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CASO STARBUCKS: UM PASSO ATRÁS PARA ALCANÇAR DOIS PASSOS PARA A 

FRENTE? 

 

CASE STARBUCKS: A STEP BACKWARDS TO REACH THE STEPS FORWARD? 

 

 

CATARINA GOMES MENDES NORONHA1 

 

RESUMO 

O caso Starbucks, a par de outros igualmente emblemáticos, como o caso Fiat ou o caso 
Amazon, marcaram o início de uma década europeia que prometia exercer um controlo estrito 
no que respeita a combater o planeamento fiscal agressivo.  

A Comissão Europeia, face a este cenário de múltiplas investigações, acabaria por proferir a 
Decisão (UE) 2017/502 relativa a um eventual auxílio estatal concedido por parte dos Países 
Baixes à Starbucks e consequentemente a violação do direito da união europeia - iniciava-se 
um novo marco no combate ao planeamento fiscal agressivo.  

A decisão do TGUE acabaria por se revelar discordante para com outros casos idênticos, tendo 
ficado claro que a motivação para a decisão adotada relacionava-se com as debilidades da prova 
apresentada pela Comissão bem como, pela dificuldade da sua produção.  

As dificuldades de prova, tanto na base factual como legal, inspiraram a União Europeia a 
desenvolver novos mecanismos, mais sofisticados e eficientes no combate ao planeamento 
fiscal agressivo de inspiração internacional e servindo-se do direito comparado - nascia assim 
a DAC6.  

A questão inevitável a colocar será: casos como o Starbucks terão inspirado o legislador 
europeu a reforçar os seus mecanismos legais? Foi necessário “dar dois passos atrás para dar 
um para a frente”? 

 

Palavras-Chave: Starbucks, planeamento fiscal agressivo, direito da união europeia, 
transparência e cooperação fiscal, DAC6.  

 

 

 

 
1 Jurista. Mestre em Direito Fiscal pela Católica – Porto. A autora pode ser contactada em 
catarina.gm.noronha@gmail.com . 
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ABSTRACT 

The Starbucks case, along with others equally emblematic, such as the Fiat case or the Amazon 
case, marked the beginning of a European decade that promised to exercise strict control in 
terms of combating aggressive tax planning.  

The European Commission, issued Decision (EU) 2017/502 on a possible state aid granted by 
the Netherlands to Starbucks and consequently the violation of European Union law - a new 
milestone was started in the fight against aggressive tax planning. 

The CJEU decision would turn out to be inconsistent with identical cases, and it was clear that 
the motivation for the decision adopted was related to the weaknesses of the evidence presented 
by the Commission as well as to the difficulty of its elaboration.  

Difficulties of proof, both on a factual and legal basis, inspired the European Union to develop 
new, more sophisticated and efficient mechanisms to combat aggressive internationally 
inspired tax planning and making use of comparative law - DAC6 was born. 

The inevitable question to ask is: will cases like Starbucks have inspired the European legislator 
to strengthen its legal mechanisms? Was it necessary to “take two steps back to take one 
forward”? 

 

Keywords: Starbucks, aggressive tax planning, European union law, mandatory disclosure 
rules, DAC6.  
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1. OBJETO DO PROCESSO 
O comentário que se segue versa sobre a decisão proferida pelo TGUE, em 24 de Setembro de 

2019, no Processo T - 760/15. Está em causa a interposição de um recurso de anulação pelos 

Países Baixos em conjunto com a multinacional Starbucks. O aludido recurso de anulação é 

referente à Decisão (UE) 2017/502 da CE, de 21 de outubro de 2015, relativa ao auxílio estatal 

SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) concedido pelos Países Baixos à Starbucks. 

A legalidade dos atos das instituições e órgãos da UE pode ser fiscalizada diretamente, através 

do recurso ao mecanismo do Art. 263º TFUE. São objeto de recurso de anulação, entre outros, 

os atos da Comissão que visam a produção de efeitos jurídicos2 – in casu a aplicação de uma 

coima à Starbucks, por alegado AE ilegal, em violação do Art. 107º e 108º do TFUE. 

