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Resumo O tema desta dissertação tem a ver com o sistema de impostos 

no novo paradigma de comércio. Como veículo que veio 
revolucionar o mundo dos negócios, o Comércio Electrónico 
provocou um impacte profundo não somente nas empresas, 
como também na sociedade em geral. 
As preocupações relativamente à tributação deste novo 
paradigma têm vindo a aumentar uma vez que o Comércio 
Electrónico facilita a evasão e a fraude fiscais. Paralelamente 
tenta-se evitar que a rede electrónica se torne num paraíso 
fiscal pela falta de legislação específica e adequada. Deste 
modo, importa discutir as problemáticas inerentes a esta nova 
realidade. 
Com este trabalho pretende-se fornecer uma abordagem ao 
tema do Comércio Electrónico, assim como à aplicabilidade da 
fiscalidade directa e indirecta a esta nova tendência mundial.  
Face às dificuldades inerentes à tributação do rendimento, 
procura-se demonstrar que não existem soluções isoladas para 
um problema de âmbito global. Questiona-se ainda a 
manutenção de conceitos aplicáveis a realidades físicas 
transpostos para a realidade virtual.  
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Abstract The subject matter of this dissertation concerns the tax system 

in the new paradigm of trade. As a means that has 
revolutionized the business world, Electronic Commerce has 
caused a profound impact not only in enterprises but also in 
society in general.  
Concerns regarding the taxation of this new paradigm have 
been increasing, since electronic network promotes tax 
avoidance and evasion. Simultaneously, attempts to prevent 
that it becomes a tax haven, owing to the lack of specific and 
appropriate legislation, are being done. Based on the above, it 
is important to discuss the problems inherent to this new reality. 
With this work we aim to provide an approach not only into the 
main concepts of Electronic Commerce, but also to the 
applicability of the income and consumption taxation of this new 
global trend. 
Due to the difficulties related to the income taxation, we try to 
demonstrate that there are no isolated solutions to a global 
scope problem. We still question the maintenance of the 
concepts applied to the physical reality, transposed to the virtual 
reality.  
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia da informação causou grandes mudanças no quotidiano das pessoas e das 

organizações, trazendo consigo outras oportunidades e possibilidades, democratizando o 

conhecimento e a informação. 

 

Numa sociedade cada vez mais informada, a Internet propícia oportunidades, 

interligando simultaneamente as pessoas e as organizações. Com tamanha versatilidade, 

passou a ser cobiçada pelas empresas, tornando-se num novo meio de comercializar 

produtos e serviços, provocando deste modo uma substancial alteração no modo como 

se processa o comércio. 

 

No entanto, a par do conjunto de oportunidades e desafios para as empresas, surgem os 

colocados às administrações fiscais. Actualmente, nos mercados mundiais não existem 

limites geográficos e nem sempre é fácil conhecer a localização e identidade das partes 

envolvidas nas transacções.  

 

Neste contexto, pretende-se com o trabalho em apreço demonstrar a importância que o 

Comércio Electrónico, como novo paradigma de comércio, assume nos dias de hoje, 

assim como explicitar os domínios deste. 

 

O presente trabalho irá fornecer uma abordagem ao tema do Comércio Electrónico e à 

fiscalidade com ele relacionada uma vez que este tem potencial para se tornar num dos 

maiores desenvolvimentos económicos do século XXI. 

 

Após a parte introdutória deste trabalho e tendo em vista o objectivo atrás proposto, 

começaremos por fazer uma breve abordagem ao Comércio Electrónico evidenciando os 

principais conceitos relacionados com esta realidade e apresentando algumas análises 

estatísticas sobre a sua evolução.   
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Seguir-se-á uma análise dos primeiros trabalhos efectuados pela União Europeia (UE) e 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no âmbito 

da fiscalidade aplicável ao Comércio Electrónico. 

 

Dada a importância que a factura electrónica assume no contexto do Comércio 

Electrónico, efectuaremos no capítulo 4 uma breve análise aos diplomas que 

regulamentam o regime da factura electrónica e da assinatura digital.  

 

No capítulo 5 passaremos a discutir o regime fiscal Português no âmbito da fiscalidade 

indirecta. Neste capítulo serão salientados os aspectos mais importantes acerca desta 

temática, nomeadamente no que concerne à incidência, regras de localização, taxas e 

aplicação do Regime Especial para Sujeitos Passivos não Residentes na Comunidade. 

 

Analisar-se-ão, igualmente, as questões relacionadas com a fiscalidade directa, assim 

como as problemáticas que lhe são inerentes. Serão discutidas as principais 

problemáticas neste âmbito, ficando demonstrada a importância da cooperação entre os 

Estados para o desenvolvimento de soluções internacionalmente aceitáveis para os 

desafios criados pelo Comércio Electrónico. 

 

Por fim, concluiremos este trabalho tecendo alguns comentários sobre o assunto e 

evidenciando os aspectos mais importantes deste novo paradigma de comércio. 
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2 – COMÉRCIO ELECTRÓNICO: 

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO, CONCEITOS, 

SEGMENTOS E PRINCÍPIOS FISCAIS 
 

2.1 – ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

Com a disponibilização da tecnologia World Wide Web (WWW), na década de 90, 

assistiu-se a uma profunda mudança do ambiente negocial tradicional. Essa alteração 

veio permitir que uma parte significativa do tecido empresarial reequacionasse as suas 

estratégias de actuação no mercado. 

 

O desenvolvimento e expansão dos computadores e das tecnologias das redes tiveram 

um impacte tão substancial nos negócios, na economia e na sociedade, que de acordo 

com Cunha (2007), são vários os observadores que estabelecem um paralelismo entre a 

revolução digital do século XXI e a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. 

 
A Revolução Industrial emergiu de um conjunto de mudanças tecnológicas com forte 

impacte no processo produtivo, tendo repercussões tanto a nível económico como 

social. Nos dias de hoje, os computadores afectam a produtividade ao permitirem a 

automatização de tarefas, facilitando ainda a criação de conhecimento. Contudo, 

julgamos que a principal faceta, da revolução em curso, prende-se com a conexão e a 

interactividade das economias. Encontramo-nos na era da economia digital em rede. 

 

Nos últimos anos, segundo a Autoridade Nacional da Comunicação (ANACOM) 

(2004), tem-se assistido, igualmente, ao aparecimento de novas fontes de eficiência, 

bem como ao desenvolvimento e adaptação de novos métodos de organização da vida e 

do trabalho. 

 

Apesar de somente a partir da década de 90 o Comércio Electrónico ter ganho 

relevância, não podemos deixar de referir que este foi adoptado pelas empresas desde o 

início dos anos 70. Durante essa década, verificou-se, nos mercados financeiros, a 
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introdução de uma das mais elementares formas de Comércio Electrónico – o serviço 

Electronic Funds Transfer (EFT). Tal serviço, consistia na realização de transferências 

de fundos entre os bancos, permitindo a optimização dos pagamentos electrónicos. 

 

Entre os anos 70 e o início dos anos 80, o Comércio Electrónico passou a ser utilizado 

pelas empresas por meio do Electronic Data Interchange (EDI) e do correio 

electrónico1, difundindo-se deste modo através das mensagens electrónicas. 

 

A tecnologia EDI, que consistia numa forma estruturada de trocar dados, surgiu ligada a 

grandes grupos económicos, com elevados volumes de procura, permitindo-lhes 

automatizar os seus procedimentos de compras. Todavia, o EDI operava de um modo 

relativamente rígido, não permitindo às empresas envolvidas a possibilidade de 

negociação ou discussão. Exigia, ainda, a instalação de redes de comunicação privadas 

entre as partes intervenientes, o que tornava todo este processo bastante oneroso. 

 

Numa fase prévia à popularização da Internet, surgiram ainda as Redes Proprietárias, 

onde as transacções eram efectuadas mediante a aceitação por parte dos utilizadores, de 

um conjunto de pressupostos definidos pela gestão dessas redes. 

 

O advento da Internet, na década de 90, permitiu que as organizações ultrapassassem a 

barreira física do espaço e que se integrassem de uma forma dinâmica. De um modo 

geral, no Comércio Electrónico as partes intervenientes numa transacção não necessitam 

de se conhecerem previamente. De igual modo, não existe a necessidade de aceitarem 

quaisquer regras pré-estabelecidas. 

 

De forma resumida podemos, com uma única palavra definir o gerador de toda esta 

mudança – Internet. A Internet, mais concretamente a “Web”, apresentou ao mundo 

uma evolução significativa na forma como se processavam as comunicações a nível 

mundial. E foi neste preciso período que o Comércio Electrónico conheceu a sua maior 

                                                
1 Enquanto o EDI respeita a uma transferência de dados estruturados, ou seja de “aplicação para 
aplicação”, o correio electrónico respeita à transferência de dados não estruturados, ou seja de “pessoa 
para pessoa”. 
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fase de desenvolvimento, tendo assumido o papel revolucionário nos domínios digitais, 

com que a economia mundial e as sociedades de hoje se confrontam. 

Desta forma, a Internet veio alterar a forma como os produtos e serviços passaram a ser 

encomendados, distribuídos e transaccionados. 

 

Segundo Cunha (2007), a Internet provocou mudanças significativas na forma como se 

desenvolvem os relacionamentos entre compradores e vendedores, modificando as 

esferas económicas, oferecendo novos modelos de compra, de venda e de fornecimento 

de serviços aos clientes. Embora continue a provocar alterações nos dias de hoje, estas 

já não são de forma tão expressiva como o mundo conheceu no seu período inicial. 

 

Segundo o Relatório do Grupo de Trabalho para o Estudo da Política Fiscal, 

Competitividade, Eficiência e Justiça do Sistema Fiscal, apresentado pelo Ministério 

das Finanças e Administração Pública em 2009, a utilização da Internet, e outros meios 

electrónicos semelhantes, colocam novos problemas e desafios às Administrações 

Tributárias no que concerne ao controlo da fraude e da evasão fiscal. De acordo com o 

mesmo, a Internet e a sua utilização para fins comerciais assim como a fácil conversão 

de bens físicos em produtos digitais “possibilitam o exercício da actividade económica 

à distância e a decorrente não tributação no mercado de destino do consumo, permitem 

a recaracterização de operações e (ou) dos seus fluxos financeiros por razões de 

planeamento ou evasão fiscal, bem como suscitam problemas na definição da 

competência tributária nacional aplicável e no respectivo controlo administrativo”. 

 

Também se apresenta como um instrumento de gestão com novas possibilidades 

conducentes a uma maior eficiência e eficácia das Administrações Tributárias no 

exercício das suas diversas actividades. Com efeito, com o desenvolvimento e 

crescimento das novas tecnologias, as Administrações Tributárias têm vindo a explorar 

e a criar modos de colocar estas ferramentas ao seu serviço, quer na gestão e 

administração dos impostos, quer na divulgação informativa, quer nas actividades de 

inspecção tributária. Deste modo é facilitado o cumprimento das respectivas obrigações.  
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2.2 – CONCEITO E MODALIDADES  

 

Nos dias de hoje, termos como “Comércio Electrónico” e “transacções online” são 

referidos nas práticas diárias correntes e estão presentes no nosso quotidiano. São 

conceitos que caracterizam a presente sociedade e que, de um modo indirecto, têm 

vindo a transformar a forma como se gerem os negócios e o modo como dirigimos as 

nossas vidas.  

 
No entanto, não existe até hoje uma definição completa e consensual do que é o 

Comércio Electrónico. Existem diversas tentativas e entre estas podemos destacar a 

dada pela Comissão Europeia (COM 374, 1998), que considera: 

 

“ O comércio electrónico engloba todas as actividades comerciais relevantes, 

realizadas por empresas, governos ou consumidores através de redes electrónicas como 

a Internet e a World Wide Web (WWW), incluindo operações comerciais, vendas e 

compras, celebração de contratos, publicidade e diversas actividades de marketing 

criando no seu conjunto um mercado electrónico”. 

 

Conforme o definiu Amorim (2002), o “Comércio Electrónico não é mais nem menos, 

se assim podemos dizer, do que uma nova forma de venda que recorre aos meios 

tecnológicos, por comparação com a forma tradicional, para desenvolver a actividade 

de intermediação entre, por um lado, a produção e, por outro o consumo de bens 

incluindo-se também nesta noção ampla de comércio a prestação de serviços”. 

 

De acordo com a Anacom (2004), “o Comércio Electrónico pode ser definido como a 

realização de transacções de bens e serviços entre computadores mediados por redes 

informáticas, sendo que o pagamento e ou a entrega dos produtos transaccionados não 

são, necessariamente, efectuados por via electrónica”. 
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Ao contrário do sistema de mercado tradicional em que diferentes localizações de 

produtos podem servir de base a distinções de preços entre produtos idênticos, o novo 

paradigma de comércio permite, em termos ideais, que um potencial comprador 

rapidamente localize o preço disponível mais baixo, para um determinado produto em 

qualquer parte do mundo. O mercado electrónico difere ainda do mercado tradicional, 

na forma como anuncia e sobretudo, como informa sobre os bens, como trata e satisfaz 

o cliente. 

 

Podemos concluir que o Comércio Electrónico se consubstancia numa nova forma de 

actividade que recorre aos meios tecnológicos para desenvolver a intermediação entre a 

produção e o consumo de bens incluindo-se as prestações de serviços. 

 

Atendendo às três definições avançadas anteriormente, podemos identificar  de acordo 

com Pereira (2004) dois tipos de actividades distintas dentro do Comércio Electrónico: 

uma directa, outra indirecta. Teremos assim, o Comércio Electrónico Indirecto e o 

Directo. 

 

Encontramo-nos na presença de Comércio Electrónico Indirecto ou via offline, sempre 

que se estabelecem relações comerciais ou contratuais em que o pagamento do preço se 

processa de forma tradicional (v.g., à cobrança).  

O bem não perde a sua natureza corpórea, continuando as operações para efeitos de 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a serem qualificadas como transmissões de 

bens. Assim, quando estamos perante uma operação efectuada via Comércio Electrónico 

offline, esta não apresenta qualquer nível de especificidade em relação às demais 

transmissões de bens ditas “clássicas”, apesar da sua encomenda e/ou o seu pagamento 

poder ser efectuado através da Internet. 

 

No caso do Comércio Electrónico Directo ou via online a encomenda do bem ou serviço 

é feita através da rede, bem como a sua entrega, funcionando assim a Internet como o 

meio de transporte. Neste caso, estamos perante um caso particular, uma vez que para 

efeitos de IVA o bem perde a sua natureza corpórea, revestindo carácter de um bem 
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digital ou virtual. Consequentemente, esta operação deixa, no âmbito do IVA, de ser 

qualificada como uma transmissão de bens para passar a ser uma prestação de serviços. 

Naturalmente, desta distinção resultam implicações significativas, em termos de taxas 

de imposto2. 

 

 

2.3 – SEGMENTOS DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO  

 

De acordo com a Anacom, podemos identificar quatro principais segmentos de 

Comércio Electrónico3, consoante o tipo de intervenientes envolvidos nas transacções. 

