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Resumo 

Do desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação, advieram 

profundas alterações na forma como a sociedade e a economia se configuram, na medida 

em que, passámos de uma economia assente em pilares tradicionais, em que é requisito a 

existência de presença física, para uma economia que se realiza plenamente através de 

meios digitais. 

No seio dessas alterações, e tendo como elemento propulsor o mundo digital, foram 

surgindo novos modelos de negócio, que nos foram dados a conhecer com os Relatórios 

do Plano de Acção BEPS (mais precisamente, com o Relatório da Acção 1), em tudo 

diferentes do que os que sempre conhecemos, de entre os quais, se encontram os Digital 

Influencers. Um negócio que, não obstante, ainda, se encontrar em fase de 

desenvolvimento, já tem um impacto colossal, nomeadamente, a nível das receitas que 

gera. 

Ora, perante a celeridade com que surgem estas novas realidades, o legislador fiscal 

tem manifestado grandes dificuldades em acompanhá-las, pelo que, muitas situações têm 

ficado por regular. 

Nessa medida, a presente investigação, focando-se na temática dos Digital 

Influencers, tem como principal objectivo tentar compreender de que forma o legislador 

fiscal pode adaptar as normas jurídicas vigentes a esta nova realidade, de forma a que não 

exista uma falha de tributação, crucial para a erosão das bases tributárias do país. 

E, não obstante, se tratar de um fenómeno nascido no seio da globalização, apenas 

nos iremos centrar na sua perspectiva interna, isto é, apenas nos iremos mover por entre 

o ordenamento jurídico português. 

 

 

Palavras – chave: economia digital, BEPS, Digital Influencers, Publicidade, 

Direito do Consumidor, Tributação. 



6 

 

Abstract 

The development of Information and Communication Technologies has led to 

profound changes in the way in which society and the economy form, since we have 

moved from an economy based on traditional pillars, where physical presence is required 

to an economy that is fully realised through digital means. 

Within these changes, and with the digital world as a driving force, new business 

models have emerged, which we have been made aware of in the BEPS Action Plan 

Reports (more precisely, with Action 1 Report) different in every way from what we have 

always known, among which are the Digital influencers. A business that, even though it 

is still under development, already has a colossal impact namely on the revenue it 

generates. 

However, given the speed with which these new realities arise, the tax legislator has 

been finding it very difficult to keep up with them, and many situations have therefore 

remained unregulated. 

To that extent, the main objective of this research, focusing on the issue of Digital 

influencers, is to try to understand how the tax legislator can adapt the current legal rules 

to this new reality, so that there is no tax loophole, which is crucial to the erosion of the 

country’s tax bases. 

Even though it is a phenomenon born within globalisation, we will only focus on 

its internal perspective, that is, we will only move within the Portuguese legal order. 

 

 

Keywords: Digital economy, BEPS, Digital Influencers, Advertising, Consumer 

law, Taxation. 
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1. Introdução 

A presente dissertação tem como objectivo a análise crítica de um fenómeno 

nascido no seio da globalização, os Digital Influencers. 

Como tal, consideramos pertinente que, numa primeira parte, e em ordem à 

contextualização do problema, façamos uma breve referência ao fenómeno da economia 

digital, tentando explanar a revolução que esta representou a sociedade em geral e a 

configuração da economia no particular, nomeadamente através do surgimento de novos 

modelos de negócio, onde se insere o caso dos Digital Influencers. 

Ainda no âmbito do primeiro capítulo, cumpre-nos discorrer sobre as características 

deste fenómeno, nomeadamente, encetar uma tentativa de conceptualização e de 

explanação de em que se desdobra a sua actividade, e, consequentemente, as suas fontes 

de obtenção de rendimento. 

Numa segunda parte, procederemos ao tratamento de dois ramos do direito 

confluentes com este fenómeno, o Direito do Consumo e, aquele que, por motivos óbvios, 

mais nos interessa o Direito Fiscal. Isto é, explicaremos os pontos de encontro entre estes 

ramos do direito e os Digital Influencers, nomeadamente, e no que toca ao Direito Fiscal, 

se estes deverão ou não ser sujeitos a tributação. 

Por último, e sendo a nossa área de especialização o direito fiscal, a terceira parte 

da nossa investigação passará por perceber qual o regime fiscal aplicável aos Digital 

Influencers. Ora, neste ponto, começaremos por perceber que, contrariamente ao 

ordenamento jurídico português, em certos ordenamentos jurídicos estrangeiros já existe 

um regime configurado para esta figura, que será por nós, brevemente, enunciado. 

Posteriormente, debruçar-nos-emos sobre o ordenamento jurídico português, tentando 

perceber se nele conseguimos encontrar uma solução para tributar este caso tão recente, 

como o é o dos Digital Influencers, e, fá-lo-emos, sustentando a nossa análise sobre o 

IRS, o IVA e o Imposto de Selo. 

