2017, a taxa de imposto federal aplicável a entidades residentes e não 

residentes baixou de 35% para 21%.5 Se, por outro lado, se verificarem os requisitos de 

aplicação de uma convenção para evitar a dupla tributação (e.g., requisitos de residência e 

requisitos da cláusula limitation on benefits presente em quase todas as convenções 

celebradas pelos EUA), a tributação federal americana pode vir a ser aliviada ou mesmo 

eliminada. É de notar, no entanto, que as convenções para evitar a dupla tributação apenas 

aliviam ou eliminam o nível federal de tributação americana, não tendo qualquer efeito a 

nível estadual ou local.  

No plano estadual ou local, embora se possa pensar que os 50 estados pertencem todos 

a um país e que, por isso, será indiferente fazer negócio num ou noutro estado, a verdade é 

que cada estado funciona como se de um país diferente se tratasse, com regras de tributação 

estadual ou local muito próprias, limiares diferentes para despoletar tributação estadual ou 

local e até alguns estados que não aplicam impostos estaduais ou locais.6 Acresce que, 

dentro de cada estado, cidades ou municípios diferentes podem aplicar regras diferentes. 

No total, estima-se que haja mais de 10 000 jurisdições diferentes em matéria de tributação 

estadual ou local.7 Assim, os diferentes estados podem sujeitar a imposto as transmissões 

de bens ou prestação de serviços com taxas de imposto que geralmente oscilam entre os 

                                                        
4 Cfr. Sections 864(c)(1)(a) e 882(a) do Internal Revenue Code, tradução nossa do termo técnico “income 
effectively connected with a US trade or business”. Se uma entidade não residente que prossiga um negócio 
nos EUA (“US trade or business”) auferir rendimentos que sejam alocáveis a esse negócio (“effectively 
connected income”), a entidade não residente é tributada de forma semelhante a uma entidade residente, nos 
termos do disposto na Section 882(a) do Internal Revenue Code. O termo “US trade or business” não está 
expressamente definido no Internal Revenue Code sendo antes objecto de concretização pela via 
jurisprudencial. Assim, de acordo com a jurisprudência assente, actividades que sejam “consideráveis, 
contínuas e regulares” constituem um “US trade or business”. Vide Lewenhaupt v. Commissioner, 20 T.C. 
151 (1953) e JOSEPH ISENBERGH, International Taxation, Foundation Press, Nova Iorque, 2000, pp. 85-87. 
Apesar de as definições de estabelecimento estável e de “US trade or business” serem relativamente 
sobreponíveis, o conceito de estabelecimento estável pressupõe uma presença mais estável ou permanente 
nos EUA. Assim, constituindo o “US trade or business” um limiar mais baixo, é possível que uma entidade 
não residente exceda o limiar de “US trade or business” e não o de estabelecimento estável. Por esse motivo, 
tanto quanto possível, é sempre preferível que uma entidade não residente procure aplicar a convenção de 
dupla tributação que o seu estado de residência celebrou com os EUA, e determinar em que medida terá um 
estabelecimento estável nos EUA, do que depender do limiar federal de “US trade or business”. 
5 Cfr. Section 11(a) e (d) do Internal Revenue Code. 
6 Os estados que não têm imposto estadual ou local são conhecidos pelo conveniente acrónimo “NOMAD”: 
New Hampshire, Oregon, Montana, Alaska e Delaware.   
7 Cfr. ROBERT GOULDER, “Parlez-vous Wayfair? Foreign Lessons on Taxing Remote Sales”, Tax Notes 
International, 16 de Julho de 2018, p. 317.   

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/864
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/882
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/11
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4% e os 10%, incluindo todas as suas componentes (i.e., estado, cidade, município, 

freguesia, etc.). Por se tratar de um imposto sobre o consumo, o SALT apresenta algumas 

semelhanças com os regimes de IVA, embora na sua essência seja um imposto muito 

diferente: enquanto que o IVA é muito abrangente em matéria de transmissões de bens e 

prestação de serviços (ressalvadas as isenções tipificadas), o SALT abrange sobretudo as 

transmissões de bens e apenas algumas prestações de serviços;8 enquanto que o IVA é um 

imposto plurifásico e que opera através do método subractivo indirecto ao longo da cadeia 

de produção ou distribuição, o SALT é devido apenas no momento de consumo final do 

produto, pelo seu consumidor final. Não obstante o sujeito passivo do SALT ser o 

consumidor final dos produtos sobre o qual o SALT incide, frequentemente, e à semelhança 

do IVA, o dever de cobrança, recolha e entrega do SALT ao respectivo estado recai sobre 

o vendedor desse produto.  

Se estes diferentes níveis de tributação tornam o sistema tributário americano 

extraordinariamente complexo, as dificuldades adensam-se quando se trata de transmissões 

de bens feitas online feitas a residentes de determinado estado por entidades (americanas 

ou estrangeiras) que não têm qualquer presença nesse estado. Devem as transmissões de 

bens online gozar de um regime de SALT diferente das transmissões de bens realizadas 

nas lojas (físicas) tradicionais? Pode o estado onde as transmissões de bens ocorram exigir 

que a entidade vendedora não residente aí se registe, cobre, recolha e entregue SALT a esse 

mesmo estado mesmo que a entidade vendedora não residente não tenha nesse estado 

qualquer presença física? Nesses mesmos casos em que o vendedor não tem presença física 

no estado da transmissão de bens, não constituirá essa obrigatoriedade de registo, cobrança, 

recolha e entrega de SALT ao estado um obstáculo injustificado ao comércio inter-estadual, 

que goza de protecção constitucional? Que limiares devem ser estabelecidos para se poder 

dizer que a entidade não residente tem nesse estado uma presença económica ou «nexo 

substancial» e que, por isso, está obrigada a cobrar, recolher e entregar SALT estado onde 

                                                        
8 O facto de a larga maioria dos serviços estar isenta de SALT não deixa de ser curioso, na medida em que 
deixa de fora da malha do SALT um volume muito significativo do “consumo” de uma economia. 
Aparentemente, tratar-se-á de uma opção polícia deliberada (que podia ser corrigida) mais do que uma falha 
no desenho e alcance do SALT em geral. Frequentemente, os prestadores de serviços profissionais das 
jurisdições abrangidas pelo IVA (e.g., arquitectos, consultores, advogados, contabilistas, etc.) perguntam-se 
o que justificará este regime tão generoso de isenção aplicável aos serviços em sede de SALT. Neste sentido, 
ROBERT GOULDER, op. cit., p. 318. 
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estabeleça esse nexo? Foi sobre estas e outras questões que se debruçou o acórdão Wayfair, 

que analisamos em pormenor de seguida.  