Esses segmentos são: 

 

a) B2C – “Business-to-Consumer” 

 

b) B2B – “Business-to-Business” 

 

c) B2A – “Business-to-Administration” 

 

d) C2A – “Consumer-to-Administration” 

 

 

A figura infra, é exemplificativa dos diferentes intervenientes do Comércio Electrónico, 

assim como das relações estabelecidas entre si. 

 

Os dois primeiros segmentos respeitam às empresas e às relações que as mesmas podem 

estabelecer entre si e entre os consumidores. 

 

 

 
                                                
2 Uma simples transmissão de jornais, na qual a transmissão offline será qualificada como uma 
transmissão de bens e por conseguinte tributada à taxa reduzida de 6%, uma vez que consta na verba 2.1 
da Lista I anexa ao CIVA, distinguir-se-á de uma transmissão de jornais online, que será tida como uma 
prestação de serviços, pelo que será tributada à taxa normal do imposto 21%. 
3 Os problemas fiscais são diferentes consoante o segmento em causa. 
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Figura 1 – Segmentos de Comércio Electrónico 

 

 
Fonte: Anacom – O Comércio Electrónico em Portugal – O quadro legal e o negócio – 2004 
 
 

Os dois últimos segmentos envolvem a Administração Pública (B2A e C2A) e estão 

vinculados à ideia de modernização, simplificação, transparência e qualidade do serviço 

público, aspectos cada vez mais destacados pela generalidade das entidades 

governamentais. O modelo “Simplex”4 da Administração Pública conduzido pelo actual 

Governo é um bom exemplo dos esforços governamentais nesta área. 

 

a) Business-to-Consumer (B2C) 

 

O segmento Business-to-Consumer respeita ao retalho do Comércio Electrónico e 

caracteriza-se pelas relações comerciais electrónicas entre as empresas e os 

consumidores finais. 

  

O comércio “B2C” sofreu fortes alterações com a chegada da “ Web” , o que conduziu a 

um aumento das operações. A actual variedade de serviços disponíveis electronicamente 

é prova do crescimento deste segmento. Existem várias lojas e centros comerciais 

virtuais na Internet a comercializar todo o tipo de bens de consumo, tais como jornais, 

revistas, livros, produtos de áudio e vídeo, softwares, automóveis, produtos alimentares, 

produtos financeiros, publicações digitais, entre outros. 
                                                
4 O Simplex é um Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa que engloba um conjunto de 
iniciativas que visam a facilitação da vida dos Cidadãos e Empresas. 
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Business 

 
Administration 
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b) Business-to-Business (B2B) 

 

O impacte provocado pela revolução das comunicações não se está a fazer sentir apenas 

nas transacções de venda Business-to-Consumer. As operações designadas por 

Business-to-Business realizadas através da Internet ultrapassam hoje em larga escala, o 

actual nível de comércio “B2C”.  

 

Business-to-Business engloba todas as transacções electrónicas realizadas entre 

empresas. As empresas implementam um ambiente colaborativo e transaccional entre si 

na Internet, sendo simultaneamente fornecedoras e compradoras umas das outras. 

 

Segundo a Anacom, o comércio “B2B” regista-se, essencialmente, em três grandes 

áreas: “e-Marketplaces”, “e-Distributions” e “e-Procurements”, que passamos a 

descrever. 

 

e-Marketplaces baseiam-se em sites especializados ou plataformas electrónicas que 

permitem às empresas encontrar-se virtualmente, assumindo posições de compradores 

e/ou vendedores. Estes mercados digitais podem assumir duas formas distintas:  

 

• Vertical  – quando são frequentados por empresas de uma indústria específica e; 

• Horizontal  – em que se permite a participação de empresas de várias indústrias 

ou ramos de actividade.  

 

e-Distributions são plataformas electrónicas formadas para integrar as empresas com os 

seus distribuidores, filiais e representantes, permitindo realizar diversas tarefas, desde 

uma simples consulta a um catálogo electrónico até à emissão de facturas e recepção de 

mercadorias. 

 

e-Procurements consistem em plataformas electrónicas desenvolvidas especificamente 

para suportar o aprovisionamento das organizações, possibilitando que estas optimizem 

a cadeia de fornecimento em termos de gestão de tempo e de custos.  
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O crescimento do Comércio Electrónico “B2B” permite reduzir os custos na aquisição 

de bens e serviços, reduções nos inventários e ciclos de produção. A concepção e 

desenvolvimento dos produtos torna-se mais curta, os serviços aos clientes mais 

eficientes e os custos de marketing e vendas mais reduzidos, criando-se novas 

oportunidades de mercado.  

 

c) Business-to-Administration (B2A) 

 

O segmento Business-to-Administration engloba as transacções online realizadas entre 

as empresas e a Administração Pública. Envolve uma grande quantidade e diversidade 

de serviços, nomeadamente nas áreas fiscais, da segurança social, dos registos e 

notariado e do emprego. 

 

Em Portugal, o “B2A” encontra-se em grande crescimento, tanto através da promoção 

do Comércio Electrónico na Administração Pública como dos mais recentes 

investimentos no e-government. 

 

d) Consumer-to-Administration (C2A) 

 

Consumer-to-Administration comporta todas as transacções electrónicas realizadas entre 

indivíduos e a Administração Pública. São várias as áreas de aplicação tais como a 

segurança social, a saúde, a educação e os impostos5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 É o caso da entrega das declarações, pagamentos, consulta de cadastro, entre outras. 
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2.4 – DADOS ESTATÍSTICOS NO USO DA INTERNET 

 

A Internet sofreu modificações significativas e o seu crescimento tem sido exponencial, 

conforme já referimos, quer ao nível da utilização empresarial quer individual. 

 

Na última década, os responsáveis pelas empresas portuguesas, à semelhança do que 

advinha da generalidade das empresas na UE, manifestaram uma crescente 

consciencialização da importância que o desenvolvimento tecnológico implicaria no 

aumento da sua competitividade. 

 

De acordo com estudos e informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), podemos constatar que a utilização das tecnologias de informação é 

cada vez mais frequente. 

 

Quadro I – Utilização das tecnologias da comunicação por dimensão da empresa 

em 2008. 

 

Escalão de pessoal ao serviço 

Utilização de 

Computador 

% 

Utilização de 

e-mail 

% 

Acesso à 

Internet 

% 

Posse de 

Website 

% 

Total 96,00 90,20 91,80 46,60 

      

10 a 49 pessoas ao serviço 95,40 89,00 90,60 42,40 

50 a 249 pessoas ao serviço 99,50 97,10 98,90 68,80 

250 e mais pessoas ao serviço 100,00 100,00 100,00 92,20 

 
Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas empresas – 20086 
 
 
 

De acordo com o quadro supra apresentado, verificamos que em 2008, 96% do total das 

empresas utilizam computador, 91,8% acedem à Internet e 90,2% comunicam através de 

correio electrónico (e-mail). 

 

                                                
6 Universo de análise: - 2941 Empresas com dez ou mais trabalhadores e as secções da CAE Rev. 2: D, G, 
H (551+522), I, J, K, O (92.1+92.2).  
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No entanto, a utilização destas tecnologias varia na razão directa da dimensão da 

empresa7 quando medida pelo número de emprego. A totalidade das grandes empresas 

utiliza computador, e-mail e acede à Internet. Nas médias empresas 99,5% utilizam 

computador, 98,9% acedem à Internet e 97,1% usam e-mail. No que concerne às 

pequenas empresas o computador é utilizado por 95,4%, a Internet por 90,6% e o 

correio electrónico por 89%. 

 

Apesar dos resultados referidos, verificamos que no que respeita à posse de website 

ainda não existe idêntico desempenho. Apenas 46,6% do total das empresas detém 

website sendo que nas grandes empresas esse valor é de 92,2% e nas pequenas apenas 

de 42,4%. 

 

Gráfico I – Empresas que utilizaram o Comércio Electrónico para efectuar e 

receber encomendas de bens ou serviços em 2007, por dimensão da empresa (%)8. 
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Encomendas efectuadas
 

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas empresas – 2008 

 

                                                
7 Consideramos grandes empresas as que têm mais de 250 colaboradores, médias empresas as que têm 
entre 50 a 249 colaboradores e pequenas empresas as que têm entre 10 a 49 colaboradores. 
8 Universo de análise: - 2941 Empresas com dez  ou mais trabalhadores e as secções da CAE Rev. 2: D, 
G, H (551+522), I, J ,k,O (92.1+92.2).  
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Através da análise do gráfico I, constatamos que a utilização da Internet como 

instrumento de realização de encomendas bens e serviços é já empregue por um 

universo alargado de empresas. Em 2007, 20% das empresas com dez e mais pessoas ao 

serviço efectuaram encomendas electrónicas, através da Internet ou outras redes. A 

proporção de empresas que realizam Comércio Electrónico é mais elevada nas empresas 

com 250 e mais pessoas, atingindo neste segmento as encomendas recebidas através da 

Internet ou outras redes um valor próximo dos 35%. 

 

Ao observar o gráfico II, verificamos que, para o mesmo ano, das empresas que 

efectuaram encomendas electrónicas, cerca de metade referem ter efectuado 

encomendas que representam 10% ou mais do valor total das compras da empresa. De 

salientar que mais de um terço refere que este valor é igual ou superior a 25%. 

 

Gráfico II – Valor das encomendas efectuadas através do Comércio Electrónico, 

no total das compras da empresa, em 2007 (%)  

 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

25% e mais

De 10% a menos de
25%

de 5% a menos de
10%

de 1% a menos de
5%

 
Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas empresas – 2008 
 

 

Dado o valor do Comércio realizado electronicamente coloca-se a questão de como o 

tributar. 
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2.5 – PRINCÍPIOS FISCAIS 

 

Os impostos aplicáveis ao comércio tradicional devem ser, igualmente, aplicados ao 

Comércio Electrónico. Contudo, as características deste último diferem, sendo a 

tributação das suas operações mais difícil quer pela sua rápida evolução, quer pelo seu 

constante desenvolvimento. 

 

O Comércio Electrónico, da mesma forma que oferece um enorme potencial económico 

com inúmeras oportunidades, coloca difíceis questões e preocupações às 

Administrações Tributárias quer no âmbito da gestão quer no de controlo. Há 

dificuldades em se conhecerem as transacções, os seus intervenientes e os locais onde 

foram concretizadas, que podem originar maiores riscos de fraude e/ou de evasão fiscais 

e novos factores de erosão das receitas tributárias à escala mundial. 

  

Assim, existe a necessidade de evitar a diminuição das receitas fiscais e o 

desaparecimento de contribuintes, e simultaneamente não permitir que a rede 

electrónica se torne num paraíso fiscal devido à falta de legislação específica e 

adequada. 

 

Tendo por base estas preocupações, a OCDE, em Novembro de 1997, organizou uma 

conferência internacional em Turku, onde os representantes dos governos e os 

empresários dos países membros debateram o impacte do Comércio Electrónico nos 

negócios. Nesta conferência, ficou definido que a OCDE ficaria encarregada de preparar 

uma proposta para a estrutura da tributação do Comércio Electrónico, que deveria 

obedecer aos critérios da neutralidade, da justiça, da certeza e da necessidade de evitar e 

excessiva tributação.  

 

No ano seguinte, em Outubro, na conferência de Ottawa, a proposta de estrutura da 

tributação do Comércio Electrónico foi apresentada tendo como tema: "Um mundo sem 

fronteiras - a concretizar o potencial do Comércio Electrónico"9. Desta conferência 

                                                
9 A fiscalidade foi um dos quatro temas debatidos nesta conferência. 
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resultou que os países deveriam aplicar ao Comércio Electrónico os mesmos Princípios 

que aplicavam no comércio tradicional, ou seja, os Princípios da Neutralidade, 

Eficiência, Eficácia e Equidade, Flexibilidade e da Certeza e Simplicidade. 

 

De acordo com o Princípio da Neutralidade qualquer transacção realizada por via 

electrónica deveria ser tributada de igual forma que as transacções realizadas pela via 

tradicional, proibindo-se qualquer tratamento positivo ou negativo excepcional10. 

 

Por sua vez, com o Princípio da Eficiência pretendia-se que fossem reduzidos os custos 

de aplicação das regras fiscais. Deste modo, os custos administrativos relacionados com 

a fiscalização, arrecadação e imposição de impostos incidentes sobre operações on-line 

deveriam ser reduzidos ao mínimo, de forma a não implicar uma desnecessária elevação 

de custos inerentes às empresas tendo em vista o cumprimento da legislação tributária. 

 

Os Princípios da Eficácia e Equidade visavam que a tributação deveria incidir sobre o 

montante apropriado com o intuito de reduzir as hipóteses de fraude e evasão fiscal. 

 

Segundo o Princípio da Flexibilidade os sistemas fiscais deveriam ser dinâmicos e 

flexíveis, devendo acompanhar a evolução das técnicas e das operações comerciais.   

 

Os Princípios da Certeza e da Simplicidade pretendiam que as regras fiscais fossem 

claras e simples de compreender para que se pudessem prever as consequências da 

tributação. 

 

Estas linhas de orientação desenvolvidas pela OCDE constituíram a referência para a 

regulamentação do Comércio Electrónico a nível global, nomeadamente a da UE. 

 

 

 

 

                                                
10 Apesar do esforço realizado para serem aplicados impostos que não provoquem desigualdades de 
tributação, a verdade é que é bastante difícil estabelecer uma plataforma de harmonia de modo a que cada 
um dos tipos de comércio não fique em desvantagem tributável relativamente ao outro. 
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3 – LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA  

 

A legislação comunitária constitui um meio essencial para que os cidadãos e os 

operadores europeus possam beneficiar, plenamente e sem consideração de fronteiras, 

das oportunidades proporcionadas pelo Comércio Electrónico. 

 

Deste modo, iremos neste capítulo abordar a legislação que tem vindo a ser 

desenvolvida pela União Europeia no âmbito da tributação do Comércio Electrónico. 

 

 

3.1 – TRABALHOS PRELIMINARES 

 

Consciente de que o crescimento da Internet como veículo de comércio internacional 

levantaria uma série de questões relacionadas com regime do IVA na UE, a Comissão 

Europeia, em estreita colaboração com os representantes das então quinze 

Administrações Fiscais dos Estados Membros (EM), começou também em 1997 a 

desenvolver trabalhos preparatórios por forma a analisar as implicações fiscais do 

Comércio Electrónico.  

 

Com base no relatório provisório11 apresentado em Abril de 1998, a Comissão concluiu 

que o quadro jurídico existente estava adequado às transacções efectuadas por via 

electrónica, respeitantes a transacções de bens materiais12. As mercadorias provenientes 

de países terceiros eram tributadas na importação. Nas transacções intracomunitárias, os 

bens destinados a consumidores finais eram submetidos ao regime das "vendas à 

distância". Neste regime a tributação é feita no EM do fornecedor até um certo limite e 

no EM da residência dos adquirentes a partir desse limiar. Os fornecimentos para 

adquirentes estabelecidos em países terceiros são exonerados de IVA aplicando-se a 

taxa zero.  