Não obstante,  iremos percorrer este caminho, sempre cientes de que, e como iremos 

referir mais à frente, a introdução a tributação de uma questão nova em normas jurídicas 
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vigentes estabelecidas pode representar uma violação ao princípio da legalidade fiscal, na 

medida em que pretendemos sujeitar a tributação um fenómeno não legalmente tipificado. 
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2. Corpo do Texto  

 

CAPÍTULO I – Os Digital Influencers como manifestação da economia digital 

1. A Economia Digital: o fenómeno e sua evolução 

O permanente desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) provocou uma alteração profunda na forma como a sociedade se comporta e a 

economia se organiza1, na medida em que, o crescente uso de meios tecnológicos no 

quotidiano, tais como, e a título meramente exemplificativo, computadores, tablets e 

smartphones, levaram a que se estabelecesse uma maior proximidade entre a sociedade 

no geral2, e, assente nessa ideia, foram surgindo novos modelos de negócio3, de tal forma 

impactantes que, praticamente, diluíram muitos dos negócios estruturalmente 

tradicionais.4  

                                                 

1 V. Tax and Digitalisation, disponível em http://www.oecd.org/going-digital/tax-and-

digitalisation.pdf, consultado a 23 de Março de 2019. Este é um documento retirado de uma das 

conferências que teve lugar na “OCDE Going Digital Summit”, um evento que decorreu nos dias 11 e 12 

de Março de 2019, representativo do culminar dos 2 anos do Projecto “Going Digital” levado a cabo pela 

OCDE. V. tb. FILHO, Jorge José Roque Pires, Os Desafios da Tributação na Economia Digital, 

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, para obtenção do grau de 

Mestre em Ciências Jurídico-Políticas, Menção em Direito Fiscal, orientada pelo Senhor Professor Doutor 

José Casalta Nabais, 2017, p. 12. 
2 Neste sentido, JORGE JOSÉ ROQUE PIRES FILHO (2017) afirma mesmo que isto fez com que 

“(…) o mundo ficasse ainda menor (…)”. V. ob. Cit., p. 14. 
3 V. FILHO, Jorge José Roque Pires, ob. Cit., p. 16. V. tb Comissão Europeia, Comission Expert 

Group on Taxation of the Digital Economy – Report 28/05/2014, disponível em 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_go

vernance_matters/digital/report_digital_economy.pdf, consultado a 3 de Março de 2019, p. 5. 

4 Neste sentido, v. GONÇALVES, Susana Estêvão, Tributação da Economia Digital: os primeiros 

passos de uma revolução fiscal?”, in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, p. 149, disponível em 

https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1524ce73-19ab-47a1-99ad-

b81d8a645064%40pdc-v-sessmgr03, consultado a 10 de Junho de 2019. 

http://www.oecd.org/going-digital/tax-and-digitalisation.pdf
http://www.oecd.org/going-digital/tax-and-digitalisation.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1524ce73-19ab-47a1-99ad-b81d8a645064%40pdc-v-sessmgr03
https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1524ce73-19ab-47a1-99ad-b81d8a645064%40pdc-v-sessmgr03
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Desta forma, passámos a reconhecer a existência de uma economia digital5,  

inseparável do conceito de economia tradicional6, caracterizada, essencialmente, pela 

mobilidade dos produtos e dos factores de produção, uma vez que, tratando-se, ademais 

das vezes, de bens intangíveis, não existem barreiras físicas que obstem à sua 

movimentação; pelo baixo dispêndio de recursos e pela importância da informação, na 

medida em que a sua recolha e tratamento permite redireccionar a economia para o 

sucesso, na medida em que permite adaptar as ofertas do mercado às necessidades da 

sociedade.7 

Nesta senda, perante todo este cenário revolucionário, a grande questão 

problemática coloca-se na óptica do legislador, mais precisamente, e porque é o que à 

nossa investigação interessa, o de direito fiscal. Isto é, tem-se verificado uma grande 

dificuldade, por parte deste, em acompanhar esta nova realidade, pois, o sistema fiscal foi 

desenhado para fazer face a uma economia sustentada em moldes tradicionais e não 

digitais8, pelo que urge uma alteração do mesmo em ordem a que, e nas palavras de Jorge 

José Roque Pires Filho  (2017) “(…) as normas jurídicas não percam eficácia perante o 

                                                 

5 Alguns autores referem mesmo que vivenciamos uma revolução apenas semelhante à Revolução 

Industrial. Neste sentido, v. BERNÁRDEZ, Luis Toribio, Tributación de las rentas obtenidas por los 

“Youtubers”: cuestiones problemáticas en torno a sua calificación en el IRPF, Documentos de Trabajo del 

Instituto de Estudios Fiscales, 2018, disponível em 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_11.pdf , consultado a 22 de 

Janeiro de 2019. V. tb. NOGUEIRA, Rute, Os Desafios da Economia Digital à Tributação do Rendimento, 

dissertação apresentada ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), para 

obtenção do grau de Mestre em Fiscalidade, sob a orientação da Senhora Professora Doutora Clotilde 

Celorico Palma, 2017, p. 31. 
6 V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, 

p. 11, disponível em: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page13, consultado a 09 de Março de 2019. 
7 V. Comissão Europeia, Comission Expert Group on Taxation of the Digital Economy – Report 

28/05/2014, disponível em 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_go

vernance_matters/digital/report_digital_economy.pdf, pp. 11 a 13. V. tb. OCDE, Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, p. 11, disponível em https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-

report_9789264241046-en#page13, consultado a 14 de Março de 2019. 
8 V. GONÇALVES, Susana Estêvão, ob. Cit., p. 149. 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_11.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page13
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page13
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page13
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page13
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page13
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modelo de sociedade actual”.9 Este é o grande desafio: acompanhar a revolução digital e 

não ser ultrapassado por ela.10 

Foi neste contexto que, em Julho de 2013, a OCDE, a pedido do G20, lançou o 

“Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”, este consiste num plano de quinze 

acções, que se reconduzem a problemáticas11 identificadas como propícias a provocar a 

erosão das bases tributárias e a deslocalização dos lucros12, isto é, referimo-nos aqui tanto 