 

3.2.O acórdão Wayfair 
 

a) Introdução 
 

Em termos gerais, a relevância do caso Wayfair de 2018 reside no facto de este acórdão 

ter vindo pôr em causa um paradigma com mais de 50 anos que exigia a «presença física» 

num estado para despoletar o nexo de tributação nesse estado para efeitos de SALT.9 

Assim, este paradigma causava uma assimetria gritante: por um lado, as transmissões de 

bens realizadas por entidades residentes num determinado estado a consumidores desse 

mesmo estado estavam sujeitas a SALT, tendo a entidade vendedora a obrigação de cobrar 

e recolher SALT do consumidor dos bens e entregar esse SALT ao estado; os estados 

delegaram, assim, nos comerciantes tradicionais a função de cobrarem, recolherem e 

entregarem SALT ao estado.10 Por outro lado, as transmissões de bens realizadas por 

entidades não residentes, de forma remota, a consumidores de um estado (seja online, seja, 

nos primórdios, por correspondência) não estavam sujeitas a SALT, não tendo a entidade 

não residente a obrigação de cobrar, recolher e entregar SALT ao estado. Esta assimetria 

constituía, assim, um benefício fiscal ao comércio online (ou por correspondência) que o 

acórdão Wayfair veio considerar «injusto e perverso».11  

 

b) Princípios e normas constitucionais americanas relevantes 
Sem querer aprofundar a discussão sobre os princípios e normas constitucionais 

esgrimido nos arestos dos casos Bellas Hess, Quill e Wayfair, uma breve nota impõe-se 

                                                        
9 O acórdão Wayfair veio reverter o precedente de outros dois casos decididos pelo US S. Ct.: o National 
Bellas Hess v. Department of Revenue, 386 U.S., 753 (1967) (doravante “Bellas Hess”) e o Quill Corp. v. 
North Dakota, 504 U.S. 298 (1992) (doravante “Quill”). De acordo com estes dois últimos casos, entidades 
não residentes em determinado estado que realizassem vendas remotas só estabeleciam nexo para efeitos de 
SALT nos estados em que essas entidades tivessem «presença física».   
10 Como bem observa ROBERT GOULDER, uma vez que as obrigações de cobrança, recebimento e pagamento 
do SALT ao estado recaem exclusivamente sobre os comerciantes, é muito mais fácil aos estados arrecadar 
$1 de SALT do que $1 de imposto sobre o rendimento. Vide, ROBERT GOULDER, op. cit., p. 318.   
11 Tradução nossa de “unfair and unjust”, vide South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), p.16.  
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relativamente a três cláusulas constitucionais importantes que enformam a arquitectura da 

tributação americana ao nível estadual.  

A primeira é a chamada «Commerce Clause», ou cláusula de comércio, que procura 

avaliar se o sistema de tributação de cada estado interfere com os princípios de livre 

comércio entre estados. 12  A fim de cumprir os requisitos da «Commerce Clause», a 

actividade tributada tem de ter um «nexo substancial» com o estado que tributa essa 

actividade.  

A segunda cláusula é inferida a partir da primeira e constitui a «Dormant Commerce 

Clause», ou cláusula de comércio negativa, na medida em que se refere à proibição imposta 

aos diferentes estados de aprovarem legislação que descrimina contra, ou onera 

excessivamente, o comércio inter-estadual.13  

Por fim, a «Due Process Clause», uma cláusula imbuída de outros princípios como o 

da justiça e proporcionalidade, que exige que as entidades não residentes tenham «nexo» 

em determinado estado para poderem aí ser tributadas.14 No fundo, esta cláusula obriga-

nos a perguntar se a ligação, ou nexo, de uma entidade não residente a um estado é 

suficientemente «substancial» para legitimar o poder de tributar do estado sobre essa 

entidade não residente. 15  Sublinhe-se que a «Due Process Clause» não requer 

necessariamente «presença física» num estado para se estabelecer nexo nesse estado. Entre 

o caso Bellas Hess (1967) e o caso Quill (1992), o US S. Ct. teve oportunidade de esclarecer 

                                                        
12 Article 1, Section 8, Clause 3 da Constituição dos EUA 
Cfr. CAROLYN KRANZ et al., “Taxing Online Sales: Impact of South Dakota v. Wayfair Decision”, pesquisável 
em https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/posts/taxing-online-sales-impact-
of-the-lt-em-gt-south-dakota-v-wayfair-lt-em-gt-decision   
13 https://www.law.cornell.edu/wex/commerce_clause  
Do ponto de vista jurisprudencial, um dos casos fundacionais da tributação estadual americana é o Complete 
Auto Transit Inc. v. Brady, 430 U.S. 274 (1977), que estabelece um teste com quatro requisitos para testar se 
um imposto estadual é ou não inconstitucional (o comummente designado “teste Complete Auto”): (i) o 
imposto estadual só pode ser aplicado a uma actividade que tenha um “nexo substancial” com o estado que 
a tributa; (ii) o imposto estadual tem de ser alocado ao estado que tributa a actividade de forma justa; (iii) o 
imposto estadual não descrimina negativamente o comércio inter-estadual; (iv) o imposto estadual é 
proporcional relativamente aos serviços públicos que o próprio estado presta. O caso Wayfair centra-se 
apenas no primeiro requisito do “teste Complete Auto”, tendo o tribunal decidido, conforme veremos infra, 
que para um imposto estadual não ser inconstitucional à luz da “Dormant Commerce Clause” terá de ser 
aplicado a uma actividade que tenha um “nexo substancial” com esse estado. Vide CAROLYN KRANZ et al., 
op. cit., e South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), p. 279. 
14 Amend. XIV, Section 1 da Constituição dos EUA. Mais informação sobre esta cláusula pesquisável em 
https://www.law.cornell.edu/wex/due_process  
15 RUTH MASON, “Implications of Wayfair”, Intertax, Volume 46, Issue 10, p. 810, citando a decisão do caso 
Quill.  

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articlei.html#section8
https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/posts/taxing-online-sales-impact-of-the-lt-em-gt-south-dakota-v-wayfair-lt-em-gt-decision
https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/posts/taxing-online-sales-impact-of-the-lt-em-gt-south-dakota-v-wayfair-lt-em-gt-decision
https://www.law.cornell.edu/wex/commerce_clause
https://www.law.cornell.edu/wex/due_process
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noutros arestos que o poder de tributar uma entidade não residente nesse estado respeitava 

a «Due Process Clause» quando a entidade não residente «intencionalmente aproveitava 

os benefícios económicos desse estado» mesmo que essa entidade não residente «não 

entrasse fisicamente no estado».16  

 

c) Contexto e antecedentes da decisão Wayfair 
Se a reversão de um paradigma com mais de 50 anos parece, à primeira vista, obra de 

um certo devir natural, na realidade a decisão do US S. Ct. no caso Wayfair foi obra de 

uma cuidadosa coreografia política, legal e judicial, tendo várias razões contribuído para o 

momento de tal decisão. 

A primeira razão é de natureza económica ou orçamental e prende-se com o facto de o 

limiar da «presença física» até então vigente acarretar uma enorme perda de receitas para 

os estados. Quando o acórdão Quill foi decidido em 1992, tendo mantido o limiar da 

«presença física», as estimativas apontavam para uma perda de receitas anual por parte dos 

estados na ordem dos $3,27 biliões nos 50 estados. Mas sucede que o acórdão Quill foi 

decidido dois anos antes da primeira transacção de retalho online.17 Com a explosão do 

negócio online nas últimas décadas, as estimativas de perdas de receitas anuais por parte 

dos estados ascendeu a $33,9 biliões em 2018, aumentando para $51,9 biliões em 2022 se 

o limiar da «presença física» fosse mantido.18    

Em segundo lugar, perante a inacção do Congresso que, ao longo dos anos, optou por 

não legislar sobre as vendas remotas intra-estaduais, os estados começaram a aprovar 

legislação nesta área. O estado do Colorado, por exemplo, aprovou legislação que obrigava 

as entidades não residentes nesse estado mas que vendiam produtos a clientes residentes 

no Colorado a cumprirem obrigações declarativas muito onerosas, o que o US S. Ct. 