 
                                                
11  “Programa de Trabalho para 1998” apresentado no relatório da Comissão sobre a execução do 
programa de trabalho em 1997. 
12 Ressalvou-se contudo, a necessidade de as Administrações Fiscais estarem atentas ao possível impacte 
das mudanças ao nível do padrão e do volume de transacções. 
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No entanto, o quadro legal existente não previa ainda, por se tratar de fenómeno recente, 

o fornecimento online de bens digitais. Este facto, conduzia a que os fornecimentos 

realizados por empresas estabelecidas fora da Comunidade não fossem sujeitos a 

tributação, enquanto que os serviços prestados por empresas na UE se encontravam 

sujeitos a tributação. 

 

Assim, foram adoptados pelo ECOFIN em 6 de Julho de 1998, os três grandes 

princípios, que se seguem. 

 

� Não se deveriam criar novos impostos relativamente ao Comércio Electrónico. 

Defendia-se a adopção dos regimes tributários existentes, nomeadamente o IVA, de 

modo a poderem ser aplicados ao Comércio Electrónico. 

 

� A entrega de produtos sob forma electrónica deveria, para efeitos de IVA, ser 

considerada como uma prestação de serviços. 

 

� Apenas as prestações respeitantes a serviços consumidos na Europa deveriam ser 

sujeitas a tributação na Europa. 

 

Os trabalhos preparatórios atrás referidos conduziram à comunicação da Comissão ao 

Conselho de Ministros, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social, de 17 

de Julho de 1998, intitulado “Comércio Electrónico e Fiscalidade Indirecta”. Neste 

documento estabelecem-se as seis Directrizes, com referência à tributação do Comércio 

Electrónico, e que passamos a indicar: 

 

Directriz n.º 1: Manutenção dos impostos actuais – Determina que, para as transacções 

realizadas via electrónica não deverão ser criados novos impostos ou impostos 

adicionais13, sendo preferível uma adaptação dos impostos já existentes no domínio da 

fiscalidade indirecta, em especial o IVA. 

 

                                                
13 Alguma doutrina internacional tenta redesenhar um sistema fiscal baseado na adopção de impostos 
alternativos. Uma das propostas neste âmbito é o “bit tax”, que consigna a tributação sobre a transmissão 
digital de maneira proporcional, tendo por base a quantidade de bits transmitida e recebida. 
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Directriz n.º 2: Qualificação das transmissões electrónicas digitalizadas – Estipula-se 

nesta Directriz que, para efeitos de IVA, as transmissões electrónicas digitalizadas se 

qualificam como prestações de serviços14. 

 

Directriz n.º 3: Protecção da Neutralidade do IVA – Esta Directriz dá ênfase ao 

Princípio da Neutralidade Fiscal. Assim, os serviços fornecidos via electrónica para 

consumo na UE devem nela ser tributados, independentemente da sua origem. Deste 

modo, o mesmo tipo de serviços prestados por operadores da UE a consumidores fora 

deste espaço não deve ser sujeito a imposto na UE, permitindo-se, no entanto, a dedução 

deste. 

 

Directriz n.º 4: Simplicidade das normas e compatibilidade dos mecanismos fiscais com 

as práticas comerciais – Considera-se que a credibilidade de qualquer sistema de 

tributação recai quer sobre a sua praticabilidade quer sobre a sua viabilidade de  

implementação, pelo que o mesmo deverá ser simples.  

 

Directriz n.º 5: Controlo efectivo (tributação idêntica independentemente do tipo de 

consumo) – Os sistemas fiscais devem assegurar que todos os tipos de consumo são 

tributados da mesma forma, devendo-se, ainda, evitar obrigações desproporcionadas a 

fim de permitir o crescimento do Comércio Electrónico. Contudo, simultaneamente, 

devem existir garantias de que os impostos são controlados de forma eficaz. 

 

Directriz n.º 6: Simplificação da administração dos impostos (facturação e liquidação 

electrónicas) – É essencial garantir que, no domínio do Comércio Electrónico, o 

cumprimento de obrigações fiscais não seja mais oneroso para os operadores da UE do 

que para os operadores que não a integram. As Administrações Fiscais deverão ser 

participantes activas no mundo electrónico, e deverão estar aptas a integrar os seus 

conceitos e práticas nas relações com os operadores e consumidores, no ambiente global 

do Comércio Electrónico. 

 

                                                
14 “Uma transacção através da qual um produto é colocado à disposição do adquirente sob forma 
numérica através de uma rede electrónica deverá qualificar-se, para efeitos de IVA, como uma prestação 
de serviços”. 
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Assim e de acordo com a comunicação atrás referida, os impostos devem ser o mais 

possível neutros, não somente ao nível dos operadores económicos, como também ao 

nível dos consumidores, com o intuito de o seu comportamento não ser alterado em 

função da tributação.  

 

O Princípio da Neutralidade Fiscal encontra-se intrinsecamente ligado ao tratamento das 

transacções efectuadas por via electrónica, dado que estas não devem ser objecto de 

qualquer discriminação positiva ou negativa em relação ao comércio tradicional. Para 

efeitos de tributação, os Princípios da Neutralidade e Equidade Fiscal exigem que 

situações equivalentes sejam tributadas de forma equivalente. 

 

Tendo em consideração que após a conferência de Ottawa, já referida, se havia gerado 

consenso suficiente sobre os Princípios fundamentais a aplicar na tributação do 

Comércio Electrónico, e tendo em conta o sentido inequívoco dos Princípios subscritos 

pelos EM no Conselho ECOFIN de Julho de 1998, a Comissão Europeia apresenta, em 

7 de Junho de 2000, uma proposta de Directiva15. Esta pretende apenas modificar quer a 

“Sexta Directiva16”, relativa ao regime comum do IVA, quer o Regulamento (CEE) n.º 

218/9217, de 27 de Janeiro, sobre a cooperação administrativa no domínio dos impostos 

indirectos (IVA - Sistema VIES). Podemos constatar tal facto na exposição de motivos 

que acompanha a proposta de Directiva em que é afirmado “ tendo em conta o estado 

actual de desenvolvimento da Internet e, em especial, a emergência de novas estruturas 

comerciais e de novos modos de transacção, seria prematuro proceder a uma revisão 

profunda do regime do IVA actualmente em vigor, embora esta não possa ser adiada 

indefinidamente. As disposições gerais aplicáveis à tributação de serviços não 

reflectem as alterações que se verificaram a nível do comércio internacional desde o 

momento da sua redacção inicial”. 

 

 

  

                                                
15 Comissão Europeia (2000), COM 349 Final. 
16 Directiva 77/388/CE comummente designada apenas por“Sexta Directiva”. 
17 Estabelece procedimentos para a troca, por via electrónica, de informações relativas IVA no tocante às 
transacções intracomunitárias, assim como para qualquer troca posterior de informações entre as 
autoridades competentes dos Estados-membros. 
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Nos termos das disposições vigentes na Sexta Directiva, não era cobrado IVA sobre os 

fornecimentos de serviços a consumidores residentes na UE por empresas estabelecidas 

em países terceiros. Diversamente, os serviços fornecidos por operadores estabelecidos 

na UE a adquirentes de países terceiros eram sujeitos a tributação no EM onde o 

prestador se encontrava estabelecido, segundo a regra do lugar onde os serviços são 

materialmente executados. Estas disposições criavam, assim, uma evidente distorção18 

de concorrência, prejudicial aos operadores estabelecidos na Comunidade. 

 

A proposta apresentada veio alterar este quadro ao preconizar que o fornecimento de 

serviços por via electrónica passasse a considerar-se localizado e, consequentemente, 

sujeito a tributação, no lugar onde o adquirente tem a sede da sua actividade económica, 

um estabelecimento estável, o domicílio ou a sua residência habitual. Manteve-se, 

porém, a regra da localização no EM do estabelecimento do prestador, nos casos em que 

os serviços sejam fornecidos a particulares estabelecidos noutro EM. 

 

No entanto, as alterações mais significativas foram as que se prendiam com os 

fornecimentos efectuados por empresas estabelecidas fora da Comunidade. 

Relativamente a estes, a solução proposta é diferente, consoante os adquirentes sejam 

empresas ou particulares. Assim: 

 

� Se se tratarem de serviços adquiridos por empresas estabelecidas na 

Comunidade, estas são as únicas responsáveis pelo IVA, aplicando-se o sistema de 

autoliquidação (reverse - charge). 

 

� Sempre que os adquirentes sejam particulares residentes na Comunidade, os 

operadores estabelecidos em países terceiros terão de registar-se19 e cumprir as 

correspondentes obrigações fiscais em qualquer EM da União Europeia.  

                                                
18 Esta distorção provocava, não somente uma perda de receitas, como constituía um sério obstáculo ao 
desenvolvimento do Comércio Electrónico no mercado interno, já que, uma prestação de serviços 
efectuada por um operador económico comunitário estaria sempre sujeita ao pagamento de IVA, 
independentemente do adquirente ser residente na Comunidade Europeia ou num país estrangeiro. No 
entanto, o mesmo produto poderia ser transaccionado, isento de impostos, e por conseguinte de uma 
forma mais atractiva a um consumidor europeu por um fornecedor estrangeiro.  
19 É possível ao prestador registar-se num único lugar e assim proceder ao cumprimento de todas as 
obrigações, em matéria de IVA, num único lugar. 
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De acordo com PALMA (2008), se as regras de tributação não sofressem qualquer 

alteração, podiam surgir situações de discriminação entre os prestadores de serviços da 

UE e os prestadores de países terceiros, com o benefício dos últimos e perda de receita 

fiscal para a Comunidade Europeia, violando o Princípio da Neutralidade. 

 

No essencial, esta proposta de Directiva visava tributar na UE os serviços fornecidos 

por empresas estabelecidas fora do seu território para consumo na Comunidade e 

exonerar do IVA os serviços fornecidos por empresas da Comunidade a adquirentes 

estabelecidos em países terceiros.  

 

 

3.2 – DIRECTIVA DE IVA N.º 2002/38/CE  

 

Como referimos anteriormente, a necessidade de adequação das normas vigentes para a 

tributação em sede de IVA das prestações de serviços por via electrónica quando 

realizadas na Comunidade originou a alteração da 6.ª Directiva de IVA através da 

Directiva n.º 2002/38/CE20 do Conselho de 7 de Maio, com um aditamento ao art. 9.º 

que introduziu novas regras de localização nas prestações de serviços. 

 

Esta Directiva aparece no contexto de um programa global que visa a modernização das 

regras aplicáveis em sede de IVA. 

 

De acordo com a nova Directiva, os serviços electrónicos prestados por fornecedores de 

países terceiros saem do âmbito de aplicação do princípio do "país da origem", passando 

a cair no princípio do "país de consumo". Tal disposição especial de IVA obriga a que 

as empresas não estabelecidas na UE passem a ter que se registar num dos EM da UE à 

sua escolha.  

 

A Directiva restringe-se ao comércio de bens digitais, especialmente os que são 

destinados a consumidores finais, definindo-o como um novo tipo de transacção 

comercial, que não tinha sido previsto na base jurídica existente anteriormente. 

                                                
20 Publicada no JO nº L 128 de 15.5.2002. 
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Subentende-se da Directiva sobre o Comércio Electrónico que, para efeitos de IVA, 

uma transmissão de bens online deve ser qualificada como uma prestação de serviços, 

uma vez que deixa de haver transmissão de um bem corpóreo, existindo um bem digital. 

 

Como já referimos, o Comércio Electrónico offline não suscita dificuldades ou dúvidas 

de relevo, uma vez que o bem não perde a sua natureza corpórea, pelo que as operações 

continuam, para efeitos de IVA, a qualificar-se como transmissões de bens, 

consequentemente, localizadas em função de tal qualificação.  

 

De notar que esta Directiva prevê que o prestador de serviços não estabelecido na UE 

poderá optar por um regime especial que é o sistema do balcão único. Este regime 

especial será previsto no Regulamento n.º 792/2002, do Conselho, de 7 de Maio de 

2002, que iremos analisar de seguida. 

 

  

3.3 – REGULAMENTO N.º 792/2002 

 

Em Maio de 2002 surge o Regulamento n.º 792/200221 que vem alterar, a título 

temporário, o Regulamento n.º 218/92/CE. E tal como o refere o n.º 1 do seu 1º artigo, 

“estabelece procedimentos para troca, por via electrónica, de informações relativas ao 

imposto sobre o valor acrescentado respeitante às transacções intracomunitárias e aos 

serviços prestados por via electrónica ao abrigo do regime especial previsto no artigo 

26.ºC da Directiva 77/388/CEE, bem como para qualquer troca de informações e, no 

que se refere aos serviços abrangidos pelo regime especial, para a transferência de 

dinheiro entre as autoridades competentes dos Estados-Membros.” 

 

Prevê ainda um regime especial para sujeitos passivos não estabelecidos na 

Comunidade, sem estabelecimento estável ou representante fiscal, que prestem serviços 

por via electrónica a não sujeitos passivos da UE. De acordo com este regime, o 

                                                
21 Este Regulamento que.”altera a título temporário, o Regulamento (CEE) 218/92, relativo à cooperação 
administrativa no domínio dos impostos indirectos (IVA) no que se refere a medidas adicionais relativas 
ao comércio electrónico”, foi publicado no JO n.º L 128, de 15.5.2002 e foi revogado pelo Regulamento 
n.º 1798/2003. 
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prestador de serviços não estabelecido na UE escolhe um EM de identificação. Este EM 

procederá à redistribuição das receitas do IVA pelos EM de consumo para uma conta 

por estes indicada. 

 

O regime visa a simplificação de procedimentos para estes operadores, evitando a sua 

inscrição como sujeitos passivos em todos os EM onde se localizem as suas operações, 

em nada interferindo com a respectiva tributação. Assim, as operações continuam a ser 

tributáveis no EM onde se localiza o adquirente não sujeito passivo. 

 

 

3.4 – DIRECTIVA N.º 2008/8/CE 

 

O desenvolvimento do Comércio Electrónico desempenha um papel cada vez mais 

importante na economia global, com implicações óbvias no domínio da fiscalidade. 

 

Relativamente aos impostos indirectos, já haviam sido dados pela UE alguns passos 

fundamentais, com a adopção da Directiva n.º 2002/38/CE do Conselho de 7 de Maio, 

atrás referida. No entanto, podemos apontar alguns constrangimentos resultantes da 

mesma Directiva.  

 

O facto de as empresas do exterior poderem escolher livremente o EM onde se 

pretendem registar, para a partir daí poderem cumprir as suas obrigações, poderá 

levantar um problema de concorrência fiscal entre os EM.  

Outro constrangimento decorre das diferentes taxas de IVA praticadas entre a 

Comunidade Europeia poderem levantar questões relativamente à sã concorrência entre 

as empresas. 