àquelas situações em que a receita fiscal é gerada num determinado país, mas que, por a 

entidade geradora do rendimento estar localizada noutro país em que o grau de tributação 

é mais baixo, o facto tributário não se considera praticado no primeiro e a receita fiscal 

não entra nos seus cofres; bem como, àquelas situações em que há prática do facto 

tributário num determinado país e consequente desvio dos lucros para outros países de 

baixa tributação.13 Ou seja, tanto num caso, como no outro, o problema central reside no 

facto de o desvio da receita tributária atingir a integridade e funcionamento dos sistemas 

fiscais de cada país.14 

De entre estas quinze acções, encontramos a Acção 1 “Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy”, que marcou, claramente, o início da procura por 

                                                 

9 V. FILHO, Jorge José Roque Pires, ob. Cit., p. 12. 
10 Não obstante, e no seguimento da posição adoptada pela Comissão Europeia, consideramos que, 

em caso algum, se pode considerar estas mudanças como algo de negativo. Bem pelo contrário, os meios 

tecnológicos não são nada mais, nada menos, do que meios impulsionadores da criatividade da sociedade, 

isto é, eles permitem que esta coloque em prática o seu carácter empreendedor, levando à criação de novas 

formas de negócio, e, consequentemente, de mais oportunidades de emprego. V. Comissão Europeia, 

Comission Expert Group on Taxation of the Digital Economy – Report 28/05/2014, disponível em 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_go

vernance_matters/digital/report_digital_economy.pdf, p. 11. Neste sentido, v. também a intervenção do 

Ministro das Finanças português e Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, no evento Tax Summit on 

Digital Economy, que teve lugar em Lisboa, no dia 24 de Outubro de 2018, disponível em 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=92bdfcd3-f207-4d4a-8d1f-

bfa46cc7f2ba, consultado a 6 de Março de 2019, pp. 2 a 3. 
11 Entre outras, encontramos a economia digital (que será a que nos irá relevar); os híbridos; os 

preços de transferência, etc. Para saber mais, V. tb. DOURADO, Ana Paula, Governação Fiscal Global, 2ª 

Edição, Almedina, 2018, p.48 e 62. 
12 V. NABAIS, José Casalta, A Erosão das Bases Tributárias das Sociedades, in Boletim de Ciências 

Económicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume LXI, 2018, p. 292. V. tb. 

DOURADO, Ana Paula, Governação … ob. Cit., p.48. 
13 José Casalta Nabais (2018) refere que estamos perante uma acepção restrita e uma acepção ampla 

do conceito de erosão das bases tributárias, respectivamente. V. do A., A Erosão…, ob. Cit., pp. 292 a 293. 
14 Neste sentido, v. FILHO, Jorge José Roque Pires, ob. Cit., p. 68. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=92bdfcd3-f207-4d4a-8d1f-bfa46cc7f2ba
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=92bdfcd3-f207-4d4a-8d1f-bfa46cc7f2ba
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uma nova solução15 para os desafios tributários trazidos pela economia digital16, estes que 

passam por saber se ainda fazem sentido os elementos de conexão a um determinado 

Estado, isto é, se ainda faz sentido falar-se em estabelecimento estável, como factor 

determinante da legitimidade para tributar de um determinado Estado.17  

Só em Outubro de 2015, é que foi lançado o relatório final desta acção18, onde se 

chegou à conclusão de que a economia digital é uma nova forma de gerar riqueza e que 

existirão tantos modelos de negócios quanto aqueles que consigam transformar valor em 

riqueza19, sendo que isto é passível de se verificar sem qualquer presença física e estável, 

isto é, fala-se nos conceitos de mobilidade e intangíveis.20 Pelo que, daqui se depreende 

a imensidão de lacunas na tributação que poderão ficar por suprir, tratando-se por isso de 

uma realidade que se transfigura a cada segundo que passa, instigadora da injustiça e 

desigualdade fiscal.21 

Todavia, também a Comissão Europeia, com vista ao suprimento dessas lacunas, e 

em ordem a evitar que, a adopção, pelos Estados Membros, de medidas unilaterais, 

prejudiquem a existência de um mercado único digital22, apresentou, em Março de 2018, 

o pacote “Tributação Digital”, constituído por duas propostas de directiva, sendo uma 

relativa ao estabelecimento estável digital e outra relativa à criação de um imposto único 

sobre determinados serviços digitais. Enquanto que a primeira pretende que se tributem 

os lucros, obtidos pelas sociedades, em determinado país, independentemente desta ter 

presença física neste ou não, considerando-se como elemento preponderante a presença 

                                                 

15 Estamos perante uma realidade com características tão próprias, que deixou de fazer sentido tentar 

enquadrá-la nos moldes do direito fiscal tradicional. 
16 V. NABAIS, José Casalta, A Erosão…, ob. Cit., p. 318. 
17 V. DOURADO, Ana Paula, Governação … ob. Cit.,p.64. 
18 Com vista à sua rápida e eficaz implementação, o G20 solicitou que a OCDE criasse um grupo de 

trabalho mais inclusivo, que se dedicasse em exclusivo ao tratamento dos desafios da tributação da 

economia digital, o “Task Force on Digital Economy”. V. OCDE – Tax and Digitalisation (…) disponível 

em http://www.oecd.org/going-digital/tax-and-digitalisation.pdf, consultado a 23 de Março de 2019. 
19 V. OCDE – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, 

p. 64, box – 4.1. 
20 V. DOURADO, Ana Paula, Governação … ob. Cit., p. 65. 
21 V. DOURADO, Ana Paula, Governação … ob. Cit., p.54.  
22 V. GRANDJOUAN, Louis D. C.; THOMSON, Andrew, Digital Economy Taxation: The OECD’S 