                                                        
16 Quill Corp. v. North Dakota, 504 U.S. 298 (1992) citando outro caso o Burger King Corp. v. Rudzewicz, 
472 U.S. 462 (1985), p. 476. 
17 RUTH MASON, op. cit., p. 813, citando o Supreme Court of the United States, Brief for Amicus Curiae 
Streamlines Sales Tax Governing Board, Inc., in Support of Petitioner, Wayfair vs. South Dakota (2018), p. 
6. 
18 Cfr. “Marketplace Fairness Coalition, $221 Billion in Lost Revenue Over the Next 5 Years”, pesquisável 
em https://perma.cc/5YDL-WAZW  

https://perma.cc/5YDL-WAZW
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considerou violar a cláusula constitucional «dormant Commerce Clause», numa decisão 

de 2015.19  

Em terceiro lugar, nesse aresto de 2015, dois dos juízes do US S. Ct. consideraram que 

tinha chegado o tempo de reverter o sentido do acórdão Quill na medida em que o limiar 

da «presença física» causava um «prejuízo aos estados muito maior do que alguma vez 

havia sido antecipado».20  

Neste contexto, e tendo em conta a anterior manifestação de alguns dos juízes do US 

S. Ct. que os limiares dos casos Bellas Hess e Quill poderiam (e deveriam) ser revertidos, 

o estado do South Dakota quis intencionalmente provocar um sismo jurisprudencial. 

Assim, invocando que a impossibilidade de poder impor às entidades não residentes a 

obrigatoriedade de cobrar, recolher e entregar SALT estava a provocar uma «séria erosão 

da base tributável de SALT no estado», causando «perdas de receita e prejuízo iminente ... 

através da perda de receitas fundamentais para assegurar os serviços prestados pelo 

estado», aprovou legislação que obrigava as entidades não residentes (ou vendedores 

remotos) a registar-se no estado, cobrar, recolher e entregar ao estado SALT quando tivesse 

sido ultrapassado o limiar de «nexo económico».21 Assim, o legislador do South Dakota 

criou critérios objectivos para o estabelecimento do limiar de «nexo económico»: uma 

entidade não residente que não tivesse presença física no estado do South Dakota estaria 

obrigada a cobrar, recolher e entregar SALT ao estado quando, num determinado ano civil, 

ultrapassasse os seguintes limiares alternativos: 

 

• O vendedor remoto obteve mais de $100 000 de rendimento bruto proveniente 

da transmissão de bens, físicos ou digitais, ou serviços prestados no estado de 

South Dakota, ou 

• O vendedor remoto celebrou 200 ou mais transacções individuais para a 

transmissão de bens, físicos ou digitais, ou serviços prestados no estado de 

South Dakota.  

                                                        
19 Cfr. Direct Marketing Association v. Brohl, 135 S. Ct. 1124 (U.S. 2015).  
20 O Juíz Anthony Kennedy no acórdão cit. Direct Marketing Association v. Brohl, 135 S. Ct. 1124 (U.S. 
2015), p. 1135 e o Juiz Neil Gorsuch, agora Juiz do US S. Ct., no Direct Marketing Association v. Brohl, 
U.S. Court of Appeals, 814, F.3d 1129.  
21 2016 S.D. S.B. 106. 

https://sdlegislature.gov/Legislative_Session/Bills/Bill.aspx?File=SB106P.htm&Session=2016&Version=Printed&Bill=106


O CASO WAYFAIR: CONCEITO DE NEXO NOS EUA, LIÇÕES PARA A TRIBUTAÇÃO DIRECTA E PARA A 
TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                    (2019) I:1 

13 || 27 
 

 

Conforme já referido, o objectivo do estado do South Dakota era chegar ao US S. Ct.. 

Assim, na sequência da aprovação da legislação sobre o «nexo económico», o estado 

procurou aplicar a recente legislação a comerciantes online específicos, que não tinham 

escritórios nem funcionários no estado, obrigando-os a registar-se no estado para efeitos 

de SALT e a cobrar, recolher e entregar imposto ao estado. Os comerciantes em causa 

impugnaram o teor da nova legislação argumentando que era inconstitucional. Os tribunais 

do estado do South Dakota deram razão aos comerciantes, considerando que o novo regime 

estadual era de facto inconstitucional. Por fim, foi interposto recurso para o US S. Ct. que 

emitiu despacho de admissão para conhecer o caso.22  

 

d) A decisão Wayfair  
Numa decisão muito aguardada, a maioria dos juízes do US S. Ct. decidiu (5-4) que o 

limiar de «presença física» do caso Quill era «defeituoso e incorrecto» e, por isso, o US S. 

Ct. decidiu anular o precedente dos casos Bellas Hess e Quill.23 Na opinião do US S. Ct., 

uma empresa não precisaria de ter «presença física» num determinado estado para ter um 

«nexo substancial» nesse estado e estar assim obrigada a cobrar, recolher e entregar ao 

estado SALT. A maioria dos juízes associou ainda o limiar do caso Quill a um benefício 

fiscal criado pela jurisprudência e concedido às empresas que usavam a tecnologia, ou ao 

negócio online, para evitar o limiar de «presença física» num determinado estado, 

escapando assim à obrigação de cobrar, recolher e entregar SALT ao estado.24 Como aliás 

nota o aresto sub judice, a Wayfair, para além de vender uma quantidade infindável de 

mobiliário e artigos para o lar, publicitava expressamente no seu website que «uma das 

maiores vantagens de comprar na Wayfair é que a Wayfair não cobrará aos seus clientes 

impostos estaduais sobre vendas».25 

Ao avaliar se o imposto estadual do South Dakota violava a «Commerce Clause» e 

onerava excessivamente, ou descriminava contra, o comércio inter-estadual, a opinião da 

maioria teve em linha de conta o facto de o estado do South Dakota ter tomado medidas 

                                                        
22 CAROLYN KRANZ et al., op. cit. 
23 Tradução nossa de “unsound and incorrect”, vide South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018).  
24 South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), p. 411. 
25 Id., C, p. 16. 



O CASO WAYFAIR: CONCEITO DE NEXO NOS EUA, LIÇÕES PARA A TRIBUTAÇÃO DIRECTA E PARA A 
TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                    (2019) I:1 

14 || 27 
 

activas para se assegurar de que a «Commerce Clause» não era violada. Em particular, o 

estado do South Dakota fornecia às entidades não residentes, ou vendedores remotos, um 

software grátis que lhes permitia cumprir de forma fácil e imediata as obrigações de SALT. 

Acresce que o estado do South Dakota tem uma agência tributada centralizada, o que 

dispensa as entidades não residentes, ou vendedores remotos, de ter de lidar com múltiplas 

cidades, municípios e freguesias dentro do mesmo estado. Por fim, o estado do South 

Dakota pertence ao Streamlined Sales Tax Governing Board, Inc., uma iniciativa multi-

estadual que visa a adopção pelos estados participantes de regras simplificadas e uniformes 

de cumprimento de obrigações declarativas por parte de entidades que levam a cabo a sua 

actividade em vários estados.  

