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Foi com muito gosto que acedemos ao desafio da Associação Fiscal Portuguesa de comentar a
excelente apresentação do nosso Colega Bruno Santiago sobre um tema tão complexo como é
o do tratamento fiscal em Portugal das partnerships estrangeiras.
O nosso colega Bruno Santiago enquadra este tema, e bem a nosso ver, no contexto da
transparência fiscal e não tanto no contexto da qualificação jurídica da entidade em si mesma.
Com efeito, embora sem deixar de nos oferecer esse enquadramento no direito português e no
direito comparado, o que interessa saber é como é que os rendimentos que são distribuídos por
ou a essas entidades devem ser tratados em Portugal no contexto da fiscalidade internacional.
Oferece-nos o Dr. Bruno Santiago um enquadramento para a forma como são tratados esses
rendimentos em Portugal.
Resumindo:
 Se pagos por um residente em Portugal a uma partnership estrangeira, tudo parece depender
da produção, por essa entidade, de um certificado de residência fiscal adequado às regras
portuguesas (Modelo RFI ou outro).
Se o entrega, Portugal aplicará a taxa reduzida da convenção de dupla tributação celebrada
com esse País.
Se não o puder entregar porque esse País tributa, não a partnership, mas os respetivos sócios,
e entregar a lista desses sócios, e esses sócios depois produzirem certificados de residência
fiscal, Portugal aplicará a convenção celebrada com o país de residência de cada sócio.
 Se pagos por uma partnership estrangeira a um residente português, Portugal deverá
conceder crédito por dupla tributação internacional, conquanto esse rendimento tenha sido
tributado num País que tenha com Portugal uma convenção de dupla tributação e a tributação
na fonte tenha ocorrido em conformidade com a referida convenção.
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A questão que me parece estar subjacente a esta temática prende-se com potenciais conflitos
que decorram do facto de dois Países qualificarem uma entidade de forma diferente. Um
considera a partnership opaca1 e outro considera-a transparente2.
Tudo se simplificaria se os diferentes Países respeitassem a qualificação que é dada a uma
qualquer entidade pelo seu Estado de residência, em linha aliás com o que dispõe o n.º 5 do
artigo 14.º do Código do IRC e, como muito bem refere o nosso Colega na sua apresentação,
pela OCDE e pela MLI.
Aliás, a qualificação de entidades estrangeiras de acordo com a lei doméstica pode gerar
resultados absurdos, como resulta da facilidade com que, por exemplo, os EUA permitem que
contribuintes elejam se uma sociedade por quotas portuguesa é opaca ou transparente para
efeitos americanos ou, noutro exemplo, como o Reino Unido conclui que uma sociedade em
comandita por ações belga é opaca e uma sociedade em comandita simples francesa é
transparente.
Pessoalmente, considero que a assimilação das partnerships a tipos específicos de sociedades
(seja designando-as de sociedades de pessoas ou assimilando-as a sociedades em nome
coletivo) não é a mais correta. As partnerships são estruturas distintas, próprias de outros
ordenamentos jurídicos, sem assimilação direta às estruturas societárias conhecidas no direito
português. Mesmo quando tentamos assimilá-las aos diferentes tipos societários portugueses,
em função do respetivo regime de responsabilidade, temos sempre de ter em conta que todos
eles são opacos do ponto de vista tributário português, e todas elas são transparentes do ponto
de vista fiscal nos respetivos países.
Por este motivo, tenho sempre defendido que a resolução de problemas de qualificação não
pode deixar de ser feito tendo em conta (a) a qualificação dada pelo Estado de residência à
entidade e (b) as regras constantes das convenções de dupla tributação, que mandam:
 por um lado, aplicar a taxa reduzida sempre que a entidade que recebe o rendimento “é
pessoa residente sujeita a tributação no outro Estado contratante” (ainda que isenta, como
é o caso das sociedades de transparência fiscal portuguesas) e o seu beneficiário efetivo;
 pelo outro, conceder crédito de imposto sempre que um seu residente é tributado no outro
Estado contratante, de acordo com as regras da convenção.
Assim, por exemplo, se o rendimento pago por uma entidade portuguesa a uma partnership
americana, no âmbito da qual o apuramento da matéria coletável e a tributação ocorrem na
esfera dos sócios, e esses sócios residem fora dos EUA, Portugal não aplicará a convenção pois
essa partnership não é “pessoa residente sujeita a imposto” nos EUA.
1