Report and European Commission’s Draft Directives, disponível em 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=49b7ecf3-1c8e-4761-be7b-

7c13399be7f6%40sessionmgr4008, consultado a 5 de Junho de 2019. 

http://www.oecd.org/going-digital/tax-and-digitalisation.pdf
https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=49b7ecf3-1c8e-4761-be7b-7c13399be7f6%40sessionmgr4008
https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=49b7ecf3-1c8e-4761-be7b-7c13399be7f6%40sessionmgr4008
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digital significativa23; a segunda pretende tributar determinadas actividades nas quais os 

utilizadores têm um papel significativo na criação de valor, mas que, actualmente, estão 

isentas de tributação, são elas, a venda de espaços publicitários em plataformas digitais; 

as actividades digitais que permitam uma maior interacção com os utilizadores, 

facilitando, desta forma, a venda de bens e a prestação de serviços entre estes; e, ainda, a 

transmissão de dados de utilizadores ou gerados pela actividade destes.24 

Não obstante, e até ao momento, não se chegou a nenhum consenso quanto à sua 

implementação.25 

Nessa medida, é compreensível que, não obstante os esforços encetados pelas 

instituições internacionais, muitos dos novos fenómenos trazidos pelo digital, não se 

encontram abrangidos no Plano de Acção BEPS, isto é, este não obstante a extensão deste 

plano, e dada a celeridade com que o digital se transmuta, muitas realidades ficarão por 

regular.  

1.1 Manifestações da economia digital: comércio electrónico 

No seguimento do que já foi referido anteriormente, dada a fugacidade com que a 

tecnologia se desenvolve, será, também, cada vez maior o número de novos modelos de 

negócios que surgem como consequência da economia digital.26 Consciente disso, no seu 

relatório da Acção 1 do BEPS27, a OCDE (2015) enumera, a título exemplificativo e 

                                                 

23 Esta existirá em três situações: a) quando se ultrapassem os € 7 milhões de receitas anuais em 

determinado Estado Membro; b) quando durante um determinado período fiscal exista um número de 

utilizadores superior a 100.000 em determinado Estado Membro; ou c) quando sejam celebrados mais de 

3.000 contratos de prestação de serviços digitais com utilizadores empresariais. V. NABAIS, José Casalta, 

A Erosão…, ob. Cit., p. 339. V. tb. Comissão Europeia, Tributação da Economia Digital, disponível em 

https://ec.europa.eu/portugal/news/digital-taxation_pt, consultado a 7 de Maio de 2018. 
24 Serão sujeitos passivos deste imposto apenas as empresas com receitas mundiais que ascendam a 

€ 750 milhões e com receitas advindas da União Europeia que ultrapassem os € 50 milhões. V. NABAIS, 

José Casalta, A Erosão… ob. Cit., p. 339. V. tb. Comissão Europeia, Tributação da Economia Digital, 

disponível em https://ec.europa.eu/portugal/news/digital-taxation_pt, consultado a 7 de Maio de 2018. 
25 V. Conselho Europeu – Tributação dos Serviços Digitais, disponível em 

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/digital-taxation/, consultado a 17 de Junho de 2019. 
26 V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, 

p. 54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page54, consultado a 14 de Março de 2019. 
27 OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, p. 

54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page54, consultado a 14 de Março de 2019. 

https://ec.europa.eu/portugal/news/digital-taxation_pt
https://ec.europa.eu/portugal/news/digital-taxation_pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/digital-taxation/
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page54
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page54
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page54
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page54
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nunca exaustivo, alguns desses negócios, apontando o comércio electrónico como um 

deles.  

Nessa medida, compete-nos, antes de mais, tentar compreender o conceito de 

comércio electrónico, em ordem a apreender esta realidade e daí retirar as conclusões que 

se impõem para a nossa investigação.  

Ora, o conceito de comércio electrónico é algo que nunca foi claro e pacífico tanto 

na doutrina, como nas instituições internacionais, tendo em conta a variedade de 

actividades que pode englobar28.  

Não obstante, várias tentativas de definição forem sendo avançadas. Glória 

Teixeira e Abílio Rodrigues (2014) consideram que o comércio electrónico consiste “(…) 

em qualquer transacção comercial que envolva quer organizações quer indivíduos e seja 

baseada no processamento e transmissão de dados por via electrónica, incluindo, texto, 

som e imagem”.29 Já Alexandre Dias Pereira (2017) fala em “(…)negociação realizada 

à distância por via electrónica, isto é, através do processamento e transmissão 

electrónicos de dados, incluindo texto, som e imagem”.30 Por outro lado, Rita Calçada 

Pires (2011) considera que as definições anteriormente adiantadas são demasiado amplas, 

necessitando-se de mais rigor na definição de uma realidade tão complexa. Nesse sentido, 

cita Dale Pinto, considerando que a noção de comércio electrónico apontada por este é 

mais realista e completa, dado que, para aquele comércio electrónico são todas as 