 

2. ENQUADRAMENTO FACTUAL 
Entre 2001 e 2004 a AT dos Países Baixos encetou negociações com a SMBV, uma das 

empresas que constituiu o grupo Starbucks responsável pela torrefação dos grãos de café, tendo 

em vista a celebração de um APA. Este mesmo APA entrou em vigor em 2008, destinando-se 

a cobrir um período de 10 anos – entre 1 de Outubro de 2007 até 31 de Dezembro de 2017. 

Este acordo consistia na determinação do valor a pagar pela SMBV na sequência da realização 

de atividades de produção e distribuição a operar na relação de grupo empresarial. Será de 

sublinhar que, a determinação destes valores tem uma importância acrescida, uma vez que 

servirão de base à determinação do lucro tributável (Art. 8(b) CIT)3, o que consequentemente 

produzirá uma influência direta nos valores que serão alvo de tributação nos Países Baixos.  

No APA, ficou definido o valor a ser pago pela SMBV à SCTC, baseada na Suiça, pela 

aquisição dos grãos de café verdes. No mesmo acordo, estavam ainda contemplados os valores 

dos royalties que deveriam ser pagos pela SMBV à Alki, sendo esta uma outra empresa 

pertencente à Starbucks. Estes valores seriam devidos pelo uso de técnicas de moagem e 

torrefação exclusivas da Starbucks4.  

 
2 Caso AETR, proc. 22/70, ECLI:EU:C:1971:32 
3 Disponível em: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002672/2019-05-17  
4 Vide, Decisão (UE) 2017/502 da Comissão, de 21 de outubro de 2015, relativa ao auxílio estatal SA.38374 
(2014/C ex 2014/NN) concedido pelos Países Baixos à Starbucks, pág 164 e 165 
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Na sequência de investigações profundas iniciadas em Junho de 20145, tendo em vista apurar a 

(in)existência de vantagens fiscais seletivas concedidas pelos Países Baixos à Starbucks, a CE 

pronunciou-se em Outubro de 2015 na Decisão (UE) 2017/502.  

O APA estaria em desacordo com os preços de mercado praticados o que originaria uma 

redução presumida do lucro tributável, e consequentemente uma redução do imposto pago pela 

SMBV pelos seus rendimentos empresariais nos Países Baixos.  

No APA em apreço foi aprovado um método artificial e complexo para determinar os lucros 

tributáveis das empresas, isto é a opção pelo método indireto TNMM, ao invés da opção pelo 

método direto CUP6. Deste modo, não seria retratada com clareza a realidade económica dos 

lucros auferidos pela Starbucks. Perante este cenário, a carga fiscal suportada pela Starbucks 

terá sido alegadamente reduzida de forma indevida. 

O gráfico infra reflete as relações existentes entre os vários grupos, com base na descrição que 

consta do relatório sobre preços de transferência, de molde ao leitor compreender melhor a 

questão in casu:  

7 

 
5 Disponível para consulta em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_663  
6 Utilização destes métodos e sua legitimidade vide Application of TNMM to Starbucks Roasting Operation: 
Seeking Comparables Through Understanding the Market,  
7 Ibid. (3), ponto 54.  
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Os Países Baixos e a Starbucks recorreram da Decisão da CE.  

Analisando todas as questões suscitadas e argumentos deduzidos pelas partes, a 24 de Setembro 

de 2019, no Processo T-760/15, o TGUE decidiu anular a decisão da CE (vide, Conclusões 

para.560) tendo a CE se revelado incapaz de demonstrar a existência de uma vantagem fiscal, 

obtida através do APA, idónea a configurar um AE ilegal dando origem à violação do PCL, 

assim como dos Arts. 107º e 108º TFUE.8 9 

Concluímos tratar-se de um problema quanto à prova produzida. A CE não conseguiu 

estabelecer um nexo causal suficientemente forte, claro e elucidativo quanto aos factos 

presentes no caso, e os ganhos eventualmente ilegais, obtidos ao abrigo de um APA entre a 

Starbucks e os Países Baixos. Ainda que a CE seja o órgão responsável para avaliar a 

compatibilidade dos AE com as normas de mercado interno, o TGUE está vinculado pelo dever 

de avaliar se as regras do procedimento foram respeitadas, se os factos são suficientes e exatos, 

assim como se não existem erros manifestos ou eventualmente um uso abusivo de poder.10  