Se a decisão da maioria dos juízes do US S. Ct. apresenta argumentos muito 

contundentes no sentido de que o limiar da «presença física» era antiquado e carecia de 

reforma urgente, a leitura do voto de vencido do Juiz Presidente John Roberts (à qual se 

juntaram quatro outros juízes) não deixa de convidar à reflexão, razão pela qual se dará 

especial relevo aos argumentos apresentados.26  

O sentimento de que o limiar do caso Quill era «defeituoso e incorrecto» e que devia 

ser substituído era unânime entre os juízes do US S. Ct., mas a forma de o fazer é que 

fundamentalmente os dividiu. Enquanto que a maioria decidiu invalidar o anterior limiar 

pela via judicial, o Juiz Presidente John Roberts (juntamente com os restantes juízes que 

subscreveram o seu voto de vencido) teria preferido que o limiar do caso Quill tivesse sido 

substituído por outro mais adequado, mas pela via legislativa, através do Congresso. Os 

juízes vencidos consideraram que, sendo o comércio electrónico uma componente tão 

importante da economia americana, qualquer alteração ao limiar da «presença física» 

poderia provocar uma disrupção da política económica, que deve em geral ser conduzida 

pelo Congresso.27  

Mas os juízes vencidos aduzem outros argumentos que definitivamente ajudam a 

robustecer a decisão de se oporem à anulação do caso Quill. Citando o mesmo estudo 

                                                        
26 O acórdão da maioria foi redigido pelo Juiz Anthony Kennedy, que mereceu a concordância dos Juízes 
Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg, Samuel Alito e Neil Gorshuch. Discordando da maioria e opondo-
se à anulação do limiar do caso Quill, o Juiz Presidente John Roberts redigiu o seu voto de vencido, tendo 
merecido a concordância dos Juízes Stephen Breyer, Elena Kagan e Sonia Sotomayor.  
27 South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), p. 432. 

https://www.streamlinedsalestax.org/
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económico que referia os biliões de dólares perdidos pelos estados pelo facto de não 

cobrarem SALT nas vendas online ou remotas, os juízes vencidos apontam que os estados 

conseguem arrecadar cerca de 80% dos SALT que seriam devidos se o limiar da «presença 

física» não existisse. 28  Essa percentagem é de 87% a 96% se considerarmos os 

comerciantes online que ocupam o top 100.29 Muitas empresas, incluindo a Amazon, por 

exemplo, cobram, recolhem e entregam SALT aos estados de forma voluntária, mesmo 

naqueles estados em que não dispõem de «presença física».30 O Juiz Presidente conclui, 

assim, que o invocado prejuízo iminente para os cofres dos estados tem vindo a diminuir 

com o tempo.31  

Os juízes vencidos acrescentam ainda que o US S. Ct., ao decidir o caso Wayfair, não 

teve em atenção o custo que tal decisão vai ter para os comerciantes online que, podendo 

estar ainda em fases incipientes do seu negócio, podem vir a ter dificuldade em suportar os 

custos decorrentes do cumprimento das novas obrigações que sobre eles impendem. 

Conforme se deixou já referido, notam ainda os juízes vencidos que os EUA têm mais de 

10 000 jurisdições de SALT, cada uma delas com regras, limiares, isenções e taxas muito 

diferentes e que pode ser muito difícil para um comerciante online determinar se excede 

ou não o limiar da «presença substancial».32 Assim, o novo ónus pode recair agora de 

forma desproporcional sobre negócios mais pequenos, o que pode desvirtuar o papel que a 

internet teve no desenvolvimento de micro-empresas.33 O custo do novo limiar poderá, 

assim, onerar de forma desproporcional os negócios mais pequenos que não dispõem de 

                                                        
28 South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), voto de vencido que cita o estudo do Government 
Accountability Office, Report to Congressional Requesters: Sales Taxes, Sales Could Gain Revenue from 
Expanded Authority, but Businesses Are Likely to Experience Compliance Costs 5 (GAO-18-114, Nov. 2017) 
(Sales Tax Report).  
29 Id. 
30 Ibid.  
31 Ibid.  
32 O voto de vencido apresenta alguns exemplos curiosos destas disparidades entre estados: o estado de New 
Jersey impõe SALT na lã vendida para projectos de arte mas não na lã para ser usada em camisolas; o estado 
do Texas sujeita um desodorizante simples a um SALT de 6,25% mas nenhum SALT é devido nos 
desodorizantes com anti-transpirante; o estado do Illinois considera as barras de chocolate Twix e Snickers 
como comida e doce, respectivamente, tributando-os de forma diferente (aparentemente o Twix tem farinha 
e o Snickers não). Vide South Dakota v. Wayfair Inc., No. 17-494 (2018), voto de vencido. 
33 Ibid. O voto de vencido refere que as pessoas a começarem um negócio de bordados em almofadas 
vendidos online, por exemplo, terão agora de ter em linha de conta se não estarão a estabelecer “presença 
substancial” num ou em vários estados.  

https://www.gao.gov/products/GAO-18-114
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equipas legais, de sistemas de software sofisticados ou de consultores externos que os 

ajudem com o cumprimentos das novas obrigações.34  

No seu voto de vencidos, os juízes terminam aduzindo que «uma boa razão para deixar 

estes assuntos para o Congresso é a de que os legisladores podem considerar de forma mais 

directa os diferentes interesses em causa. Ao contrário deste Tribunal, o Congresso tem a 

flexibilidade de abordar estas questões de variadíssimas formas (...). O Congresso pode 

considerar que a tendência recente [de crescente cumprimento voluntário da obrigação de 

cobrança, recolha e entrega de SALT aos estados] pode produzir um aumento de receitas 

suficiente. Ou o Congresso pode decidir que os benefícios decorrentes de permitir aos 

estados cobrar mais impostos se sobrepõem a previsíveis prejuízos para o comércio 

electrónico. Ou o Congresso pode escolher acomodar todos estes interesses distintos e, por 

exemplo, conferir aos estados o direito de tributar transmissões de bens pela internet 

efectuadas por entidades não residentes nesse estado apenas se determinado valor anual de 

vendas for excedido».35  

 

e) Impacto da decisão Wayfair 
Apesar de a decisão do caso Wayfair ser clara relativamente ao afastamento do limiar 

de «presença física» anterior, há bastantes questões que ficam ainda por resolver. O novo 

paradigma é o de que os estados podem impor às entidades não residentes obrigações de 

cobrança, recolha e entrega de SALT quando essas entidades não residentes, ou vendedores 

remotos, estabeleçam um «nexo substancial» com esse estado onde operam mas a 

concretização do que seja «nexo substancial» continua por fazer de forma integrada (ou 

supra-estadual) e cabe agora a cada estado determinar limiares específicos do que considere 

ser «nexo substancial». 