Ou seja, tributa-a diretamente, enquanto entidade distinta dos seus sócios.
Ou seja, não a tributa diretamente, fazendo incidir a tributação na esfera jurídica dos seus sócios. A transparência
fiscal pode ocorrer (a) ao nível da determinação da própria matéria coletável (a qual é calculada também ao nível
dos sócios), implicando normalmente que a partnership não se encontra sujeita a imposto, ou (b) apenas ao nível
da imputação dessa matéria coletável na esfera dos sócios (caso em que a matéria coletável é calculada ao nível
da própria entidade), implicando normalmente que a partnership se encontra sujeita a imposto mas dele isenta.
2
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Todavia, se o rendimento é pago a uma partnership estrangeira, cuja matéria coletável é apurada
em termos semelhantes aos do nosso código do IRC mas beneficia de uma isenção tributária
por incidirem os impostos sobre os seus sócios, Portugal deve respeitar o facto de essa entidade
ser “residente e sujeita a imposto”, devendo averiguar apenas se os beneficiários do rendimento
são ou não residentes desse Estado.
Mas não está em causa a qualificação da entidade, que é feita pelo Estado de residência. Sendo
os beneficiários efetivos residentes nesse Estado, aplicar-se-á a convenção em relação a cada
um deles.
Ou, ainda por exemplo, se o rendimento for pago por uma entidade estrangeira a uma sociedade
portuguesa fiscalmente transparente, Portugal deverá emitir o competente certificado de
residência fiscal, pelo que a recusa desse Estado em aplicar a Convenção só pode ocorrer em
face do princípio do beneficiário efetivo.
Por maioria de razão, idêntica solução deve ocorrer caso o rendimento seja pago, por exemplo,
a uma Sociedade em Nome Coletivo Portuguesa (“SNC”), ainda que o Estado da fonte a
considere transparente. Se, com base numa classificação doméstica, esse Estado recusar aplicar
a Convenção com base nessa classificação, então essa tributação não ocorre “em conformidade
com a Convenção” (a SNC é residente sujeita a imposto e beneficiária efetiva do rendimento),
o que terá implicações na forma como Portugal apura o crédito fiscal que é devido.
Não gostaríamos de terminar sem antes destacar duas notas que nos parecem importantes no
contexto desta temática:
 A primeira para referir que este tema da tributação das partnerships entronca com diversos
outros temas de fiscalidade internacional como sejam a tributação de trusts, fundos de
investimento e outras entidades, bem como com regras como as do beneficiário efetivo,
assimetrias hibridas ou regras de CFC3. O Dr. Bruno Santiago deixa isso claro na sua
apresentação, ao referir-se a elas, mas eu tenderia a dizer que se deverá distinguir o que
sejam regras de qualificação e regras tendentes a combater a evasão fiscal. Uma partnership
pode ter direito a beneficiar de uma convenção em razão da aplicação de regras de
qualificação e depois ver recusado o respetivo beneficio em razão de uma norma anti-evasão;
 A segunda para referir que podem existir situações mais complexas, designadamente quando
a pessoa que solicita o crédito em Portugal não é a pessoa que pagou o imposto no outro
Estado Contratante ou quando os dois Estados contratantes qualificam o mesmo rendimento
de forma diferente.
Imagine-se que o rendimento foi sujeito a imposto no Estado S mas pago a uma partnership no
Estado P e que o Estado P considera que a partnership é fiscalmente transparente e que a
tributação deveria ocorrer na esfera dos respetivos sócios em Portugal.
Imagine-se que Portugal considera que essa entidade é realmente transparente e que os sócios
devem integrar o rendimento nas suas declarações de IRS.

3

“Controlled foreign corporation”, ou regras de transparência fiscal internacional.
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Não vemos motivo para que os sócios estejam impedidos em Portugal de creditar o imposto
pago no Estado S, ainda que esse pagamento tenha sido feito no Estado S em nome da
partnership localizada no Estado P.
A OCDE já veio pronunciar-se nesse sentido (parágrafo 69.2 do comentário ao artigo 23 da
Convenção Modelo). Se o rendimento (visto objetivamente) for sujeito a tributação noutro
Estado, e essa tributação respeitar a Convenção entre Portugal e esse outro Estado (no caso,
o Estado S, assumindo que o Estado P nada tributou), então o crédito deve ser concedido
ainda que as pessoas jurídicas que o pagaram sejam distintas.
Situação semelhante se, por exemplo, o Estado S aplica o artigo 6.º da Convenção e tributa o
rendimento predial obtido por uma entidade transparente residente em S nas mãos dos seus
sócios, residentes em R. Caso o Estado R considere a entidade opaca, poderá qualificar o
rendimento como uma distribuição de dividendos. Mas isso não deverá impedir que o Estado
R conceda crédito pelo imposto liquidado no Estado S, pois tal imposto foi liquidado “em
conformidade com as normas da Convenção”.
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