Por último importa referir que a CE em declarações oficiais, afirmou que não irá recorrer da 

decisão do TGUE para o TJUE.11 

 

3. APRECIAÇÃO CRÍTICA: CASO STARBUCKS: APA - UMA MANOBRA DE ENCOBRIR AE? 

3.1. INTRODUÇÃO 
Nas palavras de K. Bacon, “an aid to an individual undertaking is obviously selective”12. Na 

senda deste raciocínio, eventuais decisões/acordos sobre APA, veiculadas pela administração 

 
8 TJUE Press Release Nº 119/19, disponível em: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-
09/cp190119en.pdf  
9 Para um caso idêntico mas decisão em sentido contrário, vide: https://www.debrauw.com/newsletter/the-general-
courts-starbucks-and-fiat-rulings-whats-new-and-whats-not/?output=pdf   
10 Neste sentido, H. Hofmann & A. Morini, SZYSZCZAK, Erika Judicial Review of Commission Decision in 
State Aid, in Research Handbook on European State Aid law 354–389 (Edward Edgar 2011) e E. Gambaro, ‘The 
Judicial Phase’, Competition and State Aid 221–262 (Kluwer Law International 2007) 
11 Ibidem (7) 
12 K. Bacon,” European Union Law of State Aid” (2ed, Oxford University Press 2013) 
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de um Estado13, que se afastem das regras de tributação gerais beneficiando certas empresas ou 

indivíduos, estarão em princípio sujeitas à presunção de existência de AE.14 

No que respeita à definição das suas políticas fiscais, os EM gozam de um certo grau de 

autonomia. Assim sendo, numa primeira abordagem poderíamos concluir que os Países Baixos 

seriam totalmente livres para negociar com a Starbucks os acordos fiscais que bem lhes 

aprouvesse. Contudo o direito europeu estabeleceu limites inderrogáveis, com vista a tutelar 

interesses europeus superiores – nomeadamente, a proteção do PCL em estreita ligação com o 

Arts. 107º e 108º TFUE. 

A liberdade do Estado neerlandês, no que concerne à definição da sua política fiscal, terminará 

no momento em que o TFUE é violado.15 Deste modo, o acordo de uma política fiscal com a 

Starbucks, tendo por bases preços não consonantes com o mercado, poderá em conjunto com 

outras circunstâncias, configurar um AE ilegal16.  

 

3.2. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 
Um das questões suscitadas no caso prende-se com os MPT utilizados, sendo a sua ratio o 

garante do PCL. 

A opção de utilização do método TNMM está na livre disposição das entidades envolvidas. O 

decreto sobre o APA e as Guidelines da OCDE, clarificam que a escolha do MPT a utilizar, 

dentro dos cinco previstos, será uma opção do contribuinte sendo avaliado em função das 

circunstâncias do caso.17  

Na senda deste raciocínio, os envolvidos não estariam obrigados a analisar a existência de 

eventuais diferentes resultados decorrentes da utilização dos diferentes métodos – tal resultaria, 

como um encargo excessivo e até abusivo. Será bastante a escolha de um método plausível. De 

 
13 A discussão iniciara-se com o Caso C-241/94 French Republic v. Commission of the European 
Communities ECR I-4551 e o Caso C-200/97 Ecotrade Srl v. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS) ECR I-
7907 
14 Neste sentido, R.H.C. Luja, “(Re)shaping Fiscal State Aid: Selected Recent Cases and Their Impact”, 40(2) 
Intertax 120 (2012) 
15 Noção clarificada no Caso Gibraltar, ECLI:EU:T:2008:595, T-211/04 para. 146  
16 Nesta senda, o Caso C-217/03, Belgium and Forum 187 v. Commission. ECLI:EU:C:2006:416 
17B. Vos, “State Aid, Taxation & Transfer Pricing: Illegal Fiscal State Aid Granted to Starbucks?”. Neste ponto o 
autor menciona, o Decree on Transfer Pricing de 14 Nov. 2013, no. IFZ 2013/184M. para. 3.1. e OECD Guidelines 
for multinational enterprises and tax administrations, 2017, pág 97 
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salientar por fim, que não existe uma hierarquia entre os MPT a utilizar18, pelo que a Starbucks 

não deveria ser prejudicada por lançar mão do seu direito legal de opção.  