Na sequência da decisão Wayfair, vários estados americanos introduziram já limiares 

de «nexo substancial» na sua legislação fiscal estadual indirecta. Mas é aqui que entra o 

enorme casuísmo que pode tornar o regime americano de tributação estadual indirecta 

extraordinariamente complexo. A título de exemplo, se o limiar de «nexo substancial» no 

estado de South Dakota era de $100 000 de rendimento bruto ou 200 transacções, outros 

                                                        
34 Ibid.  
35 Ibid.  
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estados adoptam limiares diferentes: o estado do Massachussetts adoptou limiares de $500 

000 de rendimento bruto ou 100 transacções; o estado de Nova Iorque adoptou limiares de 

$300 000 de rendimento bruto ou 100 transacções; os estados de Washington DC, New 

Jersey, California e Illinois, por exemplo, adoptaram limiares de $100 000 de rendimento 

bruto ou 200 transacções.  

Até ao final de 2019, a previsão é a de que praticamente todos os estados americanos 

adoptem limiares de «nexo substancial» semelhantes aos do estado de South Dakota, 

encorajados pela decisão Wayfair, razão pela qual vários autores defendem que, mesmo 

depois do acórdão do US S. Ct., o Congresso podia e devia intervir no sentido de aprovar 

legislação que harmonizasse os diversos nexos estaduais.36  

Outra questão que dará que pensar e suscitará debate é a de saber sobre quem deve 

recair a obrigação de cobrar, recolher e entregar SALT aos estados, sobretudo nos casos de 

transmissões de bens através de plataformas online ou websites que anunciam produtos de 

diversos fornecedores. Por outras palavras, e utilizando especificamente o exemplo da 

plataforma online da Wayfair, quem é o verdadeiro vendedor não residente, a Wayfair, 

enquanto plataforma agregadora, ou facilitadora, dos vários produtos para venda, ou os 

produtores/distribuidores/vendedores individuais que de facto fornecem os produtos 

anunciados no site da Wayfair? Sobre quem deve recair o teste de presença económica 

significativa, ou de «nexo substancial», em determinado estado, sobre a Wayfair ou sobre 

os produtores/distribuidores/vendedores? A resposta residirá na forma como for desenhado 

o modelo de negócio da Wayfair – isto é, se a propriedade dos produtos anunciados se 

transmite para a esfera da Wayfair para posterior revenda online ou se a Wayfair se limita 

a ser um mero agregador de produtos e/ou facilitador da transmissão de bens entre os 

produtores/distribuidores/vendedores e os compradores online – e também na forma como 

os diferentes estados vierem a tratar estas plataformas online que podem vir a ter uma 

presença digital significativa nos estados que claramente exceda os limiares de «nexo 

                                                        
36 Neste sentido, RUTH MASON, op. cit., p. 817, ROBERT GOULDER, op. cit., p. 322 e REUVEN AVI-YONAH, 
“The International Implications of Wayfair”, Tax Notes International, 9 de Julho de 2018, p. 163, nota 17. 
RUTH MASON defende mesmo que o Congresso teria total liberdade legislativa, incluindo desconsiderar 
completamente o acórdão Wayfair e repor o limiar da presença física. Vide RUTH MASON, op. cit., p. 817. 

https://www.mass.gov/directive/directive-17-1-requirement-that-out-of-state-internet-vendors-with-significant
https://www.salestaxinstitute.com/resources/new-york-releases-guidance-on-requirements-for-remote-sellers
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/US_-_More_states_respond_to_Wayfair_-_set_sales_tax_collection_dates_for_remote_retailers/$FILE/2018G_011815-18Gbl_Indirect_US%20-%20More%20states%20on%20Wayfair%20and%20remote%20retailers.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/US_-_More_states_respond_to_Wayfair_-_set_sales_tax_collection_dates_for_remote_retailers/$FILE/2018G_011815-18Gbl_Indirect_US%20-%20More%20states%20on%20Wayfair%20and%20remote%20retailers.pdf
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substancial».37 Na ausência de regras de harmonização, cumprirá a cada estado decidir se 

a obrigação de cobrar, recolher e entregar SALT ao estado recairá sobre o vendedor não 

residente ou sobre a plataforma online.  

Acresce que a decisão Wayfair pode também vir a ter consequências ao nível da 

tributação directa.38 À semelhança do que sucedia na tributação estadual indirecta, também 

na tributação estadual directa os diferentes estados costumavam utilizar o limiar da 

«presença física». No entanto, os estados têm vindo a repensar esse limiar e a introduzir 

limiares de nexo económico ou substancial, nos termos dos quais determinada entidade não 

residente excede esses limiares se tiver actividades suficientemente significativas num 

estado que lhe permita estabelecer e manter quota de mercado nesse estado. 39  Neste 

sentido, vários estados adoptaram também limiares de presença económica para efeitos de 

tributação estadual directa.40 Decisões como a do caso Wayfair vêm ajudar a legitimar 

estas alterações e a encorajar os estados que ainda as não fizeram a adoptar semelhantes 

limiares.  

 

f) Notas práticas para investidores estrangeiros nos EUA 
De acordo com a experiência do autor, os investidores estrangeiros inbound nos EUA 

nem sempre levam em linha de conta a complexidade, diversidade e as diferentes 

dimensões do sistema fiscal americano. Numa prática de consultoria fiscal americana, 

                                                        
37 Para ilustrar, importa referir aqui o caso da Amazon, que usa o seu conhecido regime “Fulfillment by 
Amazon” ou “FBA”. De acordo com este modelo, o vendedor não residente transfere os seus produtos para 
um dos armazéns da Amazon dos EUA. Quando a encomenda é feita no site da Amazon, o FBA acondiciona 
os produtos em caixas e trata do envio dos produtos aos consumidores. Os FBA têm também a capacidade de 
oferecer serviços de apoio ao cliente, podendo assegurar trocas e devoluções. A Amazon cobra o valor dos 
produtos ao consumidor e reenvia esse valor ao vendedor, depois de deduzir a sua fee pelos serviços prestados 
acordada com o vendedor. Durante toda a fase de armazenamento, a Amazon tem a posse dos produtos mas 
a propriedade dos mesmos permanece com o vendedor original e é transmitida directamente por este para o 
consumidor final. Antes do acórdão Wayfair, é mais provável que os vendedores não residentes tivessem 
nexo para efeitos de SALT apenas nos estados onde os seus produtos eram armazenados, na medida em que 
tinham nesses estados uma certa forma de “presença física”. Na era pós-Wayfair, esses vendedores não 
residentes poderão vir a ter nexo para efeitos de SALT nos estados onde excederem os limiares específicos 
de presença económica ou de “nexo substancial”.  
38 CAROLYN KRANZ et al., op. cit. 
39 Id.  
40 California (Cal. Rev. & Tax. Code, Section 23101(b)), Colorado (Colo. Rev. Stat., Section 39-22-301(2)), 
Connecticut (Conn. Gen. Stat., Section 12-216a(a), Informational Publication 2010 (29.1)), New York (NY 
Tax Law, Section 209(1)(b)), Ohio (Ohio Rev. Code Ann., Section 5751.01(I)), and Washington (Wash. Rev. 
Code Ann., Section 82.04.067). 
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frequentemente encontramos pessoas singulares e empresas prestes a iniciar actividades 

nos EUA com a convicção de que se trata de uma única jurisdição fiscal com regras 

relativamente uniformes e semelhantes às de vários outros países. Ou então encontramos 

pessoas singulares e empresas que já iniciaram essas actividades nos EUA sem as 

enquadrarem ou estruturarem devidamente, tendo apenas analisado, por exemplo, a 

dimensão federal das suas actividades e não tendo tido em consideração a dimensão 

estadual ou local dessas mesmas actividades. Num e noutro casos, o recurso a advogados 

ou consultores fiscais com conhecimento e experiência em fiscalidade americana afigura-

se como um dos elementos decisivos que podem contribuir para o sucesso do investimento, 

devendo o custo associado a esses serviços ser considerado como necessariamente incluído 

no plano de negócio e na estrutura de custos do investimento inicial.   

