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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Directiva 2003/48/CE do Conselho relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a 
forma de juros (seguidamente, "directiva"), foi aprovada em 2003. Os Estados-Membros 
começaram a aplicar as suas disposições em 1 Julho de 2005. O objectivo final da presente 
directiva é permitir aos Estados-Membros tributar também, em conformidade com as
respectivas legislações, os rendimentos da poupança sob a forma de juros pagos no seu 
território a beneficiários efectivos que sejam pessoas singulares residentes noutro 
Estado-Membro.

Nos termos do artigo 18.º da directiva, Comissão deve apresentar ao Conselho, de três em três 
anos, um relatório sobre a aplicação da presente directiva. Com base nesses relatórios, a 
Comissão deve propor ao Conselho, se for caso disso, as alterações à directiva que sejam 
eventualmente necessárias.

No seu primeiro relatório, de 15 Setembro 2008, a Comissão constatou que é agora possível 
contornar a directiva mediante uma utilização de veículos de investimento intermédios 
(pessoas colectivas ou centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica) que não 
sejam abrangidos pela definição formal vigente de "beneficiário efectivo" (que se refere 
apenas a indivíduos) e que não são actualmente obrigados a agir eles próprios como agentes 
pagadores. A directiva pode ainda ser contornada mediante uma reorganização da carteira de 
investimentos, de modo a que o rendimento, embora beneficiando de limitações de risco, de 
flexibilidade e de um retorno de investimento acordado equivalente ao dos créditos, 
permaneça fora da definição formal de "juros" da directiva.

Objectivos da proposta da Comissão e descrição das medidas propostas

A proposta da Comissão visa alargar o âmbito de aplicação da directiva, sem, ao mesmo 
tempo, aumentar os encargos administrativos dos agentes económicos. Além disso, o 
objectivo é aplicar as alterações, para, na medida do possível, sanar as lacunas deixadas em 
aberto pela directiva, como assinalado no relatório da Comissão, e evitar distorções.

Definição de "beneficiário efectivo"

Actualmente, a directiva não cobre os pagamentos de juros efectuados em proveito de 
entidades e centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica detidos por pessoas 
singulares, o que pode dar às pessoas singulares a possibilidade de contornar a directiva 
recorrendo a interpostas entidade ou centros de interesses colectivo sem personalidade 
jurídica. A Comissão considera, no entanto, que uma extensão indiscriminada da definição de 
"beneficiário efectivo" de molde a cobrir todos os pagamentos a entidades e a centros de 
interesses colectivos sem personalidade jurídica não só não seria uma solução adequada, 
como seria demasiado pesado. No entender da Comissão, é mais eficiente pedir aos agentes 
pagadores que utilizem as informações de que já dispõem ao abrigo da luta contra o 
branqueamento de capitais (Directiva 2005/60/CE) - a chamada "abordagem baseada na 
transparência", pretendendo desta forma garantir que todas as pessoas singulares que façam 
uso de outros agentes intermediários que recebem o produto de suas economias sejam 
efectivamente tributadas no Estado-Membro de residência. 
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De acordo com a proposta, os agentes pagadores situados na UE deverão aplicar a abordagem 
baseada na transparência aos pagamentos feitos às entidades e centros de interesses colectivos 
sem personalidade jurídica estabelecidos fora da UE quando não esteja assegurada uma 
tributação apropriada dos rendimentos de juros pagos a essas entidades ou centros de 
interesses colectivos sem personalidade jurídica. Essas entidades e jurisdições são enumeradas 
no anexo I. 

Em defesa de uma utilização das disposições de luta contra o branqueamento de capitais, 
argumenta-se que isso evita um encargo administrativo adicional. No entanto, as referências à 
directiva supramencionada são problemáticas, nomeadamente por causa das diferenças entre 
conceitos, que tornam difícil a interpretação da directiva. O sistema de recolha de informações
que visa evitar o branqueamento de capitais não é, em si mesmo, compatível com o objectivo 
da directiva de evitar a evasão fiscal. Conviria explicitar a aplicação das disposições de luta 
contra o branqueamento de capitais previstas na presente directiva para evitar a falta de 
clareza. 

"Agente pagador" e "agente pagador na altura da recepção", 

A Comissão propõe, no artigo 4 º da directiva, uma clarificação do conceito de "agente 
pagador", de acordo com a qual qualquer estrutura intermédia deveria ser considerada como 
"agente pagador na altura da recepção de um pagamento de juros". A Comissão propõe o 
aditamento, sob a forma de anexo III, de uma lista positiva contendo todas as entidades ou 
centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica considerados como "agentes 
pagadores na altura da recepção de um pagamento de juros". No entanto, a repartição de 
responsabilidades entre os agentes pagadores permanece ambígua quando vários agentes 
pagadores funcionam como estruturas intermédias antes de o rendimento da poupança chegar 
ao beneficiário efectivo.

Definição de "pagamento de juros" 

A Comissão propõe uma alteração do artigo 6 º da directiva, de modo a que a definição de 
"juros" não cubra só os rendimentos de juros, mas também os rendimentos substancialmente 
equivalentes derivados de títulos que, de um ponto de vista do investidor, podem ser 
considerados como equivalentes a créditos, uma vez que o risco é conhecido e não superior ao 
dos créditos (o investidor recupera, pelo menos, 95% do capital investido aquando do 
vencimento dos títulos). A proposta procura dificultar o menos possível a actividade de 
investimento neste sector, sendo que o limiar de 95% de capital garantido se justifica no que 
diz respeito aos títulos mobiliários e os inconvenientes causados são proporcionados, tendo 
em conta os benefícios obtidos com a alteração.

A Comissão propõe igualmente alargar o âmbito de aplicação da directiva aos rendimentos 
resultantes dos contratos de seguro de vida que podem ser directamente comparados a 
organismos de investimento colectivo, uma vez que o seu desempenho positivo efectivo, de 
que dependem os rendimentos, está inteiramente ligado aos rendimentos dos créditos ou aos 
rendimentos equivalentes nos termos da directiva e que não prevêem uma cobertura 
significativa dos riscos biométricos (menos de 5%). A extensão da definição de tais produtos 
aos contratos de seguro de vida está ligada aos casos de evasão fiscal que, de acordo com a 
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Comissão, poderão ser evitados no futuro graças a essa alteração. Seria, no entanto, preferível 
visar uma norma mais geral, que procurasse evitar que a directiva seja contornada quando são 
desenvolvidos novos produtos de investimento. Será difícil encontrar meios eficazes, mas 
também proporcionais, de o conseguir.

Período transitório para a aplicação da retenção na fonte

A Bélgica, a Áustria e o Luxemburgo beneficiam de um período transitório ao abrigo da 
presente directiva, durante o qual permanecem fora do sistema de intercâmbio automático de 
informações, aplicando um sistema alternativo de retenção na fonte. A Comissão não faz
propostas relativamente a este assunto.

A Comissão também não faz propostas relativamente à distribuição das receitas fiscais 
quando é aplicada a retenção na fonte. 

o
o    o

As alterações à directiva propostas pela Comissão são necessárias para evitar a evasão fiscal e 
clarificar o âmbito da actual directiva. Todavia, as alterações propostas ainda são por vezes 
pouco claras, carecendo de interpretação. Nesta fase, a relatora não apresenta alterações à 
proposta da Comissão por considerar que a mesma representa, nas actuais circunstâncias, um 
passo claro na via certa. 

CONCLUSÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta da Comissão seja 
aprovada.
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