 

3.3. ESTRUTURA ADOTADA PELA UE PARA A DETERMINAÇÃO DE AE 
As medidas de concessão de AE podem revestir diferentes formas e modalidades. Esta 

diversidade irá influenciar a forma como são resolvidas as questões emergentes destes litígios.19 

No que concerne ao APA celebrado com a SMBV, para este ser considerado como AE ilegal 

deveriam estar preenchidos cumulativamente os pressupostos do art. 107/1 TFUE. 

Realizaremos uma análise aos argumentos apresentados pela CE para justificar a aplicação da 

norma supra citada, assim como as falhas de argumentação que levaram o TGUE a considerar 

a inexistência de um AE ilegal.  

I. Uma medida de Estado ou uma medida financiada por recursos Estaduais20: Quanto a 

este ponto não existe discórdia. A medida foi concedida pelos Países Baixos à 

Starbucks. Logo, poderá ser considerada uma medida de Estado. 

 

II. Confere uma vantagem económica21: Para existir uma vantagem económica, a CE 

deveria ter feito prova de que a Starbucks alcançou uma vantagem económica que não 

se coadunava com as condições gerais de mercado22, violando o PCL. Ainda quanto a 

este ponto, haverá que diferenciar duas situações abrangidas pelo APA – as relações 

entre a SMBV e Alki relativamente ao pagamento de royalties e o pagamento referente 

aos grãos de café verde – A CE falhou a elaboração de prova em ambas as situações.  

 

Relativamente à primeira situação e na senda dos argumentos supra mencionados (vide, 

ponto 3.2), o TGUE decidiu que a utilização do método TNMM, ao invés do método 

CUP,23, no âmbito do APA em apreço não consubstancia per si, uma violação do PCL. 

Na minha opinião, concordo com a argumentação deduzida pelo TGUE neste ponto. 

Acresce que no que concerne aos valores dos pagamentos referentes à compra de grãos 

 
18 Ibidem (17), pág. 90 
19 Vide, E. Traversa & A. Flamini, Fighting Harmful Tax Competition through EU State Aid Law: Will the 
Hardening of Soft Law Suffice?, 3 Eur. St. Aid L.Q. 323 (2015) 
20 Conceito densificado no caso C-379/98, PruessenElektra, ECLI:EU:C:2001:160, para. 58 
21 Conceito densificado no caso C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, para. 83 
22 Na senda do caso C-342/96, Spain v. Commission. ECLI:EU:C:1999:210, para. 41 
23 para. 290 da Decisão 2017/502 
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de café verdes, não consta do relatório apresentado pela CE24 dados suficientemente 

idóneos para provar que os valores acordados violariam o PCL. Não é apresentada 

justificação para a argumentação da CE quanto à possibilidade do método TNMM ter 

sido erroneamente aplicado25. 

A meu ver, apenas existiria vantagem económica caso a CE provasse que o método 

TNMM não seria aplicado ou seria aplicado de forma diferente, isto é, num regime 

menos favorável – caso não tivesse sido celebrado o aludido APA. Mas se, utilizando o 

método TNMM foram ou seriam aplicados os mesmos valores, mesmo sem o APA 

celebrado, então não parece daqui resultar nenhuma vantagem económica idónea a 

configurar uma distorção da concorrência. 

 

Ora, o facto de o TGUE considerar que não se verifica a existência de uma vantagem económica 

seria causa suficiente para afastar a existência de um AE ilegal fruto do APA. Todavia, por 

forma a realizarmos uma análise completa da questão em análise, há que ter em consideração 

um último critério: A seletividade, em estreita ligação com o PCL. Este é, a meu ver, o ponto 

que poderá dar lugar a maior debate assim como influenciar uma futura reforma quanto ao 

processo europeu de harmonização fiscal. 

III. Seletividade da medida26 e a eventual distorção do PCL: Em relação à seletividade da 

medida, esta deve ser analisada em conjunto com uma abordagem baseada em três 

fatores.27 Sumariamente, deverá ser apurado se o APA celebrado colocou a Starbucks 

numa posição legal e factual mais favorável, comparativamente às outras empresas do 

mesmo setor28, dando origem a uma situação de concorrência desleal originando um 

esquema de planeamento fiscal agressivo. O TGUE considerou que, mais uma vez a CE 

realizou prova insuficiente neste quesito. 