 

Ora, é neste contexto que, no Conselho ECOFIN de 4 de Dezembros de 2007, foi 

alcançado um acordo politico sobre dois projectos de Directiva e um projecto de 

regulamento para alterar as regras do IVA, nomeadamente as relativas à localização das 

prestações de serviços, de modo a que nestas operações o imposto seja atribuído ao EM 

do consumo. 
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Em 12 de Fevereiro de 2008 foi aprovada a Directiva n.º 2008/8/CE, que veio alterar de 

forma significativa as regras de localização das prestações de serviços. Estas novas 

regras entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2010, com excepção das relativas à 

localização das prestações de serviços de telecomunicações, radiodifusão e televisão e 

serviços electrónicos, no caso de o adquirente ser um particular, que serão apenas em 1 

de Janeiro de 2015. 

 

Tal como salienta o preâmbulo da Directiva “a realização do mercado interno, a 

globalização, a desregulamentação e a inovação tecnológica contribuíram, 

conjuntamente, para uma alteração profunda do volume e da estrutura do comércio de 

serviços. É cada vez maior o número de serviços que pode ser prestado à distância. 

Para atender a estas novas circunstâncias, têm vindo a ser adoptadas ao longo dos 

anos medidas pontuais e muitos serviços específicos são actualmente tributados com 

base no princípio do destino”. 

 

De acordo com a Comissão Europeia, o correcto funcionamento do mercado interno 

requer a alteração das regras do art. 43º da Directiva IVA22, de modo a que, 

relativamente a todas as prestações de serviços, o lugar de tributação seja o lugar onde 

ocorre o seu consumo. Existem contudo, algumas excepções devidas a motivos 

administrativos e políticos. 

 

As novas regras implicarão que, nas relações entre operadores económicos,23 a 

prestação de serviços seja tributada no Estado onde se encontra o consumidor, 

contrariamente ao que sucedia, em que a tributação ocorria no local onde se situava o 

prestador. 

 

Nas prestações de serviços electrónicos entre operadores económicos e consumidores 

privados, o local para efeitos de tributação continuará a ser até ao ano de 2015 o local 

                                                
22 Directiva n.º 2006/112/CE, de 28 de Novembro, publicada no JO n.º L 347, de 11 de Dezembro de 
2006. que veio reformular  o texto da Sexta Directiva. De acordo com o seu normativo, os serviços 
electrónicos consideravam-se prestados segundo a regra geral, ou seja, no local onde o prestador de 
serviços tem a sede da sua actividade económica ou dispõe de estabelecimento estável.   
23 Business-to-business. 
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onde o prestador se encontra localizado, prevendo-se, contudo, relevantes excepções a 

esta regra.  

 

A partir dessa data, o lugar das prestações dos serviços electrónicos, efectuadas a 

pessoas que não sejam sujeitos passivos, passa a ser o local onde estas estão 

estabelecidas ou têm domicílio ou residência habitual. 

 

O objectivo das regras especiais de localização ou excepções é sedear as prestações de 

serviços onde ocorre o acto do consumo. Assim, sucederá relativamente aos serviços de 

restauração, serviços culturais, desportivos, científicos, educativos e prestações de 

serviços de telecomunicações, radiodifusão e televisão e Comércio Electrónico 

efectuado a particulares. 

 

Estas novas regras coincidem com o consenso internacional de que a tributação deve ter 

lugar no local do consumo.  

 

Considerando que o prestador provavelmente escolheria para sua localização uma 

jurisdição de baixa tributação, caso a carga fiscal dependesse do lugar de presença, faz 

todo o sentido tributar no local onde ocorre o consumo. Desta forma, os consumidores 

não são susceptíveis de alterar o seu local de residência apenas para obterem benefícios 

relativamente aos seus consumos. 

 

Assim, conforme refere Alexandre (2008) “não obstante não se encontrar encerrada a 

problemática da aplicação dos princípios gerais de tributação na «origem» ou no 

«destino», poder-se-á afirmar que a estratégia da Comissão Europeia deverá continuar 

a centrar-se na área da simplificação e modernização da legislação existente e, também 

no reforço da cooperação administrativa entre os EM no que se refere ao controlo das 

operações internacionais e ao combate da fraude e evasões fiscais.” 

 

Tais regras originam uma partilha justa de impostos entre países, promovendo o 

Princípio da Neutralidade, limitando as possibilidades de distorções económicas e 

impedindo as empresas de utilizar a tributação como uma ferramenta competitiva. 
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Na sequência da adopção da Directiva n.º 2008/8/CE, foi ainda aprovado o 

Regulamento (CE) n.º 143/2008, que vem alterar o Regulamento n.º 1798/200324 

através da introdução de modalidades de cooperação administrativa e do intercâmbio de 

informações no que respeita às regras de localização e ao procedimento de reembolso. 

 

Este novo regulamento prevê que cada Estado-Membro passe a dispor de uma base de 

dados electrónica, na qual possa armazenar e processar as informações recolhidas. Tem 

como objectivo a prevenção de infracções à legislação do IVA, no âmbito do controlo 

das aquisições intracomunitárias de bens ou das prestações de serviços 

intracomunitárias. 

 

Segundo o regulamento em análise, o intercâmbio de informações exigidas não deverá 

ocasionar encargos administrativos excessivos para os EM em causa, devendo as 

informações ser trocadas por via electrónica no âmbito dos sistemas de intercâmbio de 

informações existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Estabelece as condições de cooperação entre as autoridades administrativas nacionais responsáveis pela 
aplicação da legislação relativa IVA sobre o fornecimento de bens e a prestação de serviços, as aquisições 
intracomunitárias e as importações de mercadorias. Organiza, igualmente, uma cooperação entre essas 
autoridades administrativas e a Comissão. De forma mais precisa, o regulamento define as regras e os 
procedimentos que permitem às autoridades competentes dos Estados-Membros cooperarem e trocarem 
entre si todas as informações que as possam ajudar a realizar uma correcta avaliação do IVA. 
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4 – REGIME DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO  EM 

PORTUGAL 
 

4.1 – ASSINATURA ELECTRÓNICA: A CERTIFICAÇÃO 

 

A regulamentação da assinatura digital foi um primeiro passo no sentido de se criar um 

ambiente de confiança e segurança por parte dos utilizadores do Comércio Electrónico, 

condição essencial para o sucesso desta forma de comércio. 

 

Em Portugal, o sistema da assinatura electrónica encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 

290-D/99 de 2 de Agosto que aprova o regime jurídico dos documentos electrónicos e 

da assinatura electrónico. No entanto o Decreto-Lei n.º 290-D/99 foi publicado antes da 

Directiva n.º 1999/93/CE, relativa ao quadro legal sobre as assinaturas electrónicas, pelo 

que o diploma nacional, na sua versão inicial não podia constituir a transposição desta 

Directiva para o ordenamento jurídico Português. A transposição da Directiva n.º 

1999/93/CE para o ordenamento jurídico Português foi efectuada assim pelo Decreto-

Lei n.º 62/2003, de 3 de Abril. 

 

De acordo com o referido Decreto-Lei a assinatura electrónica é o “resultado de um 

processamento electrónico de dados susceptível de constituir objecto de direito 

individual e exclusivo e de ser utilizado para dar a conhecer a autoria de um 

documento electrónico”. 

 

Deste modo, o documento que contenha uma assinatura digital tem o mesmo valor que 

um documento em papel que contenha uma assinatura manual, feita pelo punho do seu 

titular. 

 

De acordo com Pereira (2004), “é como se a assinatura do utilizador fosse autenticada 

pelo notário, porém substituindo a sua forma fisica pela digital”. 
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A assinatura electrónica pode ser avançada ou qualificada, correspondendo a diferentes 

graus de segurança e fiabilidade: 

 

A assinatura electrónica avançada, de acordo com o Decreto-Lei 62/2003, trata-se de 

uma assinatura electrónica que preencha os seguintes requisitos: 

 

“i) Identifica de forma unívoca o titular como autor do documento; 

ii) A sua aposição ao documento depende apenas da vontade do titular; 

iii) É criada com meios que o titular pode manter sob seu controlo exclusivo; 

iv) A sua conexão com o documento permite detectar toda e qualquer alteração 

superveniente do conteúdo deste”. 

 

Segundo o mesmo normativo, a assinatura electrónica avançada pode ainda ser tida 

como assinatura digital, “enquanto modalidade de assinatura electrónica avançada 

baseada em sistema criptográfico assimétrico composto de um algoritmo ou série de 

algoritmos, mediante o qual é gerado um par de chaves assimétricas exclusivas e 

interdependentes, uma das quais privada e outra pública, e que permite ao titular usar 

a chave privada para declarar a autoria do documento electrónico ao qual a assinatura 

é aposta e concordância com o seu conteúdo e ao destinatário usar a chave pública 

para verificar se a assinatura foi criada mediante o uso da correspondente chave 

privada e se o documento electrónico foi alterado depois de aposta a assinatura”. 

 

Por sua vez, a assinatura electrónica qualificada corresponde à assinatura digital ou 

outra modalidade de assinatura electrónica avançada que respeite as exigências de 

segurança idênticas às da assinatura digital baseadas num certificado qualificado e 

mediante um dispositivo seguro de criação de assinatura. O certificado qualificado é um 

documento electrónico que liga os dados de verificação de assinatura ao seu titular 

confirmando a sua identidade. 

 

A assinatura digital é vista como a técnica mais reconhecida da assinatura electrónica, 

apresentando um elevado grau de segurança para as trocas de dados em redes abertas. 

Funciona como um selo electrónico que permite ao utilizador a certificação dos dados 
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enviados via electrónica, verificando a sua origem. Funciona como certificação e 

confirmação da integralidade dos dados, isto é, permite detectar se os dados foram ou 

não alterados após a assinatura. 

 

O Decreto-Lei n.º 62/2003 que regula a validade, eficácia e o valor probatório dos 

documentos electrónicos e a assinatura digital, designa uma entidade de controlo da 

actividade de certificação de assinaturas e define as condições de credenciação da 

actividade e os direitos e deveres das entidades certificadoras. No seu artigo 7.º, enuncia 

os requisitos necessários da assinatura digital, especificando claramente que esta 

equivale a uma assinatura dos documentos escritos, servindo para identificar a pessoa 

emitente do documento electrónico e certificar que o documento não sofreu qualquer 

alteração desde que a mesma lhe foi aposta. 

 

 

4.2 – FACTURA ELECTRÓNICA 

 
4.2.1 – ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 
 
 
A factura teve que se adaptar ao Comércio Electrónico. Deixou de fazer sentido que 

numa transacção efectuada por via electrónica fosse utilizada uma factura em suporte de 

papel e entregue pelos meios tradicionais. No intuito de acompanhar a evolução 

tecnológica surgiu a figura da factura electrónica como elemento essencial para o 

desenvolvimento das relações comerciais. 

 

Segundo o guia da factura electrónica publicado pela UMIC – Agência para a Sociedade 

do Conhecimento, I.P., esta é “um documento comercial semelhante ao convencional, 

mas reduzido a um formato electrónico, isto é, desmaterializado”. 

 

Na UE e constatando-se que o desenvolvimento do Comércio Electrónico exigia a 

definição de um enquadramento jurídico uniforme para a utilização da facturação 

electrónica, o Conselho de 20 de Dezembro aprovou a Directiva n.º 2001/115/CE. Esta 
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Directiva tem em vista a simplificação, a modernização e a harmonização das condições 

aplicáveis à facturação em matéria de IVA. 

Conforme explica o preâmbulo da Directiva em apreço, as condições aplicáveis à 

facturação que constavam da Sexta Directiva deixavam aos EM a possibilidade de 

determinar os elementos essenciais dessas condições. Acresce que tais condições não se 

encontravam adaptadas ao desenvolvimento das novas tecnologias e métodos de 

facturação. Esta conjugação de factores levou ao entendimento generalizado de que era 

necessário efectuar uma alteração às regras vigentes.  

 

Podemos distinguir três grupos de alterações introduzidas pela Directiva n.º 

2001/115/CE:  

 

(i) Alteração dos elementos que devem obrigatoriamente constar das facturas emitidas 

pelos sujeitos passivos do imposto; 

(ii) Introdução ao recurso à auto-facturação e à facturação por terceiros; e 

(iii) A possibilidade de transmitir e conservar a factura através de meios electrónicos.  

 

Por sua vez, no plano Nacional, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/98, de 1 

de Setembro, que criou a Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico, estabeleceu 

como um dos principais objectivos, a definição de um quadro legislativo e regulamentar 

capaz de criar as condições necessárias para o desenvolvimento deste Comércio.  

 

Neste domínio, foram publicados no ordenamento jurídico Português os seguintes 

diplomas: 

 

� Decreto-Lei n.º 375/99, de 18 de Setembro que consagra o princípio da 

equiparação entre as facturas electrónicas e as facturas em suporte de papel. Deste 

modo, estatuí-se que a factura ou documento equivalente poderá ser enviada ao seu 

destinatário, valendo como se de factura de papel se tratasse. De acordo com o n.º 1 do 

art. 2.º, a utilização do sistema de facturação electrónica necessita de autorização por 

parte da Direcção Geral dos Impostos, devendo-se descrever o “sistema de criação, 
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transmissão, recepção e conservação das facturas e documentos equivalentes” de modo 

a verificar se o mesmo cumpre os requisitos legais. 

 

� Decreto Regulamentar n.º 16/2000, de 2 de Outubro que veio regulamentar o 

Decreto atrás mencionado e estabelecer as condições e os requisitos de utilização da 

factura ou documento equivalente transmitidos por via electrónica25. 

 

� Decreto-Lei n.º 256/2003, de 21 de Outubro que estabelece uma lista 

harmonizada de elementos que devem constar, obrigatoriamente, nas facturas emitidas 

pelos sujeitos passivos do imposto, de regras relativas à sua elaboração, arquivamento e 

conservação, incluindo a respectiva transmissão e conservação por meios electrónicos. 

Prevê ainda a possibilidade de recurso à chamada «auto-facturação» e à contratação de 

terceiros para a elaboração das facturas. Este Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva 2001/115/CE do Conselho. 

 

� Decreto-Lei nº 196/2007 de 15 de Maio que regula as condições para a emissão 

conservação e arquivamento das facturas ou documentos equivalentes emitidos por via 

electrónica nos temos do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA). 

 

 

4.2.2 – REQUISITOS LEGAIS 

 

As alterações introduzidas no CIVA pelo Decreto-Lei nº 256/2003 entraram em vigor 

no dia 1 de Janeiro de 2004.  

 

De acordo com Amorim (2008), “a factura é um dos mais importantes documentos de 

negócio. O seu alcance é contabilistico, fiscal, financeiro e de negócio. A legislação 

relativa ao imposto sobre o valor acrescentado constitui o âmago dessas regras, sendo 

                                                
25 A disposição final do Decreto-Lei n.º 16/2000 estipulava que os modelos e formulários para pedido de 
utilização do sistema de facturação electrónica seriam aprovados por portaria do Ministério das Finanças. 
Tais modelos haveriam de ser publicados apenas em Janeiro de 2002, mais de dois anos e meio após a 
publicação do Decreto-Lei n.º 375/99. 
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que todo o sistema de IVA na Comunidade Europeia está contruido na base da 

factura”. 

 

Dada a importância que a factura assume quer nas relações comerciais, quer nas 

relações entre as empresas e particulares e o sujeito passivo e a Administração 

Tributária, julgamos oportuno analisar de uma forma mais detalhada as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 256/2003 de 21 de Outubro. 

