
FLASH DE IMOBILIÁRIO

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo

Foi recentemente tornado público o Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo (STA) de 15 de novembro de
2017, referente ao processo n.º 0883/16, relativo ao
conceito de locação financeira ou sale&leaseback para
efeitos de IRC.

A questão controvertida resulta de um ato de liquidação
adicional de IRC, levado a cabo pela Fazenda Pública em
2001, em consequência da qualificação jurídica que
atribuiu a um contrato de alienação de um imóvel, seguido
da sua locação pelo alienante. A questão de saber se se
tratava de um contrato de locação financeira ou um
contrato de (simples) locação tem consequências diretas
no seu enquadramento em sede de IRC (em especial no
que respeita à disciplina do artigo 25.º do Código do IRC).

No entendimento da AT, a “alienação do imóvel (…)
seguida do seu arrendamento pelo comprador ao anterior
proprietário, com imediato estabelecimento de opção de
compra no final da respetiva locação, consubstancia uma
operação de leaseback”. Como tal, estas operações terão
enquadramento no artigo 25.° do Código do IRC, não
havendo “lugar ao apuramento de qualquer resultado para
efeitos fiscais em consequência dessa entrega,
continuando o bem a ser reintegrado para efeitos fiscais
pela alienante”.

O contribuinte veio defender que a operação em causa
não consubstanciava uma operação de leaseback,
tratando-se antes de “um contrato de venda do imóvel,
seguido da sua mera locação”.

São invocados como fundamentos deste entendimento o
facto de (i) a soma das rendas a pagar pela locação ser
inferior ao preço a pagar a final pelo exercício da opção
de compra do imóvel; (ii) o valor da contrapartida previsto
a final não corresponder a um valor residual; e, por fim,
(iii) uma parte substancial dos riscos do imóvel não serem
transferidos para o locador.

O STA, no seu acórdão, vem apresentar como elementos
distintivos dos dois tipos de locação (i.e. ‘simples’ locação
e a locação financeira) (i) a possibilidade expressa de
aquisição do bem; (ii) a definição do valor – ou critérios
para definição desse valor – da aquisição ser feita no

início da vigência do contrato (independentemente do
valor de mercado à data (posterior) da aquisição); e (iii) a
escolha do bem competir ao locatário.

Entendeu o STA que o contrato em questão reunia todos
aqueles elementos, qualificando-o como locação
financeira, na modalidade de contrato de leaseback,
sendo este um contrato “criado para corresponder a
interesses financeiros de financiamento imediato do
locatário que larga mão de um imóvel de sua propriedade
que vende ao locador – em verdade ainda exercendo o
seu poder de escolha do bem – para imediatamente o
tomar de locação financeira, fixando-se quer o valor da
renda, quer a duração do contrato, quer a opção de
compra, a exercer pelo locatário do bem locado no termo
do contrato, quer o valor pelo qual este poderá adquirir,
então, o bem locado”.

O STA pugnou, assim, pelo enquadramento da operação
objeto de litígio na previsão do artigo 25.º Código do IRC,
aderindo, em última análise, à posição sustentada pela AT
no recurso.

Numa altura em que se sucedem, no mercado imobiliário
Português, operações com recurso a estruturas mais ou
menos próximas das operações típicas de
sale & leaseback, esta decisão vem reforçar a importância
de uma estruturação fiscal adequada para este tipo de
operações.

Impõe-se, assim, aos agentes económicos uma análise
cuidada sobre o recurso a estas estruturas que passe, em
especial, pelo facto de saber se, e em que medida, os
objetivos prosseguidos podem ser minimizados ou
prejudicados pelo enquadramento fiscal que seja
eventualmente aplicável a estas operações.
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