A decisão não poderia, do meu ponto de vista, ser outra. A CE não realizou uma 

distinção explícita entre a seletividade e o critério da vantagem económica.29 Embora o 

TGUE/TJUE nem sempre faça a distinção na fundamentação da decisão, o certo é que 

 
24 Ibidem (24), para. 359 
25 Ibidem (24), para 378-408 
26 A respeito de este pressuposto vide, Caso Banco Santander & Santusa v. Commission, ECLI:EU:T:2014:938, 
para. 33 
27 Teste baseado no Caso Paint Graphos and others, C-78/08, EU:C:2011:550, para. 49 
28 Seguindo a orientação do Caso P Oy, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, para. 19 
29 Esta necessidade ficou clara no Caso Commission v. Mol, ECLI:EU:C:2015:362, para. 47 e 59 
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a análise deverá ser sempre realizada – o caso Starbucks não foi exceção. Deste modo, 

a existência de uma vantagem económica não pressupõe a existência de seletividade30.  

Podemos concluir que a argumentação da CE é fraca e pobre, relevando lacunas básicas 

quando comparada com casos similares, pelo que a decisão do TGUE não poderia ser 

outra.  

No que concerne à eventual distorção do PCL com base no APA, há que analisar a sua 

presença e interpretação.  

 

Ao longo de todo o Caso foi debatida a alegada violação do PCL decorrente do Art. 107/1 

TFUE. Mas, será esta a abordagem correta? Isto é, resultará intrínseco e claro desta norma o 

nascimento do PCL em sede europeia?  

A argumentação da CE baseou-se no Caso Forum 187, todavia, mais uma vez, as razões 

aportadas revelam-se insuficiente e até, desadequadas. Em nenhum momento no caso supra 

mencionado o TJUE se refere ao PCL como decorrente do Art. 107/1, pelo que, a análise daqui 

decorrente apenas poderia ser uma: Não são fornecidos dados suficientes na jurisprudência para 

realizar uma ligação imediata e suficientemente consolidada entre o Art. 107/1 e o PCL – pelo 

que, a meu ver poderia até ser discutida a sua existência com base nesta norma e 

consequentemente a sua inaplicabilidade ao caso.  

Assumiremos que o PCL decorre da aludida norma. Resta-nos outra questão: A forma como 

este deverá ser interpretado. 

Esta interpretação apenas poderá ser baseada em duas formas possíveis: Os EM dispõe de 

liberdade para definir a sua aplicação e âmbito tendo sempre por base as Guidelines da OCDE 

ou deverá ser a OCDE, de uma forma mais rígida, a definir a sua aplicação e interpretação sem 

a intervenção dos EM. No caso Starbucks, a CE adotou a última interpretação, o que a nosso 

ver retira grande parte da soberania e liberdade dos Estados em sede de política fiscal, 

resultando numa limitação excessiva e injustificada. Os EM deverão, em função do seu 

panorama politico, económico e comercial definir qual será o alcance do PCL.31 

Na verdade, é condição de violação do PCL, a derrogação pelo APA em causa das Guidelines 

da OCDE. O cerne da questão reside, a meu ver, na sua aplicabilidade direta no ordenamento 

 
30 Nesta senda o Caso Belgium and Forum 187 v. Commission. ECLI:EU:C:2006:416 
31 Nesta senda, vide M. Honoré, State Aid and Taxation – All Clear?, 3 Eur. St. Aid L.Q. 306 (2015) 
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jurídico neerlandês. O argumento da CE centra-se no facto de as Guidelines serem diretamente 

aplicáveis, pois são originárias do preâmbulo do Decreto sobre os Preços de Transferência – 

ora tal, a meu ver, é altamente questionável.32 Os Países Baixos deixaram claro que o Decreto 

sobre Preços de Transferência tinha um escopo de aplicação limitado. Assim, o APA apenas 

poderá ser visto como seletivo e economicamente mais vantajoso, caso se prove que este trata 

de forma mais vantajosa outras empresas às quais será aplicável o mesmo diploma - sendo que 

a CE não fez prova deste facto.  