Analisemos de seguida, de forma breve e não exaustiva, algumas notas práticas que, no 

entender do autor e na sequência da decisão Wayfair, deveriam ser tidas em linha de conta 

em especial por investidores estrangeiros inbound nos EUA.  

Em primeiro lugar, deverá começar por se caracterizar com a precisão possível a 

natureza das actividades desenvolvidas nos EUA. Se nalguns casos, essa caracterização 

pode ser simples, noutros essa caracterização pode ser mais difícil. Assim, deverá indagar-

se sobre qual a verdadeira natureza das transacções desenvolvidas nos EUA (e.g., 

(transmissões de bens vs. prestações de serviços e qual o respectivo tratamento no(s) 

estado(s) em causa; no negócio online esta linha nem sempre é fácil de traçar), o local onde 

se transfere a propriedade dos produtos transaccionados, qual a base tributável, a possível 

aplicação de isenções locais e sobre quem recai a responsabilidade de cobrar, recolher e 

entregar o SALT ao estado. 

Em segundo lugar, outra nota prática serve para sublinhar o âmbito e alcance do novo 

limiar de «nexo substancial» que terá um impacto verdadeiramente transversal à actividade 

económica americana. O novo limiar terá ramificações não apenas nas actividades de 

entidades não residentes que vendem produtos de forma remota/online para os EUA mas 

também nas actividades de comerciantes tradicionais, comerciantes online, plataformas 

online e entidades residentes. Acresce que o que pode parecer a simples tarefa de se 

registarem, cobrarem, recolherem e entregarem SALT ao estado pode tornar-se 

extraordinariamente complexo e oneroso para entidades não residentes numa fase 
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incipiente do negócio e que, portanto, não tenham qualquer infraestrutura no terreno para 

cumprir as novas obrigações declarativas.  

Em resultado da introdução do novo limiar, todas as entidades referidas terão 

obrigações declarativas acrescidas a nível estadual, tendo de considerar procedimentos 

como as seguintes:  

 

(i) Registar-se no(s) estado(s) onde excedam o limiar de «nexo substancial»;  

(ii) Desenhar e implementar um sistema de reporte (i.e., compliance) que 

determine e permita cumprir as obrigações declarativas nos vários estados;  

(iii) Preencher e entregar declarações de impostos nos estados onde a entidade 

não residente tenha nexo, bem como manter a necessária documentação em 

caso de futuras inspecções;  

(iv) Aquando do registo em determinado(s) estado(s), avaliar retroactivamente 

se existe risco de actividades desenvolvidas no passado terem excedido os 

limiares então vigentes sem que tenham sido cumpridas as respectivas 

obrigações declarativas;  

(v) Incluir nos seus planos de negócio uma verba para custos acrescidos com o 

cumprimento de obrigações declarativas;  

(vi) Considerar o impacto operacional das novas regras no actual e futuro 

modelos de negócio;  

(vii) Monitorizar de forma activa as alterações legislativas nos diversos estados 

ou possível harmonização de limiares a nível supra-estadual. 

 

Em terceiro lugar, impõe-se uma nota relativamente à interacção do conceito de 

estabelecimento estável, ou de “US trade or business”, no plano federal, e o conceito de 

“nexo”, no plano estadual ou local. Na verdade, na era da internet e do comércio online, é 

aliás muito provável que uma entidade não residente tenha nexo em determinado estado 

sem, no entanto, ultrapassar o limiar de estabelecimento estável, ou “US trade or 

business”. 41 Mesmo que a entidade entrangeira tenha determinado, de forma mais ou 

                                                        
41 Vide supra Nota 4 sobre interacção entre conceitos de “US trade or business” e estabelecimento estável.  
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menos documentada, antes ou depois de iniciar actividades nos EUA, que não tinha um 

estabelecimento estável nos EUA (se estiver ao abrigo de uma convenção de dupla 

tributação) ou que lá não tinha um “US trade or business” (se, não se aplicando uma 

convenção de dupla tributação, se aplicar o limiar federal), essa avaliação só vale para 

efeitos federais e em nada influencia o estabelecimento (ou não) do nexo estadual ou local. 

Por outras palavras, mesmo que uma entidade não residente não tenha, no plano federal, 

um estabelecimento estável nos EUA (e.g., porque não tem nos EUA qualquer presença 

física e todas as suas vendas são feitas online), não quer dizer que essa entidade não 

residente não tenha ultrapassado um «nexo substancial» em determinado(s) estado(s), no 

plano estadual ou local.  

Por fim, é necessário monitorizar de forma constante eventuais desenvolvimentos 

legislativos em cada um dos estados. A decisão Wayfair pode influenciar os estados a 

adoptar semelhantes critérios de «nexo substancial» em sede de tributação directa, pelo 

que se impõe um acompanhamento muito próximo de todos os desenvolvimentos 

legislativos a nível estadual.  

 

4. Lições para a tributação directa e para a tributação da economia digital 
 

O debate que o caso Wayfair tem provocado nos EUA não é um caso isolado e tem 

encontrado ressonância na Europa, sobretudo em matéria de tributação indirecta e de 

tributação da economia digital. Conforme referíamos na Introdução, vivemos um tempo de 

reformulação do sistema fiscal internacional e o novo paradigma, sobretudo num contexto 

de economia digital, parece apontar no sentido do surgimento de um novo factor de 

produção que pode ser tributado: o mercado. Isto é, para além dos factores de produção 

clássicos da teoria económica (i.e., terra, trabalho e capital) em torno dos quais têm 

gravitado os direitos de tributação, começa a ganhar corpo a ideia de que o mercado em si 

mesmo deve ser considerado um factor de produção na medida em que contribua para o 

valor acrescentado dos produtos transaccionados. No mundo da economia digital, a mera 

existência de potenciais consumidores (ou de uma imensidão de dados sobre esses 
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potenciais consumidores) constitui em si mesmo um recurso valioso para os produtores, 

distribuidores ou vendedores de serviços digitais.42  

Uma das principais questões com que nos deparamos hoje é, pois, a de saber se 

conseguiremos desenvolver um sistema razoável para alocar uma parte do valor ou do 

rendimento do local da origem (ou do local de criação ou desenvolvimento do produto) 

para o local do mercado (ou local do consumo). Mas esta nova alocação de valor pressupõe 

um acordo mínimo sobre a determinação do valor que o mercado aporta aos produtos e, 

para já, nenhuma solução duradoura parece ter sido encontrada sobre como remunerar e 

tributar as funções do mercado.43  

Acresce que uma solução duradoura para a tributação da economia digital pressupõe 

também o acordo no seio comunidade fiscal internacional em conceder mais direitos de 

tributação ao estado da fonte, em detrimento do estado da residência. Não só esse acordo 

parece estar longe de ser alcançado, como alguns autores falam mesmo numa verdadeira 