“transacções comerciais que envolvam a produção, a distribuição, venda e entrega de 

bens e serviços que são realizados através de redes abertas como a Internet”.31 

                                                 

28 V. PIRES, Rita Calçada, Tributação internacional do rendimento empresarial gerado através do 

comércio electrónico: desvendar mitos e construir realidades, (teses), Coimbra, Almedina, 2011, pp. 133 

a 136. V. tb. PEREIRA, Alexandre Dias, A Protecção do Consumidor no Quadro da Directiva sobre o 

Comércio Electrónico, in Comércio Electrónico (Estudos), p. 135, disponível em 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20elet

ronico%202017.pdf, consultado a 15 de Junho de 2019. 
29 V. dos Autores, A Tributação do Comércio Electrónico – novos desafios”, in Boletim de Ciências 

Económicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Volume LVII Tomo III, 2014, pp. 3291 

a 3292. 
30 V. do A. ob. Cit., p. 135, disponível em 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20elet

ronico%202017.pdf, consultado a 15 de Junho de 2019. 
31 V. da A., ob. Cit., pp. 137 a 138. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20eletronico%202017.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20eletronico%202017.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20eletronico%202017.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20eletronico%202017.pdf
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Salvo mais douta opinião, mais do que uma definição literal de comércio 

electrónico, o que verdadeiramente interessa é compreender a sua substância, isto é, que 

estamos perante este, e não comércio tradicional, quando nos socorremos de um 

instrumento electrónico para levar a cabo uma determinada transacção comercial, quer 

esta consista na venda ou compra de bens ou de serviços32, e que, esta se pode realizar 

entre empresas e consumidores (business-to-consumer); entre empresas (business-to-

business) e entre consumidores (consumer-to-consumer).3334  

Este é um fenómeno que, não obstante todas as vantagens que acarreta para a 

sociedade, uma vez que permite a quebra de barreiras mundiais, e a redução nos custos 

transaccionais, tem levantado vários problemas em sede tributária, visto que perante 

tamanha desmaterialização, se torna difícil compreender a localização dos actores deste 

complexo processo e, consequentemente, mais difícil será perceber qual a jurisdição 

tributária responsável para a sua tributação.35 

Ora, e no seguimento do que é adiantado pela OCDE, o comércio electrónico é uma 

realidade ampla que pode englobar outras tantas, isto é, existem outros negócios que, mais 

do que não são do que expressão deste fenómeno maior.36 Nesta senda, no Relatório da 

                                                 

32 V. FILHO, Jorge José Roque Pires, ob. Cit., p. 20. 
33 V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, 

p. 54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page57, pp. 55 a 56, consultado a 21 de Junho de 

2019. 
34 É feita ainda a distinção entre comércio electrónico directo e comércio electrónico indirecto, sendo 

que, essa a diferença entre ambos reside, essencialmente, no facto de, no primeiro caso, a transacção 

comercial se realizar na íntegra através de meios digitais, falamos, por exemplo, da aquisição de um ebook; 

enquanto que, no segundo caso, existe a transacção por intermédio do meio digital, mas entram na figura 

os meios tradicionais, falamos, por exemplo, da aquisição de um computador numa loja online. Neste 

sentido, v. FILHO, Jorge José Roque Pires, ob. Cit., p. 21 e PEREIRA, Alexandre Dias, ob. Cit., p. 135, 

disponívelemhttps://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20com

ercio%20eletronico%202017.pdf, consultado a 15 de Junho de 2019. 
35 Neste sentido, v. TEIXEIRA, Glória; RODRIGUES, Abílio, ob. Cit., pp. 3292 a 3293. 
36 V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, 

p. 54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page56, pp. 55 a 56, consultado a 21 de Junho de 

2019. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page57
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page57
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20eletronico%202017.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/44467/1/alexandre%20dias%20pereira%20comercio%20eletronico%202017.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page56
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page56
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Acção 1 do BEPS, são apresentadas algumas das suas manifestações, entre elas, a 

publicidade online.37  

Esta socorre-se dos meios digitais como forma de atingir os consumidores.38 E, para 

além disso, é um negócio que envolve múltiplos participantes, entre os quais a OCDE 

(2015) refere os web publishers, definindo-os como indivíduos que concordam, a troco 

de uma contrapartida, colocar conteúdo publicitário nas suas páginas online.39 

Estes web publishers não são nada mais do que os Digital Influencers objecto da 

nossa investigação, pelo que, podemos afirmar que estes são actores da publicidade 

online, uma das manifestações do comércio electrónico. Passaremos de seguida à 

explanação desta figura digital, bem como ao enquadramento legal da sua actividade, 

sempre na perspectiva interna. 

 

2. Digital Influencers 

Passaremos, de seguida, à análise do conceito de Digital Influencers, bem como à 

determinação da actividade desenvolvida por eles, assim como as formas geradoras do 

seu rendimento. 