Deste modo, a decisão do TGUE afigura-se, mais uma vez, assertiva, atendendo à prova 

deficitária apresentada pela CE. Do meu ponto de vista, a investigação e trabalhos probatórios 

da CE deveria ter levado em consideração factos como – Será o APA e métodos nele utilizado, 

exclusivos e economicamente mais favoráveis que os restantes APA celebrados pelos Países 

Baixos com grupos de empresas similares? Será a SMBV tratada de um modo fiscal mais 

favorável que as restantes empresas? Será o método TNMN utilizado pelos Países Baixos de 

forma recorrente ou será usado neste caso concreto para eventualmente chegar a um 

determinado resultado?  

Ora, as questões supra mencionadas ficaram sem resposta, revelando a CE falhas graves em 

sede de argumentação e prova, conduzindo à anulação da decisão.  

Por fim, caberá relembrar que o Art. 107, no seu n.º 2 e 3 consagra exceções de natureza 

imediatamente aplicável ou de aplicação discricionária, respetivamente. Configurando como 

uma entorse à regra geral, não serão aplicáveis in casu e como tal não serão realizados maiores 

desenvolvimentos a este respeito.  

Em conclusão, estou em crer que a CE deveria ter interposto recurso da decisão em apreço para 

o TJUE. Contudo, independentemente do caminho seguido pela CE, casos como o Caso 

Starbucks revelaram a necessidade de introduzir e aperfeiçoar mecanismos legais de combate à 

fraude e evasão fiscal. Será com certeza um caminho tortuoso e difícil o de alcançar equilíbrio 

e acordo entre a liberdade dos EM determinarem os seus regimes fiscais e o da atribuição 

indevida de AE, contudo será indispensável para a coesão e harmonização do direito europeu. 

 
32 OECD Guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2017, disponível em: https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-
2017_tpg-2017-en#page80  
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O caso Starbucks33 é um exemplo paradigmático das dificuldades sentidas no processo de 

harmonização europeu em matéria fiscal, tendo igualmente, revelado as dificuldades 

probatórias da CE em provar a existência de AE ilegais, em face do quadro normativo vigente. 

 

4. OS RULINGS EM PORTUGAL, EM ESPECIAL OS APA, E SUA REGULAMENTAÇÃO – BREVE 

ALUSÃO 
Não só no domínio europeu e internacional a questão dos Rulings é discutida.  

Em solo nacional a temática está na ordem do dia com a questão da ZFM34, todavia a questão 

não é de agora.35 

Dificilmente em Portugal seria possível a realização de um APA com taxas tão atrativas como 

as acordadas com os Países Baixos, devido à inexistência de uma solidificação económica 

comparável com a dos Países Baixos.  

A Lei n.º 119/2019 entrou em vigor a 1 de Outubro de 2019, veio alterar os Arts. 63º, 230º e 

138 do CIRC, sendo de sublinhar duas alterações que curiosamente foram discutidas no caso 

Starbucks: 

 O fim da hierarquização dos MPT, devendo a sua seleção ser efetuada tendo em conta, 

entre outros aspetos, a natureza da operação e a fiabilidade das informações e dados 

comparáveis disponíveis; 

 Aprofundamento dos contornos da admissibilidade da seleção de um “outro 

método, técnica ou modelo de avaliação económica de ativos”, na impossibilidade 

de aplicar os tradicionais métodos de preços de transferência, em face da 

singularidade da operação a analisar ou da escassez de informação comparável; 

 

Em conclusão, existe claramente uma tentativa de o legislador nacional se adaptar em 

função das recentes questões suscitadas em solo europeu. Existem ainda novidades com 

possível impacto na matéria dos APA e AE, nomeadamente quanto à ZFM e à entrada em 

vigor da Lei n.º 109/2019. 

 

 
33  No mesmo sentido, Luxemburgo v. Commission ECLI:EU:T:2019:670 
34 Vide, https://www.publico.pt/2019/03/17/economia/noticia/empresas-zona-franca-madeira-arriscamse-
devolver-milhoes-beneficios-1865715  
35 Caso Portugal v. Commission, ECLI:EU:C:2006:511 
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Ficamos, portanto a aguardar novas decisões jurisprudenciais, doutrinais e legislativas no 

domínio dos APA quer a nível europeu, quer a nível nacional. 