 

Tendo em vista a utilização dos recentes desenvolvimentos tecnológicos como um dos 

instrumentos privilegiados de modernização e dinamização das empresas e da própria 

Administração Tributária, foi introduzido um novo n.º 10 no art. 36.º do CIVA. Este 

determina que “as facturas ou documentos equivalentes podem, sob reserva de 

aceitação pelo destinatário, ser emitidos por via electrónica, desde que seja garantida 

a autenticidade da sua origem e a integridade do seu conteúdo, mediante assinatura 

electrónica avançada ou intercâmbio electrónico de dados”. 

 

Deste modo, a partir de 1 de Janeiro de 2004, a factura electrónica é equiparada à 

factura tradicional, para efeitos fiscais. No entanto, o sujeito passivo deverá obter o 

acordo do destinatário da facturação e garantir a autenticidade da origem e a integridade 

do conteúdo da facturação mediante assinatura electrónica avançada ou EDI26. 

 

Os sujeitos passivos do IVA têm todos os direitos e obrigações previstos, em geral, no 

tocante às facturas em suporte de papel, pelo que as facturas electrónicas, emitidas sob a 

forma legal, devem respeitar os requisitos previstos no n.º 5 do art. 36.º do CIVA. Se as 

facturas forem passadas sobre a forma legal conferem o direito à dedução do IVA 

suportado, tal como aditado no novo n.º 6 do artigo 19.º do CIVA. 

 

 

 

 

 
                                                
26 Consiste na transferência electrónica de dados estruturados, segundo uma norma pública, entre 
aplicações informáticas de diferentes organizações. 
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Desta forma, de acordo com o nº 5 do artigo 36.º do CIVA, as facturas electrónicas 

devem ser datadas, numeradas sequencialmente e conter os seguintes elementos: 

 

a) Os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou domicilio do fornecedor 

de bens ou prestador de serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os 

correspondentes números de identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto; 

b) A quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços 

prestados, com especificação dos elementos necessários à determinação da taxa 

aplicável;  

c) O preço líquido de imposto, e os outros elementos incluídos no valor tributável; 

d) As taxas aplicáveis e o montante de imposto devido; 

e) O motivo justificativo da não aplicação de imposto se for caso disso; 

f) A data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os 

serviços foram realizados ou em que foram efectuados pagamentos anteriores à 

realização das operações, se essa data não coincidir com a da emissão da factura.  

No caso de a operação ou operações às quais se reporta a factura compreenderem bens 

ou serviços sujeitos a taxas diferentes de imposto, os elementos mencionados nas 

alíneas b), c) e d) devem ser indicados separadamente, segundo a taxa aplicável. 

 

A alínea f) resulta da transposição da Directiva n.º 2001/115/CE e ao contrário do que 

acontecia até à transposição da Directiva, a factura deverá passar agora a incluir 

obrigatoriamente a data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente. 

 

Deste modo, podemos concluir que uma factura que não cumpra o disposto na alínea f) 

não contém todos os elementos previstos no artigo 36.º. Consequentemente, não poderá 

ser considerada como passada em forma legal, não conferindo o direito à dedução do 

IVA nela mencionado.  

 

Face ao exposto, torna-se pois imperativo que o adquirente dos bens ou serviços confira 

se as facturas que lhe são emitidas cumprem o disposto na alínea f), sob pena de ver 

recusado o direito à dedução do IVA nelas mencionado. 
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Importa, ainda, referir que a inclusão desta alínea no artigo 36.º do CIVA veio permitir 

à Administração Tributária verificar facilmente a data em que o IVA se tornou exigível, 

já que a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do CIVA estipula que o imposto se torna exigível 

no momento em que termina o prazo previsto para a emissão da factura, caso este não 

seja respeitado. Sempre que a Administração Fiscal detecte que a emissão da factura 

está fora do prazo legal pode exigir o pagamento de juros compensatórios. 

 

Outro facto, que se entende realçar, é o n.º 9 do art. 36.º do CIVA, aditado também pelo 

normativo mencionado, e que tem a seguinte redacção: 

 

“No caso de sujeitos passivos que não disponham de sede, estabelecimento estável ou 

domicílio no território nacional, que tenham nomeado representante nos termos do 

artigo 30.º, as facturas ou documentos equivalentes emitidos, além dos elementos 

previstos no n.º 5, devem conter ainda o nome ou denominação social e a sede, 

estabelecimento estável ou domicílio do representante, bem como o respectivo número 

de identificação fiscal.” 

 

Julgamos oportuno referir mais uma vez que a omissão destes elementos na factura 

poderá impedir a dedução por parte do adquirente dos bens ou serviços, nos termos do 

artigo 19.º do CIVA27. 

 

Convém, ainda, salientar o facto de, a partir de 1 de Janeiro de 2004, ter deixado de ser 

obrigatório incluir nas facturas a menção “factura processada por computador”. 

 

De acordo com o estudo da Delloite publicado em 2008, “por inúmeras vezes as 

autoridades fiscais corrigiram montantes de IVA deduzido pelos sujeitos passivos com 

base na falta de menção «processado por computador», conferindo a estas situações de 

tratamento idêntico ao de situações fraudulentas e lesivas para os cofres do Estado”. 

 

 

                                                
27 Note-se que estamos perante a chamada “representação fiscal” para efeitos de IVA, na qual os 
representantes fiscais são responsáveis solidários pelo imposto. 
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De facto, tal obrigação violaria sem dúvida o disposto na Directiva n.º 2001/115/CE, 

uma vez que este diploma estabelece uma lista harmonizada de elementos que devem 

constar das facturas, referindo expressamente que são “as únicas menções obrigatórias 

para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado”28. 

 

 

4.2.3 – CONSERVAÇÃO E ARQUIVO 

 

O Decreto-Lei n.º 196/2007, de 15 de Maio, veio regular as condições técnicas para a 

emissão, conservação e arquivamento das facturas ou documentos equivalentes emitidos 

por via electrónica. 

 

O referido Decreto-Lei complementa as medidas estabelecidas no Decreto-Lei n.º 

256/2003 de 21 de Outubro e tem enquadramento nas medidas que têm sido adoptadas 

no sentido de simplificar, modernizar e harmonizar em matéria de IVA vários aspectos e 

condicionalismos relacionados com a obrigação de facturação. 

 

No que concerne à conservação das facturas e documentos equivalentes, é permitido o 

arquivamento em suporte electrónico, desde que seja assegurado o acesso completo e 

em linha aos dados e assegurada a integridade da origem e do seu conteúdo29 (n.º 4 do 

art. 52.º do CIVA, redacção dada pelo DL n.º 238/2006, de 20 de Dezembro). 

 

De acordo com Amorim (2008), o sistema de arquivamento electrónico deverá 

apresentar algumas características, por forma a que os sujeitos passivos consigam 

provar a integridade da origem e conteúdo das facturas electrónicas.  

 

 

 

                                                
28  De acordo com o primeiro parágrafo da alínea b) do n.º 3 do artigo 22.º da Sexta Directiva, com a 
alteração introduzida pela Directiva n.º 2001/115/CE.   
29 Antes da adopção das regras do chamado programa “simplex”, introduzidas através do Decreto-Lei n.º 
238/2006 de 20 de Dezembro, determinava-se nos nºs 3 dos artigos 45.º e 48.º, que o sujeito passivo devia 
conservar em suporte de papel as listagens de facturas e documentos equivalentes emitidos via electrónica 
por cada período de tributação. 
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Deste modo deverão existir evidências que se encontram os três requisitos referidos a 

seguir: 

 

i) Integridade operacional do sistema de arquivamento electrónico, nomeadamente 

através de funções de controlo de acesso ao sistema, de adequada gestão de 

autorizações, de funções de controlo da informação processada e inexistência de 

funções que permitam alterar directamente a informação; 

 

ii) Fiabilidade da própria informação arquivada no sistema, utilizando funções de 

backup, de funções que impossibilitem a alteração, destruição ou inutilização da 

informação; 

 

iii) Existência de documentação respeitante à arquitectura e análise funcional do sistema 

de arquivamento electrónico, que descreva as respectivas funcionalidades do sistema e 

seus mecanismos de controlo e auditoria. 

 

De acordo com, o n.º 1 do art. 52.º do CIVA,  os sujeitos passivos são obrigados a 

arquivar e conservar em boa ordem durante os 10 anos civis subsequentes, todos os 

livros, registos e respectivos documentos de suporte, incluindo, quando a contabilidade 

é estabelecida por meios informáticos, os relativos à análise, programação e execução 

dos tratamentos. 

 

Os sujeitos passivos que, disponham ou não de sede, estabelecimento estável ou 

domicílio em território nacional e que pretendam proceder ao arquivamento em suporte 

electrónico dos documentos atrás referidos fora do território da Comunidade, deverão 

solicitar autorização prévia à Direcção Geral dos Impostos, a qual poderá fixar 

condições específicas para a sua efectivação nos termos dos nºs 5 e 6 do art. 52.º do 

CIVA. 

 

Sempre que a facturação emitida ou recebida seja armazenada em EM diverso daquele 

onde o sujeito passivo se encontra estabelecido, é garantido, às autoridades competentes 

do EM em que aquele se encontra estabelecido, o direito de acesso por via electrónica 
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ao carregamento e à utilização dos dados constantes das facturas emitidas e recebidas 

por esse sujeito passivo30. 

  

 

4.2.4 – CONDIÇÕES TÉCNICAS  

 

Conforme refere o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 196/2007, de 15 de Maio “no que 

concerne aos mecanismos de certificação e de controlo, optou-se por fazer uma 

remissão para o regime jurídico constante do Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto, 

que se aplica aos documentos electrónicos e da assinatura digital, na redacção que lhe 

foi dada pelos Decretos-Leis 62/2003, de 3 de Abril, 165/2004, de 6 de Julho e 116-

A/2006 de 16 de Junho. 

Por último, relativamente aos sistemas de transferências electrónicas de dados (EDI), 

seguiu-se o ditame da Directiva nº 2001/1115/CEE, do Conselho de 20 de Dezembro, 

remetendo-se para o designado “Acordo tipo EDI europeu”, tal como se encontra 

definido no artigo 2.º da Recomendação nº 1994/820/CE, da Comissão, de 19 de 

Outubro, relativa aos aspectos jurídicos da transferência electrónica de dados” 

 

O nº 2 do Decreto-Lei n.º 196/2007 impõe que os sistemas informáticos de emissão, de 

recepção e de arquivamento de facturas ou documentos equivalentes em formato 

electrónico devem garantir o conjunto de requisitos a seguir mencionados. 

 

“a) A autenticidade da origem de cada factura electrónica ou documento equivalente; 

b) A integridade do conteúdo da factura electrónica ou documento equivalente; 

c) A integridade da sequência das facturas electrónicas ou documentos equivalentes;  

d) A validação cronológica das mensagens emitidas como facturas electrónicas ou 

documentos equivalentes;  

e) O arquivamento, em suporte informático, das facturas ou documentos equivalentes 

emitidos e recebidos por via electrónica; 

                                                
30 Novos n.º 4 e 5 do art. 5.º do DL n.º 127/90, de 17 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 256/2003.  
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f) A manutenção, durante o período previsto no artigo 52.º do Código do IVA, da 

autenticidade, integridade e disponibilidade do conteúdo original das facturas e 

documentos equivalentes emitidos e recebidos por via electrónica;  

g) O não repúdio da origem e recepção das mensagens; 

h) A não duplicação das facturas ou documentos equivalentes emitidos e recebidos por 

via electrónica; 

i) Mecanismos que permitam verificar que o certificado utilizado pelo emissor da 

factura electrónica ou documento equivalente não se encontra revogado, caduco ou 

suspenso na respectiva data de emissão.” 

 

Neste preceito encontram-se, assim, incluídos os requisitos técnicos e funcionais a que 

deverão obedecer os sistemas informáticos de emissão, de recepção e de arquivamento 

das facturas electrónicas. 

 

Desta forma, a autenticidade da factura electrónica ou documento equivalente é 

garantida pela própria aposição de uma assinatura electrónica avançada do emitente ou 

pelos mecanismos inerentes ao EDI. 

 

Por outro lado, a integridade da factura electrónica constitui um requisito fundamental, 

que deve ser assegurado por mecanismos que garantam não somente a integridade 

operacional do sistema de arquivamento electrónico, mas também a integridade da 

própria informação arquivada no sistema. 

 

O requisito constante da alínea h), de não existir a duplicação de facturas electrónicas 

ou documentos equivalentes, é fundamental e perfeitamente compreensível, uma vez 

que qualquer duplicação pode potencialmente lesar o Estado por via do direito à 

dedução do IVA. 

 

Fica, igualmente claro, que a Administração Fiscal poderá exigir prova da validade dos 

certificados utilizados pelos emissores e receptores das facturas e fiscalizar as entidades 

que procedam à emissão e ao arquivamento de facturas em nome e por conta de outrem. 
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Relativamente à obrigação de conservação das facturas electrónicas e documentos 

equivalentes, emitidos e recebidos por via electrónica, determina o artigo 4.º, n.º 1 deste 

diploma, que devem ser conservados sem alterações por ordem cronológica de emissão 

e recepção.  

 

Por sua vez, o n.º 3 do mesmo artigo determina que, de forma a garantir o acesso da 

Administração Tributária, as facturas e documentos equivalentes emitidos e recebidos 

por via electrónica, a documentação respeitante à arquitectura, as análises funcional e 

orgânica e exploração do sistema informático, bem como os dispositivos de 

arquivamento, software e algoritmos integrados no sistema de facturação electrónica 

deverão estar acessíveis durante o prazo previsto na lei para a conservação da 

documentação. 

 

O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 196/2007 estabelece que o arquivamento das facturas e 

documentos equivalentes emitidos e recebidos por via electrónica deverá ser efectuado 

de forma a assegurar os aspectos a seguir referidos. 

 

“a) A execução de controlos que assegurem a integridade, exactidão e fiabilidade do 

arquivamento;  

b) A execução de funcionalidades destinadas a prevenir a criação indevida e a detectar 

qualquer alteração, destruição ou deterioração dos registos arquivados; 

c) A recuperação dos dados em caso de incidente; 

d) A reprodução de cópias legíveis e inteligíveis dos dados registados.” 

 

O artigo 6.º regula a matéria da fiscalização dos sistemas informáticos de emissão, 

recepção e de arquivamento das facturas electrónicas. Assim, as acções da 

Administração Tributária podem revestir qualquer uma das formas abaixo descritas.  

 

“a) Acesso directo ao sistema informático de apoio à facturação para consulta dos 

dados com relevância fiscal, utilizando o seu próprio hardware e software, o do sujeito 

passivo ou o de entidade terceira; 
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b) Solicitação ao sujeito passivo para que forneça os dados relevantes num suporte 

digital em formato standard;  

c) Cópia dos dados para suporte lógico de arquivamento.” 