«guerra fiscal» entre estados da residência e estados da fonte, no que diz respeito à 

tributação da economia digital. 44  Neste sector em particular, assistimos ao curioso 

fenómeno de países desenvolvidos, muitos deles europeus, a adoptarem posições que 

privilegiam a tributação no estado da fonte (ou no local do mercado), o que até aqui havia 

sido primordialmente defendido por países em desenvolvimento no quadro da ONU e dos 

países que seguiam as suas convenções-modelo de dupla tributação.45  

As medidas unilaterais (algumas delas ditas temporárias) de tributação dos serviços 

digitais recentemente propostas ou introduzidas na Europa são exemplos disso mesmo.46 

Uma vez que vários países europeus haviam já aprovado medidas unilaterais de tributação 

                                                        
42  Neste sentido, FRANS VANISTENDAEL, “Digital Disruption in International Taxation”, Tax Notes 
International, 8 de Janeiro de 2018, p. 177. 
43 Id.  
44 ARTHUR J. COCKFIELD, “Tax Wars: The Battle Over Taxing Global Digital Commerce”, Tax Notes, 10 de 
Dezembro de 2018 e RUTH MASON e LEOPOLDO PARADA, “Digital Battlefront in the Tax Wars”, Tax Notes 
International, 17 de Dezembro de 2018. 
45 Como também nota TATIANA FALCÃO, “The Digital Economy and Online Advertising Services: Policy 
Approaches and Case Law Analysis”, Tax Notes International, 4 de Fevereiro de 2019, p. 531. 
46 A título de exemplo, Espanha, Itália, França, Reino Unido, Eslováquia e Hungria aprovaram medidas 
unilaterais de tributação da economia digital. Estas medidas podem ser enquadradas em quatro categorias 
diferentes: (i) alterações do limiar de estabelecimento estável, (ii) retenções na fonte, (iii) impostos sobre o 
volume de vendas ou de facturação e (iv) regimes específicos direccionados a grandes multinacionais. Vide 
OECD, “Tax Challenges Arising from the Digitalization – Interim Report 2018: Inclusive Framework on 
BEPS” (2018), p. 134.  

https://tax.thomsonreuters.com/blog/spains-proposed-digital-services-tax-aligns-with-european-proposal/
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--italy-introduces-new-digital-services-tax
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-03/france-plans-5-digital-tax-as-governments-chase-internet-giants
https://www.wsj.com/articles/u-k-to-roll-out-developed-worlds-first-digital-tax-1540831931
https://spectator.sme.sk/c/20855681/slovakia-is-pioneering-the-taxation-of-digital-platforms.html
https://www.taylorwessing.com/download/article-hungarian-tax.html
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page136
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page136
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de serviços digitais, a Comissão Europeia redigiu, em Março de 2018, duas propostas de 

Directiva do Conselho, uma com uma solução de curto prazo (i.e., introdução de um 

imposto sobre serviços digitais, ou “DST”) e outra com uma solução de longo prazo (i.e., 

alteração do conceito de estabelecimento estável para incluir uma “presença digital 

significativa”).47 A primeira, de curto prazo, previa a introdução de um imposto de 3% 

sobre os serviços digitais prestados por entidades cujo rendimento bruto mundial excedesse 

EUR. 750 milhões e cujo rendimento tributável obtido na União Europeia excedesse EUR. 

50 milhões. A segunda, de longo prazo, previa a criação de um novo conceito de 

“estabelecimento estável virtual” quando determinada entidade tivesse uma “presença 

digital significativa” em determinada jurisdição, o que, por sua vez, sucedia se pelo menos 

um dos seguintes critérios objectivos estivesse preenchido: (i) rendimentos brutos 

resultantes da prestação de serviços digitais a utilizadores ou consumidores localizados 

num estado membro da UE superiores a EUR. 7 milhões por ano fiscal; (ii) existem mais 

de 100 000 utilizadores ou consumidores localizados num estado membro da UE que 

acedem aos serviços digitais por ano fiscal; ou (iii) a entidade tem mais de 3 000 contratos 

de serviços digitais prestados a utilizadores ou consumidores por cada ano fiscal.   

Em Março de 2019, tendo em conta a forte oposição de estados como a Suécia, a 

Finlândia, a Dinamarca e a Irlanda às medidas europeias propostas para tributar a economia 

digital, o Conselho Europeu decidiu abandonar as suas propostas de tributação da economia 

digital e remeter as discussões (e o alcance de eventuais consensos) para um forum mais 

alargado no quadro da OCDE e dos G20. Se, no final de 2020, não houver progressos 

significativos na revisão do sistema fiscal internacional, a UE repensará a sua posição. 

Apesar de esta notícia ter sido vista com bons olhos pelos gigantes digitais (sobretudo os 

americanos), essas grandes multinacionais terão, no entanto, de lidar com as referidas 

medidas unilaterais de tributação de serviços digitais introduzidas por alguns países 

europeus que para já se manterão (ou em breve entrarão) em vigor.48 

                                                        
47 Propostas de Directivas para o Conselho 2018/0073 (CNS) e 2018/0072 (CNS), respectivamente. Para uma 
análise crítica de ambas as propostas, vide ASTRID PIERON et. al., “Digital Taxation in Europe: State of Play”, 
Tax Notes International, 8 de Outubro de 2018.  
48 Alguns autores questionam se estas medidas temporárias adoptadas pelos diversos estados europeus não 
se tornarão em medidas definitivas. Neste sentido, RUTH MASON, op. cit., p. 818.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-taxation/
https://mnetax.com/finance-ministers-drop-proposal-for-eu-wide-digital-tax-32873
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O paralelo que pode ser traçado entre o caso Wayfair e a discussão que se tem vindo a 

travar na Europa em torno da tributação da economia digital reside na redefinição do nexo 

de tributação que passa pelo repúdio de um nexo assente num critério de «presença física» 

(como sucede no conceito de estabelecimento estável constante de milhares de convenções 

de dupla tributação em vigor e no conceito de nexo para efeitos de SALT nos diversos 

estados americanos antes do acórdão Wayfair). Ao invés, quer nos EUA, quer na Europa, 

o caminho parece apontar no sentido de um nexo de tributação assente em critérios de 

presença económica em determinada jurisdição ou de um «nexo substancial», para usar as 

palavras do caso Wayfair.  

Acresce que esta redefinição do conceito de nexo é comum aos vários tipos de 

impostos, sejam eles impostos directos (i.e., o novo conceito de estabelecimento estável a 

ser introduzido nas convenções de dupla tributação que se aplicam em sede de tributação 

directa) ou impostos indirectos ou sobre o consumo (i.e., o SALT americano, o DST 

europeu e as medidas unilaterais adoptadas pelos países europeus). Os regimes de 

tributação directa e indirecta começam, assim, a assentar em critérios de nexo semelhantes 

que, à luz dos últimos desenvolvimentos, privilegiam o mercado, ou uma tributação com 

base no destino, como já sucedia com o IVA das prestações de serviços digitais efectuadas 

por entidades não-residentes na UE a residentes da UE, desde o início dos anos 2000 (i.e., 

transacções inbound B2C)49.  