 

5. STARBUCKS: UM PASSO ATRÁS PARA ALCANÇAR DOIS PASSOS PARA A FRENTE?  
A eclosão, ao longo das últimas duas décadas, de esquemas de planeamento fiscal agressivo 

tornou evidente a escassez, insuficiência e debilidade legislativa que existia na sua deteção e, 

consequentemente, em momento posterior na elaboração de prova suficiente e idónea a produzir 

uma condenação pelas instâncias jurisdicionais europeias.  

O caso Starbucks fora encarado por alguns autores como a demonstração do fracasso da CE em 

travar esquemas de planeamento fiscal ilícito, contudo a derrota da CE viria a  abrir novos 

caminhos revelando à UE a necessária modernização do seu modo de atuação face a 

determinadas questões.  

Assim sendo, face a este cenário de incerteza jurídica e dificuldade de produção de prova idónea 

a conduzir os infratores a uma sentença de condenação, tornou-se premente a criação de novos 

mecanismos jurídicos facilitadores da deteção de determinadas manobras fiscais36.  

Sob a égide de uma urgente alteração do paradigma do planeamento fiscal agressivo, nascia a 

nova geração de combate ao planeamento fiscal agressivo - a DAC6, transposta para o 

ordenamento jurídico nacional pela Lei. 26/2020 de 21 de julho37. 

O caso Starbucks e o fracasso Europeu face à multinacional prendeu-se, de um modo geral, 

com a prova insuficiente produzida38 e não, propriamente, com a inexistência de um esquema 

fiscal que levantasse dúvidas quanto à sua legalidade39.  

 
36 Neste sentido, defendendo a necessária implementação de um mecanismo adicional aos já existentes, destaque-
se a posição de VANNEST, L. & PEETERS, B., “European Union/International - DAC 6: An Additional Common 
EU Reporting Standard?”, World Tax Journal, 2020, vol. 12, n.3.  
37 Para uma análise assertiva sobre a transposição da DAC6 nos vários ordenamentos jurídicos europeus, vide 
RESENIG. K., “European Union - The Current State of DAC-6 Implementation in the European Union”, 
European Taxation, 2020, vol. 60, n. 12.  
38 Importará recordar que, no âmbito da fiscalização dos auxílios de Estado, cabe, em princípio à CE fazer prova, 
na decisão impugnada, da existência desse auxílio (v. neste sentido, Ac. Olympaiki Aeroporia Ypiresies vs. 
Comissão, T-68/03). Neste contexto, a Comissão é obrigada a conduzir o procedimento de investigação das 
medidas em causa de forma diligente e imparcial, de modo a dispor, aquando da adoção de uma decisão final que 
conclua pela existência e, se for o caso, pela incompatibilidade ou ilegalidade do auxílio, dos elementos mais 
completos e fiáveis possíveis. 

39 Quanto à debilidade da prova produzida pela CE, dispõe o TGUE, “(...) O facto de alegar um erro metodológico 
não basta para provar a existência de uma vantagem (...)”, § 179, processo T-760/15 e T-636/16, disponível em 
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A elaboração do planeamento fiscal por parte da Starbucks, partia da utilização alegadamente 

abusiva de royalties e ativos intangíveis difíceis de avaliar - tratava-se de uma utilização 

idêntica à das restantes multinacionais, entretanto igualmente escrutinadas pela CE, cfr. o caso 

Apple, Nike, Fiat, entre outros40.  

Assim sendo, a lição europeia retirada do caso Starbucks e da inevitável reforma fiscal 

necessária, acabaria por ser complementada por várias das ações BEPS desenvolvidas pela 

OCDE ao longo da última década. Este plano de ação (i) identifica ações necessárias para 

enfrentar a erosão da base tributária e a transferência de lucros; (ii) estabelece prazos para a 

implementação dessas ações; e (iii) identifica os recursos necessários e a metodologia adequada 

para implementar as ações41. 