 

Sempre que a exploração do sistema informático ou o arquivamento de dados se 

efectuar fora do país, o sujeito passivo inspeccionado é obrigado a facultar o acesso ao 

sistema informático a partir do território nacional. Deve, igualmente, apoiar a 

Administração Tributária no exercício do direito de acesso à informação, 

nomeadamente através da instrução sobre os procedimentos a adoptar para aceder ao 

sistema informático de apoio à facturação e para consultar os dados arquivados. 

 

De acordo com o estipulado no n.º 5 do artigo 6.º “nos casos em que se mostre exigível, 

para efeitos do cumprimento do regime de bens em circulação objecto de transacções 

entre sujeitos passivos de IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de Dezembro, deve ser garantida a 

reprodução em suporte de papel das facturas ou documentos equivalentes emitidos por 

via electrónica”. 

 

Este disposto justifica-se pelo facto de o regime de bens em circulação, objecto de 

transacções entre sujeitos passivos de IVA, ainda não prever a desmaterialização dos 

vulgarmente designados “documentos de transporte” ou “guias de transporte”. 

 

Por fim, o artigo 7.º estipula que devem estar actualizados e disponíveis para consulta 

pela Administração Tributária os acordos celebrados entre os emitentes e os 

destinatários de facturas ou documentos equivalentes emitidos por via electrónica, bem 

como a documentação técnica de apoio ao utilizador dos sistemas informáticos de 

facturação por via electrónica. 
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4.2.5 – A AUTO-FACTURAÇÃO E A SUBCONTRATAÇÃO 

 

Estão consagrados no ordenamento jurídico português os mecanismos de auto-

facturação e da facturação por terceiros. 

 

O primeiro consiste na adopção de um sistema de facturação, segundo o qual o cliente 

se substitui aos seus fornecedores na emissão das respectivas facturas. 

 

O segundo, reporta-se à elaboração e emissão de facturas efectuadas por um terceiro, 

em nome e por conta do fornecedor de bens ou prestador de serviços31. 

 

Estas duas práticas foram consagradas no ordenamento jurídico tributário português, 

com o aditamento do n.º 14 do art. 29.º do CIVA32. 

 

No que respeita à auto-facturação, existem razões económicas válidas que justificam 

que a emissão de facturas seja efectuada pelo adquirente33. 

 

Também no que respeita à facturação por terceiros, tem-se assistido por toda a Europa a 

uma tendência de delegar numa única entidade a função de facturar todos os clientes34. 

Contudo, para os casos em que os adquirentes dos bens ou dos serviços ou os terceiros 

subcontratados para a emissão ou arquivamento das facturas electrónicas não 

disponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio em qualquer EM, tais 

faculdades só poderão ser consideradas desde que previamente autorizadas pela 

Direcção Geral dos Impostos, podendo esta fixar condições específicas para a sua 

efectivação tal como estipulado no n.º 12 do art. 36.º do CIVA35. 

                                                
31 É, igualmente, possível vislumbrar um processo de facturação que combine estas duas modalidades, ou 
seja, a auto-facturação por terceiros. 
32 A auto-facturação já havia sido várias vezes permitida pela Administração Tributária “a título 
excepcional” relativamente a determinados sujeitos passivos que tinham solicitado autorizações, sob a 
forma de informações vinculativas nesse sentido. 
33 É caso, por exemplo, um grande volume de negócios, ou o facto de o adquirente estar na posse dos 
elementos necessários à facturação. 
34 Esta tendência verifica-se sobretudo ao nível dos grandes grupos económicos. 
35 No caso especial das importações (operações com países terceiros), os bens e serviços são em regra 
tributados no momento da sua entrada na UE. Compreende-se, pois, que o legislador pretendesse sujeitar 
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De acordo com o previsto no n.º 11 do art. 36.º do CIVA, a elaboração de facturas ou 

documentos equivalentes por parte do adquirente dos bens ou dos serviços (auto-

facturação), mesmo que emitidas por via electrónica, está sujeita a determinadas 

condições. Assim, deverá haver um acordo prévio, na forma escrita, entre o sujeito 

passivo transmissor dos bens ou prestador dos serviços e o adquirente ou destinatário 

dos mesmos e prova de que o transmissor dos bens ou prestador dos serviços tomou 

conhecimento da emissão da factura e aceitou o seu conteúdo. 

 

Dado que o exercício da dedução do IVA mencionado nas facturas relativas à auto-

facturação se encontra dependente de prova do conhecimento e aceitação pelo 

transmitente ou prestador, o adquirente não deverá proceder à dedução do imposto até 

se encontrar na posse da referida prova. 

 

Fica assim, expressamente prevista a responsabilidade solidária do transmissor e do 

adquirente relativamente à emissão da factura ou documento equivalente por via 

electrónica, à veracidade do seu conteúdo e ao pagamento do respectivo imposto (art. 

79.º do CIVA). 

 

A auto-facturação pode ser efectuada de forma electrónica desde 1 de Janeiro de 200436 

desde que sejam cumpridos os requisitos acima referidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
a um maior controlo a auto-facturação por parte de empresas de países terceiros sem sede nem 
estabelecimento estável em qualquer EM da UE. 
36 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 256/2003, de 21 de Outubro. 



Sistema de Impostos no Novo Paradigma de Comércio 

Universidade de Aveiro – Instituto Superior de Contabilidade e Administração    44 

5 – FISCALIDADE INDIRECTA: O REGIME 

PORTUGUÊS 
 
 
O Comércio Electrónico traz desafios e tem impactes significativos ao nível da 

fiscalidade. É, e continuará a ser, difícil e oneroso para as autoridades fiscais estabelecer 

medidas de detecção e de controlo da crescente variedade das transacções electrónicas 

efectuadas. 

 

Apesar de tecnicamente ser possível detectar o emissário original e o destinatário final 

das transacções electrónicas, esse processo obriga à existência de um aparelho fiscal 

altamente sofisticado capaz não só de detectar possíveis evasões fiscais, como também 

de gerir conflitos jurídico-fiscais entre diferentes sistemas fiscais. 

 

Também, em termos de harmonização fiscal não é fácil chegar a um consenso. Existem 

inúmeras dificuldades em se estabelecer compromissos viáveis ao nível da 

harmonização fiscal.  

 

 

5.1 – BENS VIRTUAIS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A posição americana em 1997, expressa no documento “A Framework for Global 

Electronic Commerce”37, defendia a tese de que a Internet deveria sofrer o menor grau de 

intervenção possível e que o sector privado deveria dispor de condições favoráveis para 

lhe dar impulso. Assim, na perspectiva americana, os bens intangíveis transferidos pela 

rede e semelhantes aos transaccionados da forma tradicional deveriam ser considerados 

bens virtuais. Esta qualificação tinha por objectivo a não sujeição a impostos 

aduaneiros38  e afastar o conceito da prestação de serviços.  

                                                
37 White House, 1997. 
38 Evitando assim a aplicação do acordo General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), que se 
restringia a tarifas e regras sobre comércio. O GATT acabou por se tornar num órgão internacional, com 
sede em Genebra, com funções de supervisão e coordenação das transacções comerciais no âmbito 
internacional. 
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Por sua vez, a UE, e apesar dos esforços dos Estados Unidos para que fosse também 

adoptado o conceito de bens virtuais, considera que existem prestações de serviços39. É 

este o conceito adoptado para o Comércio Electrónico on-line. 

 

 

5.2 – TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 

VIA ELECTRÓNICA NO ÂMBITO DO IVA 

 

Com a rápida evolução desta forma de negociar torna-se imperativa a modernização das 

regras aplicáveis em sede de IVA, de forma a que, não impeça a evolução do Comércio 

Electrónico mas também não permita a fraude e a evasão fiscais. 

 

É neste contexto que surge em Portugal o Decreto-Lei n.º 130/2003 de 28 de Julho, que 

veio transpor para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/38 CE do Conselho. 

Este diploma legal teve como finalidade alterar o CIVA no que reporta a regras de 

localização dos serviços prestados por via electrónica, e instituir um regime especial 

aplicável aos sujeitos passivos não estabelecidos na Comunidade, que prestem serviços 

por via electrónica a não sujeitos passivos nela residentes. 

 

No entanto, o Decreto-Lei não define o que deve ser entendido por serviços prestados 

por via electrónica. O legislador optou por aditar no art. 3.º, um anexo (anexo D)40, que 

contém uma lista dos serviços prestados por via electrónica a que se refere a alínea l) do 

n.º 11 do art. 6.º do CIVA, nomeadamente: 

 

“1 - Fornecimento de sítios informáticos, domiciliação de páginas web, manutenção à 

distância de programas e equipamentos. 

2 - Fornecimento de programas e respectiva actualização. 

3 - Fornecimento de imagens, textos e informações e disponibilização de bases de 

dados.  

4 - Fornecimento de música, filmes e jogos, incluindo jogos de azar e a dinheiro, e de 

                                                
39 Este princípio foi adoptado pelo ECOFIN de 6 de Julho de 1998. 
40 Este anexo foi republicado no Decreto-Lei n.º 102/2008, de 20 de Junho. 
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emissões ou manifestações políticas, culturais, artísticas, desportivas, científicas ou de 

lazer.  

5 - Prestação de serviços de ensino à distância.  

Quando um prestador de serviços e o seu cliente comunicam por correio electrónico, 

esse facto não significa só por si que o serviço prestado é um serviço electrónico.” 

 

A opção pela elencagem dos serviços e não pela definição reside no facto desta poder 

ser bastante abrangente. No sentido de evitar possíveis equívocos, foi introduzida no 

anexo D já referido, uma norma de delimitação negativa de conteúdo, de carácter 

interpretativo. Segundo a alínea l) do n.º 11 do art. 6.º do CIVA o facto de um prestador 

de serviços e o seu cliente comunicarem por correio electrónico (e-mail), não significa 

por si só que estejamos perante um serviço electrónico. Contudo, tudo que for além 

desta comunicação por correio electrónico é enquadrado no conceito de serviços 

prestados por via electrónica. 

 

O Comércio Electrónico realiza-se muitas vezes entre operadores de países distintos. No 

entanto, poderá haver situações em que estas operações podem ser feitas de forma 

dissimulada e sem deixarem rasto. Neste caso, coloca-se o problema da localização do 

vendedor/prestador de serviços e a necessidade de regras de localização. 

  

Consequentemente, foram estabelecidas a nível comunitário novas regras de localização 

das prestações de serviços que entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2010, com excepção 

das regras relativas à localização das prestações de serviços de telecomunicações, 

radiodifusão e televisão e serviços electrónicos, no caso de o adquirente se tratar de um 

particular41.  

 

Assim, o Decreto-lei nº 186/2009, de 12 de Agosto veio transpor o artigo 2.º da 

Directiva nº 2008/8/CE de 12 de Fevereiro de 2008 relativa ao sistema comum do IVA, 

tendo alterado em Janeiro de 2010 o CIVA. 

 

                                                
41 Que entrarão efectivamente em vigor a 1 de Janeiro de 2015. 
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De notar que o art.1.º da referida Directiva42 não foi objecto de transposição, na medida 

em que as regras nele previstas já se encontravam na legislação portuguesa, no artigo 6.º 

do CIVA. 

 

Assim, e segundo a alínea a) do nº 6 do referido artigo, são tributados em território 

nacional os serviços prestados por via electrónica efectuados por um prestador, que não 

esteja estabelecido em território nacional, a um adquirente que seja sujeito passivo de 

imposto nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 2.º do CIVA43. 

 

Ainda de acordo com a alínea d) do n.º 12 do mesmo artigo são tributáveis no território 

nacional os serviços prestados por via electrónica realizados por um sujeito passivo não 

estabelecido na Comunidade a um adquirente residente no território nacional que não 

seja sujeito passivo nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 2.º do CIVA44. 

 

Por sua vez a alínea l) do n.º 11 do artigo 6.º refere que não se considera localizado em 

território nacional o serviço prestado por via electrónica, mesmo que o prestador seja 

estabelecido em território nacional se o adquirente for uma pessoa estabelecida ou 

domiciliada fora da comunidade45. 

No entanto, o Decreto-Lei 130/2003, em conformidade com as regras da Directiva 

2002/38, vem em anexo prever um “regime especial aplicável a sujeitos passivos não 

estabelecidos na Comunidade que prestem serviços por via electrónica a sujeitos 

passivos aí residentes”.  

 

                                                
42 Diz respeito às regras relativas aos serviços de radiotelevisão e televisão e aos serviços prestados por 
via electrónica. 
43 Exemplo: uma entidade têxtil, registada em IVA, adquiriu via Internet a uma empresa localizada em 
Paris três programas de controlo de custos para as diferentes linhas de produção, comprometendo-se este 
a manter e actualizar periodicamente os referidos programas. A operação é localizada no território 
nacional, uma vez que o adquirente é um sujeito passivo de IVA em Portugal. A liquidação do IVA cabe 
ao próprio adquirente (nº1, alínea g) e nº 5 do art. 2º do CIVA) que terá também direito à respectiva 
dedução (alínea c) do nº 1 do art. 19º do CIVA). Se a empresa prestadora fosse localizada nos Estados 
Unidos, a operação seria igualmente localizada em território nacional. 
44Exemplo: A empresa BetandWin, com sede no Canadá, facultou a particulares residentes em Portugal, 
através de um site na Internet, o acesso a apostas de jogos electrónicos de azar. BetandWin encontra-se 
sujeita a tributação em território nacional, face ao exposto no art. 6.º, n.º 12, alínea d) do CIVA, podendo 
para o caso optar pelo regime especial para sujeitos passivos não residentes na Comunidade. 
45Exemplo: Um sujeito passivo de IVA, sedeado em Portugal, disponibiliza a diversos particulares 
residentes no estrangeiro, o acesso a uma base de dados com informação diversa. O serviço em causa não 
se encontra sujeito a tributação ao abrigo do art. 6.º, n.º 11 alínea l) do CIVA. 
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Assim, consideram-se sujeitos passivos não estabelecidos na Comunidade as pessoas 

singulares ou colectivas que não disponham de sede, ou estabelecimento estável ou 

domicílio fiscal no território de qualquer EM e que em nenhum deles estejam registados 

para efeitos de IVA46.  

 

A principal característica deste regime traduz-se na possibilidade dos sujeitos passivos 

não estabelecidos na Comunidade que prestem serviços por via electrónica a não 

sujeitos passivos residentes em qualquer EM optarem pelo registo num EM à sua 

escolha e a partir daí cumprirem as respectivas obrigações declarativas.  

 

O n.º 1 do art. 4.º do regime especial estabelece que os sujeitos passivos abrangidos por 

este regime devem proceder ao pagamento do imposto devido, por todos os serviços 

prestados via electrónica na Comunidade, mediante depósito numa conta bancária 

denominada em Euros, indicada pela Direcção Geral do Tesouro no caso português. 

Como o Estado beneficiário de tributação é o do consumo, o Estado de identificação 

terá de assegurar que o montante pago pelo sujeito não estabelecido é transferido para 

conta bancária, em Euros, que lhe tiver sido indicada por esse EM. Quando a 

contraprestação não seja expressa em Euros, deve ser aplicada a taxa de câmbio do 

último dia do período abrangido pela declaração, tal como vem referido no n.º 2 do art.º 

4.º do regime especial. 