2.1 O que são? 

                                                 

37 V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, 

p. 54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60, pp. 58 a 59, consultado a 21 de Junho de 

2019. 
38 V. V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 

2015, p. 54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-

digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60, p. 58, consultado a 21 de Junho 

de 2019. 
39 V. OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, 

p. 54, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-

economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60, pp. 58 a 59, consultado a 21 de Junho de 

2019. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60


20 

 

Actualmente, e em todo o mundo, o cidadão comum encontra-se conectado 

online40, isto é, não existe praticamente ninguém que não tenha acesso à Internet e, mais 

concretamente, às redes sociais.41 

Consequentemente, e no seguimento do que já referido anteriormente, também a 

forma como a sociedade se comporta em vários aspectos quotidianos, nomeadamente, 

quando assume o papel de consumidor, sofreu alterações significativas.42 O indivíduo 

comum, em ordem à satisfação de uma necessidade, tem de passar por um processo que 

o irá ajudar na tomada de decisão de consumo. Ora, na óptica de Kotler (2000)43 este 

processo comporta 5 estados, a saber: reconhecimento do problema, procura de 

informações, avaliação das alternativas, compra e avaliação pós-compra. E, cingindo-

nos ao que à nossa investigação interessa, o consumidor irá, primeiramente, reconhecer 

a existência de uma necessidade, e fá-lo-á porque terá recebido estímulos internos (por 

exemplo, sede, fome) ou externos, por exemplo, através do visionamento de uma 

campanha publicitária. Posteriormente, e em ordem à satisfação dessa necessidade, irá 

recolher informações de qual a melhor forma para o fazer.44 É aqui que surge a figura dos 

Digital Influencers. 

                                                 

40 V. THOUMRUNGROJE, Amonrat, The Influence of Social Media Intensity and EWOM on 

Conspicuous Consumption, disponível em 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814039135?token=24CF679629AE5216794A52417C

A278EB928A95F439C3488989268429BF03BC50D0A4B8113F031045EC41A8F05B3DC99F , 

consultado a 29 de Maio de 2019. 
41 O BAREME INTERNET, que é um estudo de referência sobre a colocação da Internet na 

população portuguesa e sobre os comportamentos dos cibernautas portugueses levado a cabo pela Marktest, 

revela que cerca de 5,3 milhões de portugueses são utilizadores das redes sociais. V. 

https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~40.aspx e https://www.marktest.com/wap/a/n/id~2429.aspx, 

ambos consultados a 28 de Abril de 2019. 
42 Cfr. PHILIP KOTLER, Marketing Management, Millenium Edition, 2000, Prentice-Hall, p. 98. 
43 V. PHILIP KOTLER, ob. Cit., p. 98. 
44 Essa recolha de informações pode ser feita activa ou indirectamente, isto é, existem casos em que 

o indivíduo procura activamente informação sobre um produto, pesquisando na Internet, indo a lojas, 

falando com outras pessoas; e, noutros casos, o indivíduo apenas se encontra mais receptivo à captação de 

informação sobre um determinado produto, mas nada fazendo para a encontrar. Cfr. PHILIP KOTLER, ob. 

Cit., p. 98. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814039135?token=24CF679629AE5216794A52417CA278EB928A95F439C3488989268429BF03BC50D0A4B8113F031045EC41A8F05B3DC99F
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814039135?token=24CF679629AE5216794A52417CA278EB928A95F439C3488989268429BF03BC50D0A4B8113F031045EC41A8F05B3DC99F
https://www.marktest.com/wap/a/grp/p~40.aspx
https://www.marktest.com/wap/a/n/id~2429.aspx
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Muitas são as tentativas de definição de Digital Influencer, pois, não obstante se 

tratar de uma figura digital recente45, já é alvo de forte investigação na área do Marketing 

Digital.  

Contudo, e porque nos parece uma definição elucidativa desta realidade, 

adiantamos que, nas palavras de John Lincoln (2016) um Digital Influencer é uma 

entidade online com o poder de afectar as decisões de outros através de uma posição de 

autoridade, conhecimento e relacional46. Ou seja, e procedendo ao devido esmiuçamento 

deste conceito, temos que, antes de mais, um Digital Influencer actua por intermédio de 

plataformas em linha, isto é, estas são plataformas participativas que facilitam a troca de 

informação e a comunicação entre utilizadores47. A título meramente exemplificativo, 

temos as redes sociais como o Facebook48, o Instagram49, os Blogues50 e o Youtube51, 

onde os Digital Influencers podem criar conteúdo digital, nomeadamente, partilhar 

experiências e opiniões pessoais acerca de assuntos que dominam. Ora, esta partilha gera 

                                                 

45 JOÃO PAULO HADDAD MARQUES (2017) refere que esta é uma figura cuja importância se 

desenvolveu na última década, in Precisamos falar dos digital influencers disponível em 

https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/10/26/precisamos-falar-dos-digital-

influencers.html . Consultado a 31 de Março de 2019. 
46 Digital Influencer: A Guide to Achieving Influencer Status Online, CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2016, versão ebook.  
47 V. OCDE, The Economic and Social Role of Internet Intermediaries, Abril de 2010, p. 14, 

disponível em https://www.oecd.org/internet/ieconomy/44949023.pdf, consultado a 2 de Fevereiro de 

2019. 
48 É uma rede social online, criada em 2004, onde os seus utilizadores podem criar conteúdo e 

partilhá-lo com os seus amigos. Cfr. Skemp KM. Facebook. Salem Press Encyclopedia. 2018, disponível 

em 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,shib,uid&db=ers&AN=87322

813&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site, consultado a 4 de Maio de 2019. 
49 É uma rede social online, lançada em Outubro de 2010, que permite aos seus utilizadores a partilha 

de fotografias e vídeos de curta duração, entre outras funcionalidades. Cfr. Cooper, P. G. (2018) 

‘Instagram’, Salem Press Encyclopedia. Disponível em: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,shib,uid&db=ers&AN=10003