Chegados aqui, a conclusão inevitável é a de que, contrariamente aos sentimentos iniciais de 

desânimo e descrença veiculados por alguns autores face à decisão do TGUE alegando que a 

UE estaria destinada ao fracasso na sua luta contra o planeamento fiscal agressivo contra 

multinacionais - tal não se viria a verificar como verdade.  

As dificuldades enfrentadas pela CE para alcançar a prova bastante de como existiam 

desconformidades contabilísticas no seio da Starbucks contribuíram para a criação e o 

desenvolvimentos de técnicas de deteção de esquemas de planeamento fiscal mais avançadas e 

eficazes. Para a elaboração desta nova geração de normas anti-abuso, contribuíram 

inevitavelmente os fracassos em sede jurisdicional por parte da CE, apenas deste modo foi 

possível perceber qual o cerne destas manobras fiscais abusivas, bem como os seus alicerces e 

fundamentos - apenas com este conhecimento seria possível desconstruir todos estes esquemas 

e elaborar um plano legislativo mais completo e eficaz.  

A DAC6 é o resultado de uma série de investigação ao nível internacional e paralelamente a 

consagração e reconhecimento das insuficiências e erros cometidos pela CE ao longo da última 

década no combate ao planeamento fiscal agressivo. Pelo que, a conclusão alcançada é a de que 

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FB6880165A4FBA3711030AC6471DF4D7?text
=&docid=218101&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=988132.  

40 Para uma visão completa sobre as questões subjacentes a estes casos, VERHAGEN, H., “State Aid and Tax 
Rulings – An Assessment of the Selectivity Criterion of Article 107(1) of the TFEU in Relation to Recent 
Commission Transfer Pricing Decisions”, European Taxation, 2017, p. 279-287 

41 Para mais desenvolvimentos poderá ser consultada a página da OCDE destinada ao planos BEPS, disponível em 
https://www.oecd.org/tax/beps/plano-de-acao-para-o-combate-a-erosao-da-base-tributaria-e-a-transferencia-de-
lucros-9789264207790-pt.htm.  
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o caso Starbucks, revelou-se como um exemplo de como, em certos momentos é necessário dar 

um passo atrás para futuramente dar passos à frente. 

 

6. CONCLUSÕES  
I. Em 21 de outubro de 2015 a CE decidiu que os Países Baixos concederam vantagens fiscais 

seletivas à Starbucks, as quais se afiguravam ilegais à luz das regras da UE em matéria de 

auxílios estatais;  

II. As referidas decisões foram tomadas em processos que se inserem numa série de 

investigações lançadas em 2013 pela Comissão Europeia relativamente a diversas informações 

vinculativas em matéria fiscal emitidas por determinados EM’;  

III. A Comissão Europeia concluiu que a informação emitida pelas autoridades fiscais 

holandesas reduziu artificialmente a fatura fiscal da Starbucks Manufacturing;  

IV. A investigação da Comissão Europeia revelou que o valor dos royalties pagos à Alki não 

podiam ser justificados, dado que não refletiam adequadamente o valor de mercado. Igualmente 

revelou que o preço de compra do café verde à Starbucks Coffee Trading SARL tinha sido 

muito inflacionado face aos valores de mercado;  

V. Estes dois fatores reduziram indevidamente a matéria coletável da Starbucks Manufacturing, 

que viu a sua carga fiscal diminuída, desde 2008, em cerca de 20 a 30 milhões de euros;  

VI. Ao longo de todo o processo, os Países Baixos negaram veemente as acusações de auxílios 

de estado ilegais defendidas pela CE, alegando que a prova realizada era consideravelmente 

deficitária e insuficiente;  

VII. O TGUE acabaria por, a 24 de setembro de 2019, vir a dar razão à Starbucks, anulando a 

decisão da CE;  

VIII. Iniciava-se uma nova era na investigação de esquemas de planeamento fiscal agressivo;  

IX. Com o fracasso da CE no domínio da elaboração da prova, surge a necessidade de realizar 

uma reforma fiscal ao nível europeu no que concerne ao modus operandi da deteção e 

condenação de esquemas de planeamento fiscal agressivo;  
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X. Nasce a DAC6 - a nova geração legislativa de luta contra a fraude e evasão fiscal - fruto de 

esforços encetados pelos governos europeus conjuntamente com organizações internacionais e 

estudos já desenvolvidos. 