 

Para além da obrigação de pagamento do imposto, os referidos sujeitos passivos são 

obrigados a declarar, por via electrónica, o início, a alteração e a cessação da sua 

actividade. Segundo a alínea b), n.º 1, art. 5.º do regime especial, os sujeitos passivos 

não estabelecidos têm que apresentar a declaração periódica de IVA até ao dia vinte do 

mês seguinte ao final do trimestre do ano civil a que respeitam as operações. 

De acordo com o n.º 1 do art. 7.º do mesmo regime, os sujeitos passivos não 

estabelecidos, mas que optem pela aplicação do regime especial, ficam excluídos do 

direito à dedução previsto no art. 19.º do CIVA. Não obstante, podem solicitar o 

reembolso do imposto suportado em território nacional, não havendo lugar à aplicação 

                                                
46 Conforme refere a alínea a) do art. 2.º do regime aplicável aos sujeitos passivos não estabelecidos na 
comunidade que prestem serviços por via electrónica a não sujeitos passivos nela residentes. 
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das regras de reciprocidade, nem à nomeação do representante fiscal referido no n.º 2 do 

art. 8.º do Decreto-Lei n.º 408/87, de 31 de Dezembro. 

 

O regime, na alínea c) dos nºs 1 e 9 do art. 5.º do anexo ao Decreto-Lei 186/2009, 

impõe a obrigação de conservação dos registos das operações abrangidas pelo regime 

especial, de forma a permitir à Administração Fiscal do Estado de consumo verificar os 

elementos constantes da declaração a que se refere a alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 

e, assim, controlar a receita que lhe pertence. Os referidos registos devem ser mantidos 

em arquivo por um período de 10 anos após o final do ano em que a operação foi 

efectuada.  

 

 

5.3 – O PARADIGMA DO IVA FACE À 

COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL DA ZONA 

FRANCA DA MADEIRA 

 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) é, na Comunidade Europeia, uma das regiões 

mais atractivas para se estabelecerem os operadores de países terceiros que pretendem 

realizar operações via electrónica com destino a particulares da UE.  

 

À vantagem de a RAM ter a taxa normal do IVA de 15%, uma das mais baixas de toda 

a UE, acrescenta-se ainda o facto de possuir um conjunto de incentivos fiscais 

decorrentes do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM). Pelo disposto do 

n.º 7 do art. 18.º do CIVA aos serviços prestados por via electrónica aplica-se a taxa 

normal de IVA, que é 21% no Continente e 15% na Madeira e nos Açores. 

 

A aplicação de taxas mais reduzidas do IVA a qualquer tipo de bem e ou serviço nos 

termos mencionados, trata-se, consequentemente, de um direito legitimamente 
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adquirido47 que não poderá ser posto em causa relativamente a determinado tipo de 

operações e do qual, naturalmente, o Governo português nunca abdicou.  

 

Assim, face às actuais regras de localização das operações efectuadas através do 

Comércio Electrónico online, torna-se vantajoso para os operadores de países terceiros 

que prestem serviços a particulares estabelecerem-se na Madeira, uma vez que à luz do 

regime actual de tributação, o serviço será tributado no local onde é prestado. 

 

Prevê-se contudo que, com a eliminação desta regra em 2015, se perca o sentido a 

deslocalização das empresas para a Madeira, pelo facto da taxa de IVA passar a ser 

aplicada em função do local do consumidor e não o de onde o serviço é prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Portugal foi autorizado no tratado de adesão à então CEE a aplicar taxas mais reduzidas de IVA nas 
regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Tal direito foi justificado com o reconhecimento da 
existência de custos de insularidade. 
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6 – A TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO 
 

No âmbito do rendimento torna-se difícil definir quem tributar e o que tributar devido à 

grande mobilidade dos rendimentos e ao anonimato a que os intervenientes do 

Comércio Electrónico podem estar sujeitos. Para além disso, a inexistência de barreiras 

físicas vem dificultar a determinação de soberania fiscal. 

 

Os métodos de fiscalização dos rendimentos estão pensados para um mundo físico, 

desde a origem ao destino dos capitais. Ora, sendo o Comércio Electrónico um meio 

intangível de negociar, facilmente se compreende que os métodos possam falhar neste 

campo. 

 

No que concerne à tributação do rendimento resultante do Comércio Electrónico, o 

grande desafio que se coloca em termos de Equidade e de Neutralidade é o de não 

penalizar nem permitir vantagens. 

 

As consequências geradas pela eliminação de fronteiras, a necessidade de existência de 

Neutralidade em relação ao Comércio Electrónico e a jurisdição e competência para 

aplicação dos impostos são alguns dos problemas colocados às Administrações Fiscais 

resultantes deste novo paradigma de comércio. 
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6.1 – A IMPORTÂNCIA DOS ACORDOS DE DUPLA 

TRIBUTAÇÃO 

 

A adesão de Portugal à UE em 1986 obrigou o país a uma maior abertura ao exterior. A 

internacionalização tornou-se deste modo uma palavra-chave nos anos 90, tendo sido 

celebradas durante esta década várias convenções sobre dupla tributação48. 

 

A dupla tributação internacional é cada vez mais frequente dado o desenvolvimento das 

relações económicas internacionais e surge pelo facto de uma determinada situação 

estar conexa com mais do que um país. Esta poderá ser distinguida entre dupla 

tributação jurídica e económica. 

 

A primeira ocorre quando o rendimento de um contribuinte é sujeito a imposto em duas 

ou mais jurisdições, isto é, a mesma pessoa é tributada relativamente ao mesmo 

rendimento ou património mais do que uma vez. A dupla tributação económica 

internacional ocorre sempre que o mesmo rendimento é tributado em mais do que um 

Estado, ou seja duas pessoas diferentes são tributadas pelo mesmo rendimento49.  

 

Ora a dupla tributação internacional, origina reflexos negativos nas relações económicas 

internacionais sendo por esse motivo necessário elimina-la ou atenua-la. 

 

Os tratados unilaterais ou bilaterais surgem precisamente com o intuito acima referido. 

 

Por outro lado, e seguindo o raciocínio de Pires (2009), a existência de acordos para 

evitar ou eliminar a dupla tributação, pressupõe a aceitação da existência de uma 

tributação simultânea na fonte e na residência, pois caso contrário não existiria a 

necessidade de celebrar acordos bilaterais ou multilaterais com o intuito de eliminar ou 

atenuar a dupla tributação, seja ela económica ou jurídica.  

 

                                                
48 As convenções para eliminar a dupla tributação são tratados ou acordos celebrados entre dois ou mais 
Estados, tendo como objectivo definir a competência tributária e a metodologia a adoptar pelos Estados 
contratantes na eliminação da dupla tributação. 
49 É o exemplo clássico da tributação do lucro. 
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Mediante a aplicação de mecanismos, tais como o crédito de imposto, taxas reduzidas 

ou isenções, é possível aos Estados signatários a atenuação ou eliminação da dupla 

tributação internacional. 

 

De acordo com Teixeira (2008), no âmbito dos impostos sobre o rendimento e capital, 

Portugal segue o modelo da convenção OCDE50. Este, elaborado de modo a prosseguir 

os princípios fiscais já enumerados, é baseado no princípio da residência. A tributação 

na fonte é apenas permitida em situações excepcionais, com a aplicação de taxas 

reduzidas sobre algumas categorias de rendimentos. 

 

Ao negociar uma convenção de dupla tributação, os Estados abdicam de algumas 

receitas fiscais em detrimento do outro Estado contratante51. 

 

 

6.2 – ELEMENTOS DE CONEXÃO: RESIDÊNCIA E 

FONTE 

 

A existência de uma obrigação de imposto depende de um conjunto de pressupostos 

previstos nas normas de incidência. Entre esses pressupostos encontra-se sempre, além 

de outros, a sujeição a uma determinada ordem tributária, a qual é estabelecida pela lei 

em função de elementos de conexão. O elemento de conexão traduz uma particular 

ligação entre o facto económico e um determinado Estado, sendo essa ligação que 

legitima o poder de tributar o facto em concreto. Nesta matéria existem dois princípios 

fundamentais, que originam dois elementos de conexão, que são o princípio da 

residência e o da fonte. O primeiro utiliza como elementos gerais de conexão a 

“residência” do titular e o segundo a “fonte do rendimento” que é a jurisdição em que o 

rendimento do titular foi produzido. 

 

                                                
50 Os acordos de dupla tributação celebrados por Portugal têm até ao momento sido subordinados a um 
texto de referência internacional: O Modelo de Convenção Sobre o Rendimento e o Património da OCDE. 
51 Principio da reciprocidade. 
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Por outro lado, na sequência das recomendações da OCDE, a tributação do Comércio 

Electrónico não deverá ser sujeita a qualquer regime especial, mas sim reger-se pelos 

mesmos princípios e técnicas de tributação das transacções reais ou materiais.  

 

Concluímos pois, que os elementos de conexão acima referidos deverão ser aplicados a 

esta nova realidade. 

 

Importa então, analisarmos estes dois princípios. 

 

Assim, segundo o princípio da residência, os indivíduos e as pessoas jurídicas são 

tributadas no seu país de residência. Neste sentido, o modelo de Convenção da OCDE 

define residente, do seguinte modo: 

 

“Residente de um Estado Contratante significa qualquer pessoa que, ao abrigo da 

legislação desse Estado, se encontra aí sujeito a imposto por força do seu domicílio, 

residência, local de direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar52”. 

 

A determinação da residência de uma entidade, para efeitos fiscais, é de extrema 

importância para a aplicação das convenções sobre a dupla tributação. A residência 

delimita os poderes tributários dos Estados envolvidos, garantindo simultaneamente, 

segundo Xavier (2006), os interesses de ambos. Deste modo, apenas poderá existir uma 

residência fiscal, sendo que terá sempre de existir uma. 

 

Como é fácil de intuir, no Comércio Electrónico o conceito de residência aparece 

fragilizado, porque pode ter por base dois critérios53: o critério da sede e o da direcção 

efectiva. No primeiro, considera-se como residente a empresa constituída ao abrigo das 

leis fiscais desse país. No segundo, considera-se como residente a empresa que detenha 

a sua direcção efectiva no país onde se constituiu.  

 

                                                
52 Tradução nossa. No original "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of 
that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other 
criterion of a similar nature”. 
53 A sede ou direcção efectiva é nos termos do artigo 4.º, § 3 do modelo da OCDE o elemento central que 
permite apurar o local de residência.  
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No entanto, este último critério é violado ao existir, por exemplo, a videoconferência e 

outras formas de direcção conjunta, já que os membros da direcção podem estar 

localizados em diferentes países e assumir a direcção da empresa à distância. Face ao 

exposto, é difícil definir qual o local de direcção efectiva. 

 

 A resolução deste problema pode, eventualmente passar, pelo reporte de residência a 

um determinado país com o acordo das respectivas Administrações Fiscais54. Em última 

análise, estas podem socorrer-se de critérios para aferição de residência, como sendo o 

local de maior volume de negócios, ou o local de reunião dos órgãos sociais indicado no 

Registo Comercial. 

 

A propósito deste problema, Pires (2009), defende a construção de uma hierarquia com 

vários elementos que permitam determinar a residência societária electrónica: 

 

 1º - Direcção efectiva; 

 2º - Centro de interesses vitais societário; 

3º - Elementos residenciais fornecidos on-line ao cliente pela sociedade como 

ponto de partida; e 

 4º - Tributação directa dos accionistas. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, se um dos critérios acima referidos não funcionar não 

surgirá um vazio, dado que imediatamente se recorrerá ao critério seguinte. 

 

Quando não opera o elemento da residência, outro elemento de conexão relevante é a 

fonte do rendimento, significando que a tributação deve fazer-se no Estado de que os 

rendimentos são proveniente. Ora, é a propósito deste critério, que existe uma maior 

dificuldade de enquadramento do Comércio Electrónico nos modelos de comércio 

tradicional. 

 

A questão que se impõe é a de saber como pode ser aplicado ao Comércio Electrónico 

um conceito que foi criado para o comércio tradicional. 

                                                
54 Alínea d) do n.º 2 do art. 4 do Modelo OCDE. 
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Segundo Pereira (2007), o conceito de estabelecimento estável assume a maior 

importância como elemento caracterizador da origem ou fonte dos rendimentos. 

 

As definições internas e também as definições das convenções sobre a dupla tributação, 

de estabelecimento estável seguem por regra a definição apresentada pelo art. 5.º da 

Convenção da OCDE. Deste modo, de acordo com aquele artigo, a expressão 

estabelecimento estável significa uma instalação55 fixa (vertente espacial/material) 

através da qual a empresa exerça a totalidade ou parte da sua actividade (vertente 

funcional). Contudo, na ausência de instalações físicas, uma empresa pode ainda assim 

ter estabelecimento estável bastando que uma pessoa num determinado Estado aja por 

sua conta e detenha poderes para efectuar contratos em nome da empresa. 

 

No âmbito do Comércio Electrónico a noção de estabelecimento estável compreende 

duas ferramentas típicas que são a Página Web e Servidor e a Internet Services Provider 

(ISP). 

 

Daí que passemos a analisar cada uma delas. 

 

Uma Página Web não é mais que uma combinação de software e dados electrónicos 

alojados num determinado servidor. À luz do art. 5.º da Convenção do Modelo da 

OCDE, não sendo a Página Web um bem corpóreo e não possuindo por esse motivo 

uma localização física, nunca, poderá por si só, constituir um local de negócio, pelo que 

não é passível de se qualificar como estabelecimento estável. 

 

Questão diversa poderá ser a do Servidor em que a Página Web está alojada e a partir do 

qual pode ser acedido. Neste caso, estamos na presença de um equipamento informático 

que tem obviamente uma determinada localização e poderá constituir uma instalação 

fixa. 

 

 

 

                                                
55  “Place of business”. 
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No entanto, Portugal reservou-se no direito de não partilhar esta orientação. Considera 

que uma empresa que desenvolva um determinado negócio através de uma Página Web 

pode ser considerada como tendo estabelecimento estável nesse país sendo aí 

tributada56. Em nossa opinião, parece-nos pouco defensável esta posição, na medida em 

que pode afastar o Comércio Electrónico para outros países. 

 

Um ISP oferece principalmente o serviço de acesso à Internet, mas agrega-lhe outros 

relacionados, tais como "e-mail", "hospedagem de sites" ou “blogs”, entre outros. 

 

De acordo com o art. 5.º da Convenção do Modelo da OCDE, o ISP, enquanto agente 

independente que age por conta própria do decurso do seu negócio, não tem qualquer 

tipo de autoridade para representar o seu e-distribuidor perante os clientes do mesmo. 

 

Deste modo, não tendo o ISP autoridade jurídica ou económica para concluir contratos 

em nome do e-distribuidor não poderá ser considerado estabelecimento estável. 

Saliente-se que, se por ventura o ISP agir em nome e conta da empresa como agente 

dependente57, poderá ser considerado à luz do art. 5.º do Modelo da Convenção da 

OCDE um estabelecimento estável. 

