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EMPRESAS

Empresas internacionais veem 
país como parte de Espanha

Apesar do grupo L’Oréal ter deci-
dido acabar com a L’Oréal Portu-
gal até ao final do ano e centralizar 
a operação no mercado nacional a 
partir de Espanha, numa nova 
subsidíária de âmbito ibérico que 
iniciará atividade em janeiro de 
2022, o maior player de cosmética 
do mundo garante ao Jornal Eco-
nómico que vai continuar a pagar 
o imposto de IRC em Portugal. 

“A L’Oréal continuará a contri-
buir para o IRC em Portugal como 
tem contribuído desde sempre”, 
assegura fonte oficial da empresa, 
na sequência da notícia do JE na 
anterior edição, dando conta que a 
subsidiária portuguesa deixará de 
existir até ao final do ano, embora 
o grupo mantenha ativo o escritó-
rio de Lisboa, para as equipas de 
ativação de marca, e preserve cerca 
de 300 funcionários no país. 

O JE procurou perceber que im-
plicações fiscais há quando o país 
perde um centro de decisão autó-
nomo de uma multinacional de re-
ferência mundial. No caso da 
L’Oréal, o motivo invocado foi a 
decisão de olhar para os mercados 
português e espanhol como um só. 

Ao JE, dois fiscalistas lamentam 
o fenómeno de “iberização” (com 
foco em Espanha) das empresas e 
criticam a falta de políticas para o 
evitar. Mas explicam que, habi-
tualmente, estas decisões de gestão 
ocorrem sobretudo a pensar no ra-
cionamento de custos e não nas 
condições fiscais do país. Em ma-
téria de tributação, dizem que há 
formas das empresas mesmo sem 
subsidiárias no país continuarem a 
contribuir com impostos. Mas de-
fendem que seria preferível que o 
país criasse condições para ser vis-
to como um polo atrativo para as 
empresas globais instalarem cen-
tros de decisão autónomos. 

João Espanha, advogado espe-
cialista na área financeira e fiscal e 
partner da Espanha e Associados, 
comenta que “iberização das em-
presas não é um fenómeno moder-
no”, adiantando que desde há vinte 
anos, pelo menos, as empresas in-
ternacionais têm decidido “com 
grande frequência” centralizar em 
Espanha o controlo da atividade 
em Portugal. “Ainda há muito 
pouco tempo a Nike também en-
cerrou a sua operação em Portugal 
e centralizou-a na Catalunha”, re-
vela o advogado. 

O problema, sublinha, não é 
“nem histórico nem fiscal, é geo-
gráfico”. “Estamos na ponta da Eu-
ropa. É muito fácil olhar para a Pe-
nínsula Ibérica como um todo e 
quem quer trabalhar a Península 
Ibérica como um todo vai-se colo-
car numa posição mais ou menos 
central. Para ir para a periferia tem 
de que se atrair com regimes fiscais 
mais favoráveis”, explica. 

João Espanha acrescenta que de-
cisões como as da L’Oréal e Nike 
têm “mais que ver com critérios de 
racionalidade de gestão do que 
propriamente com a fiscalidade”. 

Mas em matéria fiscal, há a dú-
vida dos impostos. Se a subsidiária 
de uma empresa internacional aca-
ba em Portugal, seguindo a referi-
da tendência de iberização, passan-
do o mercado luso a ser controlado 
numa filial ibérica com sede em 
Espanha, a empresa deixa de pagar 
impostos no país? 

Neste ponto, o advogado da Es-

panha e Associados explica que, no 
caso dos impostos indiretos, há o 
princípio do IVA no destino. Ou 
seja, se algo for vendido de Espa-
nha para Portugal a um consumi-
dor o IVA é espanhol. “Aí perde-
mos receita”, diz.  

Mas, se algo for vendido de Es-
panha a um revendedor em Portu-
gal “a fatura sai de Espanha sem 
IVA e é o revendedor que vai 
auto-liquidar o IVA português”.  

Quanto ao IRC, o imposto dire-
to, dependerá sempre da forma 
como a empresa se organiza. “Se a 
empresa estabelecer uma sucursal 
em Portugal, essa sucursal vai ser 
tributada mais ou menos da mes-
ma forma que seria tributada uma 
empresa legalmente ou formal-
mente constituída no país. Do 
ponto de vista tributário, tratar-se 
de uma filial ou de uma sucursal é 
irrelevante. Ou seja, ter uma em-
presa ou ter apenas uma unidade 
económica em Portugal, em geral, 

dá lugar à mesma tributação”, su-
blinha o fiscalista. 

Já no caso de uma holding, a 
questão do IRC é “mais ou menos 
irrelevante, porque as holdings re-
cebem dividendos das suas subsi-
diárias”. “Em Portugal, hoje em 
dia, temos um amplo regime de 
eliminação da dupla tributação 
económica dos lucros, o que quer 
dizer que quando a empresa ope-
rativa exerce a atividade que gera 
lucro paga o seu IRC e depois, 
quando distribui dividendos para a 
casa-mãe, mesmo que a casa-mãe 
esteja em Portugal, esses dividen-
dos não voltam a ser tributados. 
Em Portugal, Espanha, Luxem-
burgo ou Holanda dá-se a mesma 
coisa em termos de receita de IRC: 
zero”, indica. 

Esclarecida a tributação, qual é a 
solução para Portugal se tornar 
num polo atrativo para as empre-
sas instalarem subsidiárias ou hol-

dings? O partner da Espanha e As-
sociados salienta que uma solução 
seria, “obviamente”, ter um siste-
ma de tributação “mais vantajoso” 
do que o de Espanha. 

“Era ótimo que pudéssemos 
atrair os centros de decisão para 
Portugal, mas para isso é necessá-
rio rever o nosso sistema fiscal. 
Não cima-abaixo, mas de maneira 
a torná-lo atraente para que deter-
minadas operações pudessem ser 
feitas a partir de Portugal”, diz. 

 O advogado refere que se trata 
de uma questão de competitivida-
de do país e ilustra o argumento: 
“Basta olhar para o Luxemburgo, 
tem indústria, sim, mas a sua ver-
dadeira riqueza é ter boas infraes-
truturas e um regime fiscal muito 
amigo das empresas”. 

Por sua vez, Rogério Fernandes 
Ferreira, advogado e fundador da 
RFF Advogados, antigo secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais, 
corrobora a ideia que as empresas 
internacionais quando decidem fe-
char uma subsidiária, em Portugal, 
não o fazem por razões fiscais. 
“Não é por aí, é mais por racionali-
zação de custos e por olharem para 
o mercado ibérico como um só, o 
que para nós não é bom”, defende.  

Qual a solução? “Nós temos que 
recentralizar Portugal no mundo.  
Se olharmos para o planisfério e  
começarmos a pensar todas as po-
líticas públicas, incluindo as fis-
cais, em função de Portugal no 
centro, entre África, América Lati-
na, Europa e Ásia e olhando para o 
mar, o centro deixa de ser a Penín-
sula Ibérica como um todo e passa 
a ser Portugal no mundo”, diz. ●

‘Iberização’ das empresas não é um fenómeno de agora, mas fiscalistas ouvidos pelo JE lamentam a falta de políticas para o 
evitar. L’Oréal é o caso mais recente ao centralizar em Madrid operação lusa. Também a Nike centralizou operação na Catalunha.
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