9083&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site, consultado a 4 de Maio de 2019. 
50 BLOGUE: Página de Internet com características de diário, actualizada regularmente, in 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, disponível em https://www.priberam.pt/dlpo/blogue, 

consultado em 03/06/2018. Como se depreende desta definição, o blogue será uma página pessoal onde o 

seu autor irá discorrer sobre um qualquer assunto da sua preferência. 
51 É uma plataforma de vídeos, criada em 2005, onde os seus utilizadores se dedicam à criação e 

partilha de conteúdos audiovisuais, que podem ser da sua autoria ou não. Cfr. LUIS TORIBIO 

BERNÁRDEZ, Tributación de las rentas obtenidas por los “Youtubers”: cuestiones problemáticas en 

torno a su calificación en el IRPF, Documentos de Trabajo  11/2018, disponível em 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_11.pdf, consultado a 22 de 

Janeiro de 2019, pp. 197 a 213. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/10/26/precisamos-falar-dos-digital-influencers.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/10/26/precisamos-falar-dos-digital-influencers.html
https://www.oecd.org/internet/ieconomy/44949023.pdf
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,shib,uid&db=ers&AN=87322813&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,shib,uid&db=ers&AN=87322813&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,shib,uid&db=ers&AN=100039083&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,shib,uid&db=ers&AN=100039083&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site
https://www.priberam.pt/dlpo/blogue
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_11.pdf
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reacções52, isto é, e devido à relação de proximidade e confiança53 que se acaba por 

estabelecer entre o Digital Influencer e os seus seguidores54, ocorre uma alteração no 

comportamento dos seus seguidores. Estes, em regra, são pessoas com interesses 

semelhantes aos seus55, pelo que, e quando encarnam o papel de consumidores, procuram 

informação junto deles5657, isto é, e à semelhança do que acontece quando nos 

aconselhamos junto de um amigo, valorizam mais este tipo de informação word-to-

mouth58, do que a publicidade propriamente dita.596061 

                                                 

52 Cfr. LINCOLN, John, ob. Cit. 
53 DEBORAH WEINSWIG (2016) refere que o marketing de influência se baseia na “economia de 

confiança”, em Influencers Are The New Brands, disponível em  

https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-

brands/#19110e827919, consultado a 23 de Abril de 2019. 
54 Pode-se mesmo falar na existência de uma espécie de relação de amizade. Neste sentido, veja-se 

Mónica Lice, autora do blogue “Mini Saia” que, numa entrevista ao jornal electrónico Observador, refere 

que os seus seguidores a vêem “(…) como uma amiga porque as bloggers têm uma relação de anos com 

as leitoras, sabem de mim, da minha vida”, v. MOURA, Catarina, Amigos com benefícios. São os 

“influencers”, 2016, disponível em https://observador.pt/especiais/amigos-com-beneficios-sao-os-

influencers/, consultado a 21 de Outubro de 2017. 
55 Cfr. LINCOLN, John, ob. Cit. 
56 V. LINCOLN, John, ob. Cit. 
57 Mais importante do que o elevado número de seguidores, é a existência desta relação de 

proximidade. Daymond John, o CEO da marca Fubu e um dos investidores do programa Shark Tank refere 

mesmo que “Vão atrás das pessoas com mil seguidores, porque 95% deles adoram-nas e serão 

consumidores convertidos”. V. GUERRA, Ana Rita,  Os falsos influenciadores digitais, disponível em 

https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/os-falsos-influenciadores-digitais/, consultado a 03 de Junho de 2018. 
58 Kotler (2017) refere que a conetividade veio criar tantos estímulos aos consumidores, que reduziu 

a capacidade de concentração dos mesmos, limitando-lhes assim o poder de decisão. Assim, e segundo o 

autor, os consumidores acabam por tomar as suas decisões de compra com base na opinião das comunidades 

onde estão inseridos. Cfr. Kotler, P. (2017) Marketing 4.0  
59 Em 2016, 70 milhões de utilizadores dos Estados Unidos usaram programas de bloqueio de 

publicidade digital, que bloqueia a visualização dos anúncios, esperando-se que este ano o número suba 

para 86.6 milhões. Cfr. Prezly. (s.d.) What Is Influencer Marketing? (Consultado a 3 de Janeiro de 2019) 

Disponível em: https://www.prezly.com/academy/relationships/influencer-marketing/an-introduction-to-

influencer-marketing 
60 Este grau de confiança é ainda mais forte nas gerações mais jovens. V. 84 Percent of Millenials 

Don’t Trust Traditional Advertising, disponível em https://www.clickz.com/84-percent-of-millennials-

dont-trust-traditional-advertising/27030/, consultado a 28 de Abril de 2019. 
61 Poder-se-ia considerar esta relação que se estabelece entre o Digital Influencer e o seguidor como 

uma manifestação do que, em direito económico, se designa por herd behavior. 

 Herd behavior consiste numa tendência que o humano tem para imitar o comportamento de um 

grupo considerável de pessoas, isto é, e dando o exemplo da crise financeira que ocorreu nos Estados Unidos 

da América, no sector imobiliário, verificou-se que os bancos concediam empréstimos hipotecários, a juros 

baixos, sem, ou com poucas, garantias. Perante isto, o número de pessoas que recorreram a este tipo de 

créditos aumentou exponencialmente, isto é, vendo que uns conseguiam este tipo de vantagens, outros 

acompanharam esse comportamento. 

