
A magem
do Íisõo
Sem quebrar a Iei, grandes
empresas como a PT recorrem
a sociedades holandesas
para fazerem operações j
sem pagar imposto j
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Portugal euando o
encaixe chegar a PT SGPS,
com sede em Portugal,
também não i rápagar
imposto, ao abrigo da
diret iva <mães-Í i lhas>
que v isa  e l im inar  a  dup la
tr ibutação entre as
sociedades-mães e
as suas f i l iais eurooeias

exemplos - recorrem frequentemente a
sociedades holandesas para efetuarem
operações fi scalmente mais vantajosas.

Quando a mais-valia daVivo - estimada
em 6 mil milhões de euros - for transfe-
rida para a PT, SGPS, já sobre a forma de
diüdendo, a telecom portuguesa também
nada pagará. Ao abrigo da diretiva euro-
peía9o1343, mais conhecida por .mães e
filhas', o fisco partirá do pressuposto que

Outras isencões
dadas à PT "
Para a PT. nem seouer é inédita a
isenção f iscal que lhe vai ser concedida.
Em novembro, quando al ienou 32,I8o/o
na empresa marroquina Médi Telecom,
também ficou dispensada de pagar
imDosto sobre uma mais-val ia de 270
milhões de euros. E, até 2OO7, a PT es-
teve isenta de IRC ao abrigo de créditos
f iscais obtidos, na sua general idade,
com as perdas resultantes do arranque
da sua operação móvel no Brasi l .  Só
depois dessa data voltou a pagar lRC,
no montante médio de 230 milhões de
euros oor ano.

Holanda A venda foi
feita pela Brasi lcel BV.
detida na total idade pela
Pï Com sede na Holanda,
está, por lei ,  isenta de
imposto. O produto dessa
venda será mais tarde
entregue à PT sobre a
forma de dividendos

ffir",nnilfl A pT anunciou
a venda, a 28 de julho,
da sua part icipação
na Vivo à Telefónica,
por  Z5  mi l  m i lhões
oe euros, com uma
mais-val ia de cerca
de 6  mi l  m i lhões  de
euros

não. Feitas as contas, só os pequenos in-
vestidores irão pagar imposto no final da
operação. A Portugal Telecom (PT), que
cedeu metade da Vivo ao gigante espa-
nhol por 75 mil milhões de euros, assim
como os seus maiores acionistas - BES,
Ongoing, CGD, Visabeira, Controlin-
veste e diversos fundos estrangeiros -,

vão ficar isentos. Sempre ao abrigo das
leis em vigor, beneficiando dos regimes
fiscais mais favoráveis, em Portugal ou
noutros países europeus.

Aparticipação, indireta, da PT naVivo
é detida através da Brasilcel BV, uma em-
presa de direito holandês que, por sua
vez, é detida pela PT, SGPS, com sede
em Portugal. Como todas as empresas
do seu país, a Brasilcel BVbeneficia de
um regime jurídico denominado paftici-
pation exceptio?? que, segundo o fiscalis-
ta Tiago Caiado Guerreiro, faz com que
as mais-valias resultantes da venda de
ações estejam isentas de imposto. Isso
expl ica que mui tos grupos nacionais
- Sonae, Amorim, PT, são apenas alguns
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o imposto deüdo já foi retido na fonte - o
queteriasucedidoseoregimefiscaldopaís
de origem não fosse tão permissivo. Essa
diretiva tem por objeto eliminar a dupla
tributação sobre os rendimentos distri-
buídos pelas filiais às sociedades-mães se-
deadas em estados-membros diferentes.

Mas a isençào fiscal em cascata, ine-
rente a esta operação, não acaba aqui. Os
maiores acionistas da PT, nacionais ou
estrangeiros, que muito provavelmente
irão receber um dividendo extraordiná-
rio (que poderá chegar a um euro) resul-
tante da venda da Vivo, também não te-
rão de pagar IRC sobre esse valor. Mário
Braz, fiscalista da consultora PwC, invo-
ca o artigo 5r.o do IRC, que üsa oeliminar
a dupla tributação económica sobre os
lucros distribuídosr,, assim como o arti-
go 3z.o do estatuto dos benefícios fiscais,
ao abrigo do qual as SGPS ficam isentas
do pagamento de imposto. .Os investi-
dores institucionais nunca são tributa-
dos. A lei permiteJhes ficarem isentos,
através de fundações, sociedades criadas
noutros países, etc. Se não fosse assim,
os capitais destinados ao investimento
fugiam para países com regimes mais
favoráveis, como os EUA, a Holanda ou
Espanha. Os investidores individuais é
que não têm forma de escapar. Há uma
tributação abusiva sobre a classe média",
diz Caiado Guerreiro. Serão os pequenos
acionistas os únicos a pagar imposto so-
bre os dividendos a distribuir pela PT, a
umataxa que o novo PEC fixou em 2r,57o,
quando no final do ano preencherem a
sua declaração de imposto. tr c.r.

Só os pequenos
pagarão imposto

A lei protege a PT e os seus maiores acionistas da liquidação
de imposto sobre a venda da Vivo. Mas os investidores

individuais pagarão zr,SToao fisco caso recebam dividendos

odos ganharam, e muito, com
a venda da Vivo à Telefónica,
já considerado o negócio do
ano. Todos? O fisco parece que