 

Podemos pois concluir que a determinação de um estabelecimento estável encontra-se 

sempre associada a uma análise a elementos físicos e com carácter permanente. 

 

Ora tais elementos são de acordo com Pires (2009), difíceis de adaptar à realidade do 

Comércio Electrónico, dado que “a realidade virtual assenta, sobretudo no 

desprendimento da realidade física”. 

 

 

 

 

 

                                                
56 § 45.11 OECD Model Tax Convention. 
57 Situação muito pouco usual. 
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6.3 – A PROBLEMÁTICA ASSOCIADA AO IMPOSTO 

SOBRE O RENDIMENTO 

 

Algumas correntes defendem a não tributação em impostos directos do Comércio 

Electrónico argumentando que este não deverá ser tributado por se tratar de uma 

indústria em desenvolvimento e que como tal, deverá experimentar um período de 

isenção por forma a estabilizar-se. 

 

Contudo, dado o crescimento das vendas on-line, a isenção tributária deste tipo de 

transacções implicaria a erosão das receitas dos Estados, uma vez que os consumidores 

iriam optar, como é lógico, por elas em detrimento do comércio tradicional. 

 

Além disso, como refere Fridenskold (2004) a isenção deste tipo de transacções, 

nomeadamente no que respeita ao IVA, implicaria uma ameaça para a equidade vertical 

dos contribuintes, dado que:   

 

 “É certo que os compradores online ainda são, em média, mais abastados. Pessoas 

com escolaridade superior e maiores rendimentos. Têm maiores probabilidades de 

possuir um computador pessoal com ligação à Internet e um cartão de crédito para 

pagar as compras efectuadas através da Internet. A não tributação destas transacções 

consistiria, portanto, uma ameaça à equidade vertical.” 58 

 

Deste modo, não tributar as transacções por meio electrónico significaria não só 

comprometer o Princípio da Neutralidade como afectar a Equidade da tributação. Iria 

comprometer o Princípio da Neutralidade, pois um contribuinte não deve ter como 

lógica de consumo factores tributários. As decisões de consumo devem ser motivadas 

por decisões económicas e não fiscais. 

 

 

 

                                                
58 Tradução nossa. 
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Afectaria ainda a Equidade da tributação, já que indivíduos que se encontram em 

situação semelhante e que efectuam transacções semelhantes devem ser submetidos a 

níveis de tributação semelhantes. Ora, caso o Comércio Electrónico ficasse isento de 

tributação, indivíduos com a mesma capacidade económica seriam tributados de forma 

desigual.  

 

Conforme supra referimos, nos impostos directos o problema consiste em aferir o país 

no qual os rendimentos se produzem e onde deverão ser tratados. No meio electrónico 

existe a dificuldade em identificar os indivíduos ou mesmo as transacções. Neste campo 

a actuação das Autoridades Fiscais encontra-se dificultada pela própria natureza da 

Internet que permite comunicar à escala mundial. 

 

A necessidade de neutralidade tributária entre diferentes formas de actividades 

económicas requer que as transacções electrónicas sejam tributadas da mesma maneira 

que o comércio tradicional.  

 

Por outro lado, a Neutralidade rejeita a criação de impostos adicionais sobre o Comércio 

Electrónico, como sendo por exemplo o “bit tax” sugerido por Arthur J. Cordell em 

199659. Este imposto visava tributar a uma única taxa cada bit transmitido pelas linhas 

de telecomunicações.  

 

De facto, tal imposto podia apresentar algumas vantagens, como sendo, a sua incidência 

sobre a totalidade da base tributável e a sua fácil aplicação. No entanto, várias 

dificuldades se colocariam relativamente ao “bit tax”. Que transmissões se deveriam 

encontrar sujeitas a imposto? Como se faria a redistribuição deste tipo de imposto pelos 

Estados? Como seria evitada a dupla tributação? 

 

Por outro lado, um imposto deste tipo, iria originar uma distorção na economia, dada a 

absoluta ausência de correlação com o valor económico do bem que tributa.  

 

                                                
59 News taxes for a new economy. 
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Contudo, se a criação de novos impostos afecta o Princípio da Neutralidade, os 

conceitos de residência e tributação na fonte, também apresentam as suas fragilidades. 

 

Será o princípio da tributação na fonte obsoleto relativamente ao Comércio Electrónico? 

A tributação na fonte implica a imputação de todas as categorias de rendimento a um 

estabelecimento estável situado no país fonte. No entanto, conforme já referimos a 

definção de estabelecimento estável, surge fragilizada no Comércio Electrónico.  

 

Face ao exposto, dada a dificuldade de determinação do local do nascimento do facto 

tributário, podemos  concluir que a tributação na fonte sofre de bastantes dificuldades de 

implementação. 

 

No entanto, a adopção do critério da residência60 como forma de se estabelecer uma 

obrigação fiscal, apresenta igualmente algumas desvantagens, nomeadamente no que 

respeita ao controlo das operações realizadas fora desse espaço territorial. 

 

Segundo Teixeira (2008), “a tributação segundo o critério da residência envolve 

tributar o rendimento independentemente do local onde é originário, i.e., a jurisdição 

fiscal é exercida pelo estado de residência do contribuinte”, ora, para tal, apenas poderá 

existir uma única residência. Contudo, a natureza do Comércio Electrónico permite 

colocar em causa esta exigência dado que a sede como local onde se reune o conselho 

de admistração de uma empresa pode ser bastante manipulável61. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Deverá haver  repartição posterior das receitas tributárias. 
61 Existindo por exemplo, a possibilidade de efectuar reuniões por videoconferência, como vimos, o local 
da sede pode ser abstracto. 
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Podemos, ainda, afirmar que a prática de preços de transferência62 é um dos maiores 

problemas do Comércio Electrónico. Este é um problema agravado pela existência dos 

paraísos fiscais, os quais, além de não tributarem ou de sub-tributarem os rendimentos, 

impedem que se identifiquem as pessoas físicas que se encontram por trás das referidas 

empresas. O Comércio Electrónico veio, desta forma, aumentar a complexidade da 

análise da composição de preços de transferência, nomeadamente pelas dificuldades na 

aplicação dos métodos tradicionais, baseados nas transacções e na determinação de 

comparáveis. 

 

Face ao exposto e apresentadas as grandes dificuldades inerentes à tributação do 

Comércio Electrónico podemos concluir que um consenso internacional seria 

fundamental para implementar um sistema capaz de identificar as transacções e auxiliar 

na cobrança de impostos. 

 

Talvez a maneira mais eficaz, do ponto de vista governamental, fosse uma acção 

coordenada capaz de controlar o “mundo on-line”. De uma forma simplista63 

poderíamos dizer que o modo mais rápido e directo para evitar conflitos seria definir 

uma legislação internacionalmente aceite. 

 

As experiências dos últimos anos revelam que a natureza global do Comércio 

Electrónico requer a cooperação de todos os países. Apesar do trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido pela OCDE ser exemplo positivo de cooperação, os Estados devem 

ainda consolidar os seus esforços para resolver as questões colocadas pelo Comércio 

Electrónico.  

                                                
62 O regime de preços de transferência a vigorar em Portugal aplica-se aos períodos de tributação 
iniciados em 1 de Janeiro de 2002. Encontra-se regulado no artigo 58.º do Código do IRC e na Portaria nº 
1446 – C/2001 de 21 de Dezembro, sendo baseado nas orientações provenientes da OCDE. Os preços de 
transferência referem-se aos valores atribuídos a operações entre entidades relacionadas. O principal 
objectivo consiste em assegurar que as receitas fiscais não sofram diminuições em consequência da 
transferência de resultados entre entidades pertencentes ao mesmo grupo económico ou relacionadas em 
determinado contexto. Pretende-se, ainda, assegurar o cumprimento do princípio da plena concorrência: 
os termos e condições praticadas em operações ou séries de operações vinculadas devem ser 
substancialmente idênticos aos que seriam praticados entre entidades independentes em operações 
comparáveis. 
63 Não fosse este assunto afectar a soberania fiscal e a capacidade de arrecadar receitas das diversas 
nações. A fiscalidade é a base da soberania das nações, na medida em que, privadas de recursos 
financeiros, as autoridades não poderiam executar as suas políticas. 
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A natureza global da Internet impossibilita que em matéria de tributação os países 

procurem estratégias unicamente individuais, uma vez que tais acções têm impactes não 

somente num plano interno como também na perspectiva de outros interessados. 

 

Um diálogo global é a única forma de evitar conflitos inconciliáveis entre politicas 

fiscais. 

 

É evidente que o Comércio Electrónico tem um enorme potencial para servir os 

interesses de toda a humanidade. No entanto, a realização de muitos dos aspectos 

positivos do mesmo irá depender substancialmente da forma como será tributado no 

futuro. 
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7 – CONCLUSÃO 
 

A revolução das tecnologias de informação e comunicação originou o aparecimento de 

um novo paradigma conhecido como Comércio Electrónico. 

 

Consciente do crescimento da Internet como veículo do comércio internacional e 

pressionada pelas empresas comunitárias do sector, elas próprias prejudicadas pelo 

regime vigente face às suas concorrentes sedeadas em países terceiros, a Comissão 

Europeia começou a analisar a problemática do Comércio Electrónico no ano de 1997. 

  

Em causa estaria a alteração da legislação comunitária, em especial a Sexta Directiva, 

de forma a que as transacções electrónicas dos denominados bens digitais passassem a 

ser tributadas nos EM da União Europeia onde se verificasse o consumo desses 

serviços. 

 

A inexistência de um quadro legal conduzia a que os fornecimentos efectuados por 

empresas estabelecidas fora da Comunidade não fossem sujeitos a tributação enquanto 

que os serviços prestados por empresas na União Europeia se encontrassem sujeitos. 

 

É neste contexto, que a Directiva 2002/38/CE veio alterar as regras do então art. 9.º da 

Sexta Directiva, quanto à localização das prestações de serviços via electrónica, bem 

como das prestações de serviços de radiodifusão e de televisão. As medidas previstas 

destinam-se, sobretudo, a assegurar a tributação na União Europeia dos serviços 

supracitados quando prestados e consumidos por adquirentes aí estabelecidos, bem 

como a sua não tributação no caso de serem consumidos fora da União Europeia. 

No âmbito da esfera jurídica nacional, foi através do DL 130/2003 de 28 de Junho que 

se transpôs a referida Directiva. Já se tinha procedido anteriormente à criação de um 

regime especial, com o Regulamento n.º 792/2002, para sujeitos passivos não 

estabelecidos na Comunidade que prestem serviços por via electrónica a não sujeitos 

passivos nela residentes e que queiram registar-se em território nacional para esse 

efeito. 
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Contudo, as soluções propostas pelo regime especial agora adoptado não garantem, por 

si só, a arrecadação de receitas originadas pela continuação da actividade comercial 

pelos sujeitos passivos não estabelecidos, que não cumpram com as regras comunitárias 

de IVA instituídas. De facto, quer as lacunas da própria legislação quer a ausência de 

instrumentos inibidores determinam que assim possa acontecer. 

Por outro lado, sendo a prestação de serviços por via electrónica tributada à taxa normal, 

verifica-se a violação do principio da neutralidade do imposto64, já que em determinadas 

circunstâncias uma transmissão offline se encontra sujeita à taxa reduzida, enquanto que 

se fosse online seria à taxa normal. 

 

Na sequência da adopção de medidas fiscais, cumpre ainda referir o Decreto-Lei n.º 

256/2003 de 21 de Outubro, que vem estabelecer uma lista harmonizada de elementos 

que devem constar, obrigatoriamente, nas facturas emitidas pelos sujeitos passivos do 

imposto. Dispõe também, as regras conexas, incluindo a respectiva transmissão e 

arquivamento por meios electrónicos, bem como a possibilidade de recurso à chamada 

«auto-facturação». 

 

Saliente-se por último, que o Conselho ECOFIN de 4 de Dezembro de 2007 aprovou o 

denominado “Pacote IVA”, com novas regras de localização para os serviços de 

telecomunicações, radiodifusão e serviços electrónicos. 

 

De acordo com estas novas regras, tais serviços passam a ser localizados onde se 

encontra o consumidor, prevendo-se um mecanismo de redistribuição de receitas. 

  

Não deixa de ser curioso verificar que, com a obtenção deste acordo, ocorrido durante a 

presidência portuguesa, a Madeira, irá inevitavelmente perder competitividade, e 

consequentemente o Estado irá perder as receitas geradas por esta região, fruto dos 

investimentos que deixarão de ser realizados na mesma. 

 

                                                
64 Um exemplo flagrante dessa situação reside no facto de um livro transmitido off-line ou numa 
tradicional relação livreiro/cliente ser considerado uma transmissão de bens sujeita à taxa reduzida, 
enquanto que se o mesmo for fornecido on-line, ser nos termos deste regime, considerado uma prestação 
de serviços via electrónica e como tal tributado à taxa normal. 
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Julgamos, pois, que em termos de IVA, com a aplicação desta nova proposta, se 

ultrapassou um grave problema de concorrência fiscal originado pela variação de taxas 

de IVA na UE continuando contudo comprometido o principio da neutralidade, pela 

distinção de transmissão de bens offline e online. 

 

No que respeita à tributação do rendimento, várias têm sido as respostas aos receios de 

erosão da base tributária dos Estados. 

 

De entre as possíveis soluções, uma das propostas mais discutidas foi o “bit tax”, que 

visava tributar a uma taxa única cada bit de informação transferida pelas linhas de 

telecomunicações. 

 

Este imposto se por um lado apresenta como principal vantagem a sua simplicidade, por 

outro, desencoraja a utilização e o desenvolvimento da Internet. 

 

Dada a natureza internacional da Internet, um dos problemas que se coloca é a definição 

das Jurisdições Tributárias onde é devido o imposto. Neste âmbito, revestem de especial 

relevância os Comentários da OCDE que representam os estudos aprofundados que este 

organismo tem vindo a efectuar acerca desta temática. 

 

Julgamos que nos impostos sobre o rendimento a questão central prende-se com a 

definição de estabelecimento estável e de residência, que conforme referimos, se 

apresentam fragilizadas no Comércio Electrónico. Concluímos, pois, que seria útil uma 

redefinição destes conceitos, tendo por base toda a problemática inerente ao Comércio 

Electrónico. 

 

Concluímos ainda, que, sendo o Comércio Electrónico um processo à escala mundial, 

dificilmente se conseguirá isoladamente solucionar os problemas e dificuldades que lhe 

estão inerentes, devendo os diferentes países adoptar uma atitude cooperante, bem como 

um consenso internacional de forma a evitar a dupla tributação ou a eventual não 

tributação involuntária. 
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Consideramos que, sem departamentos especializados e devidamente apetrechados com 

meios técnicos e com mão-de-obra altamente especializada, dificilmente se conseguirá 

adoptar um regime de tributação capaz de controlar eficazmente o ciberespaço assim 

como as operações comerciais nele realizadas. Dado que estas, se não forem objecto de 

declaração pelos sujeitos passivos na sua declaração periódica electrónica dificilmente 

serão detectáveis pelas Administrações Fiscais. 
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