Assim, o mercado passará a desempenhar um papel cada vez mais importante na 

alocação de lucros globais, num afastamento progressivo do antigo nexo de 

estabelecimento estável baseado num critério de presença física.50 Aliás, a distinção entre 

tributação directa e indirecta começa progressivamente a deixar de fazer sentido, uma vez 

que muito frequentemente os impostos sobre o consumo são suportados por empresas (por 

                                                        
49 Vide Directiva do Conselho 2002/38/EC e Proposta da Comissão para Directiva do Conselho 2018/0416 
(NLE) sobre um novo sistema de IVA para a economia digital a partir de 2019 e 2021.  
Defendendo uma tributação directa das empresas com base no destino, vide ALAN J. AUERBACH, MICHAEL 
DEVEREUX e HELEN SIMPSON, Taxing Corporate Income (2008), p. 839, pesquisável em: 
https://www.ifs.org.uk/uploads/mirrleesreview/dimensions/ch9.pdf e MICHAEL DEVEREUX e RITA DE LA 
FÉRIA, Designing and implementing a destination-based corporate tax, Oxford University Centre for 
Business Taxation (2014), pesquisável em: http://eureka.sbs.ox.ac.uk/5081/1/WP1407.pdf  
50 Para além do afastamento progressivo do método arm’s length como método primordial de alocação de 
lucros a esse estabelecimento estável. Neste sentido, MINDY HERZFELD, “The OECD Consults on a New Tax 
World Order”, Tax Notes, 18 de Fevereiro de 2019, p. 730.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-03-142_en.htm?locale=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_ecommerce_proposal_2018_821_en.pdf
https://www.ifs.org.uk/uploads/mirrleesreview/dimensions/ch9.pdf
http://eureka.sbs.ox.ac.uk/5081/1/WP1407.pdf
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exemplo, 40% do SALT sobre vendas nos EUA é suportado por empresas, sem 

possibilidade de dedução) e também porque os impostos directos sobre as empresas são 

muitas vezes efectivamente suportados pelo consumidor.51  

Um dos grandes méritos deste novo paradigma da tributação com base no mercado, ou 

com base no destino dos produtos ou localização dos consumidores, reside no facto de, ao 

contrário de outros critérios como a localização da residência ou de determinadas funções, 

o mercado não ser um critério de nexo facilmente manipulável. No entanto, conforme se 

deixou já observado, não existe qualquer consenso internacional sobre a forma de 

determinar o valor do mercado e, consequentemente, como alocar direitos de tributação a 

essa jurisdição. As soluções encontradas até ao momento não estarão imunes a controvérsia 

e há mesmo quem defenda que os limiares de rendimentos fixados nas propostas de DST, 

por exemplo, consubstanciam uma discriminação com base na residência inadmissível à 

luz do direito comunitário, na medida em que, de forma mais ou menos indirecta, oneram 

desproporcionalmente as entidades não residentes. Também a criação de regras específicas 

para a tributação da economia digital (ou ring fencing) pode trazer desafios importantes se 

testadas à luz das regras comunitárias sobre auxílios de estado.52  

É, pois, neste quadro que, em Janeiro de 2019, a comunidade fiscal internacional, 

também sob os auspícios da OCDE, iniciou a fase «BEPS 2.0»53. Se inicialmente esta nova 

fase visava encontrar uma solução para a tributação da economia digital, o seu âmbito 

parece ter aumentado e encontra-se agora assente em dois pilares que visam ajudar a reparar 

as fissuras que ameaçam fazer ruir o sistema fiscal internacional: no primeiro pilar, propõe-

se reconsiderar a alocação de direitos de tributação, através da revisão das regras de nexo 

e de atribuição de lucros; num segundo pilar, propõe-se considerar a introdução de um 

imposto mínimo sobre multinacionais, na esteira do que foi feito na reforma fiscal 

americana com os chamados impostos GILTI e BEAT.54 

                                                        
51 REUVEN AVI-YONAH, op. cit., p. 163, nota 18. 
52 Neste sentido, RUTH MASON e LEOPOLDO PARADA, op. cit., p. 1197. 
53 MINDY HERZFELD, op. cit., p. 731. 
54 Id. O imposto “GILTI” incide sobre o global intangible low-taxed income e o “BEAT” é um “base erosion 
and anti-abuse tax”. De forma muito genérica, o GILTI visa assegurar que as multinacionais americanas com 
sede nos EUA pagam um mínimo de imposto nos EUA, mesmo que mantenham todo o seu IP no estrangeiro. 
Já o “BEAT” é um imposto inerentemente anti-abusivo e visa dissuadir multinacionais (inbound e outbound) 
de fazerem pagamentos (geralmente a título de juros, royalties ou serviços e, à partida, dedutíveis nos EUA) 

https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
https://www.bna.com/insight-fundamentals-tax-n57982093912/
https://www.bna.com/base-erosion-antiabuse-m57982093597/
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Tendo a comunidade fiscal internacional optado pela via multilateral, sob os auspícios 

da OCDE e do seu Quadro de Inclusão, para levar a cabo as reformas necessárias no sistema 

fiscal internacional, será curioso assistir ao papel que grandes mercados emergentes, 

tradicionalmente jurisdições da fonte, vão ter no processo negocial. Com a redefinição do 

conceito de nexo e a renegociação da alocação de lucros entre estados da residência e da 

fonte em cima da mesa, os estados da fonte irão certamente procurar obter uma alocação 

maior de lucros a tributar e não deixarão de invocar os novos paradigmas do caso Wayfair 

e da tributação digital europeia para justificar as suas posições.     

 

5. Conclusão 
 

Neste artigo, analisámos a mudança de paradigma em curso relativamente ao 

estabelecimento de um nexo de tributação. Em particular, analisámos os desenvolvimentos 

recentes nos EUA e na Europa e constatámos o seu denominador comum: o critério de 

«presença física» para estabelecer nexo numa jurisdição está obsoleto e deu lugar a critérios 

de presença económica ou de «nexo substancial».  

Seja em sede de tributação indirecta, como sucedeu com a decisão Wayfair do US S. 

Ct. ou com as medidas de tributação da economia digital adoptadas na Europa, seja em 

sede de tributação directa, com a reconceptualização do conceito de estabelecimento 

estável e do inerente recalibramento dos critérios de atribuição de lucros, assistimos ao 

surgimento de um novo factor que pode ser tributado – o mercado. O desafio dos próximos 

anos da comunidade fiscal internacional residirá, assim, na forma de atribuir valor a esse 

mercado e, subsequentemente, na definição dos direitos de tributação a atribuir ao mercado, 

tipicamente a jurisdição da fonte do rendimento vis-à-vis a jurisdição da residência. Tendo 

a via escolhida sido a multilateral sob os auspícios da OCDE, avizinha-se um debate 

intenso nos próximos anos que certamente manterá os autores e leitores da Revista 

Electrónica de Fiscalidade da Associação Fiscal Portuguesa muito ocupados.  

  

                                                        
a entidades estrangeiras que lhes diminuam a base tributável nos EUA; esses pagamentos que contribuam 
para erodir a base americana são adicionados de volta (i.e., “add back”) à base tributável americana.  
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