Contudo, consideramos que não é este o conceito jurídico representativo do fenómeno dos Digital 

Influencers, pois acreditamos que, e no seguimento do que foi explanado, o factor confiança é muito mais 

impactante do que o factor pertença característico do primeiro fenómeno. Para saber mais sobre este 

https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/#19110e827919
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/#19110e827919
https://observador.pt/especiais/amigos-com-beneficios-sao-os-influencers/
https://observador.pt/especiais/amigos-com-beneficios-sao-os-influencers/
https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/os-falsos-influenciadores-digitais/
https://www.clickz.com/84-percent-of-millennials-dont-trust-traditional-advertising/27030/
https://www.clickz.com/84-percent-of-millennials-dont-trust-traditional-advertising/27030/
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Perante isto, as marcas62 começaram a perceber que podiam rentabilizar este 

fenómeno em seu proveito636465, isto é, começaram a ter contacto com os Digital 

Influencers, enviando-lhes produtos para estes testarem, oferecendo-lhes viagens, 

experiências em restaurantes, hotéis, entre outros, com a certeza de que dali adviria uma 

publicação na respectiva plataforma. Coloca-se, portanto, a questão de saber o que 

acontece, isto é, qual o intuito das marcas ao adoptarem este tipo de estratégia. Simples. 

Vender. Mas, como é que como é que se estabelece a ligação entre o envio do produto ao 

Digital Influencer e a posterior aquisição desse produto por um seu seguidor? Novamente, 

simples. Imagine-se que o Digital Influencer recomenda a utilização de um creme, pois 

experimentou-o e notou resultados bastante positivos. Ora, o seguidor deste, perante esta 

opinião positiva, terá maior tendência para a aquisição daquele creme em particular e não 

de outro, pois confia na opinião daquela pessoa. 

 No seguimento do que temos vindo a referir, importa agora, portanto, tentar 

compreender a que é que se reconduz a actividade desenvolvida pelos Digital Influencers, 

isto é, no que é que esta consiste. Avancemos.  

                                                 

fenómeno económico do herd behaviour, v. 

https://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/behavioral8.asp., consultado a 03 de Junho 

de 2018. 
62 Assim em Portugal, como no estrangeiro, veja-se, como exemplo, o artigo Blogs will change your 

business de Stephen Baker e Heather Green, 2005, para a Bloomberg, no qual eles escrevem que os blogues 

“… they’re simply the most explosive outbreak in the information world since the Internet itself. And they’re 

going to shake up just about every business…”, disponível em www.bloomberg.com/businessweek, 

consultado a 3 de Junho de 2018. 
63 Estudos foram feitos prevendo-se que, só no Instagram, este ano, as marcas irão investir 1,6 biliões 

de dólares. V. mais http://mediakix.com/2018/03/influencer-marketing-industry-ad-spend-

chart/#gs.C2BN8WU, consultado a 2 de Junho de 2018.   
64 DEBORAH WEINSWIG (2016) refere mesmo que “Influencers are the golden children of 

marketing strategies right now”. V. em Influencers Are The New Brands, in 

https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-

brands/#19110e827919, consultado a 23 de Abril de 2019. 
65 Consequentemente, surgem novas plataformas que promovem esta interacção entre marcas e os 

Digital Influencers e que, mediante a parceria criada, conseguem acompanhar os seus resultados. Estas 

podem ser vistas, também, como intervenientes da publicidade online, enquanto manifestação do comércio 

electrónico. A título exemplificativo, mencionamos a plataforma Blogs de Portugal 

(https://blogsportugal.com/). V. tb. DEBORAH WEINSWIG, Influencers Are The New Brands, in 

https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-

brands/#19110e827919, consultado a 23 de Abril de 2019. V. tb. V. OCDE, Addressing the Tax Challenges 

of the Digital Economy: Action 1, Final Report 2015, p. 54, disponível em https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-

report_9789264241046-en#page60, pp. 58 a 59, consultado a 21 de Junho de 2019. 

https://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/behavioral8.asp
http://www.bloomberg.com/businessweek
http://mediakix.com/2018/03/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/#gs.C2BN8WU
http://mediakix.com/2018/03/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/#gs.C2BN8WU
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/#19110e827919
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/#19110e827919
https://blogsportugal.com/
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/#19110e827919
https://www.forbes.com/sites/deborahweinswig/2016/10/05/influencers-are-the-new-brands/#19110e827919
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page60
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2.2 Configuração da sua actividade 

Referimos anteriormente que as marcas ao estabelecerem qualquer tipo de parceria 

com os Digital Influencers pretendem, única e exclusivamente, a obtenção de lucro, isto 

é, estamos perante um verdadeiro novo modelo de negócio, fruto da digitalização da 

economia.66 

Desta forma, e munindo-nos do nosso raciocínio jurídico, podemos compreender 

que esta troca de bens e serviços entre o Digital Influencer e as marcas não se trata de 

nada mais do que publicidade. 

Não obstante, e porque todo e qualquer raciocínio jurídico, sob pena de falhar, 

necessita de sustentação legal, passaremos, de seguida, a uma breve análise do regime 

jurídico da publicidade67, isto é, tentaremos compreender do que se trata, assim como a 

que princípios deve obedecer. 

 

2.2.1 Noção de Publicidade 

Nos termos do artigo 3º, nº 1, alínea a), do Código da Publicidade68, publicidade é 

“…qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, 

no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo 

directo ou indirecto de (…)  Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, 

quaisquer bens ou serviços”.  Temos aqui presentes três elementos, um elemento 

objectivo, representado pelo facto de a publicidade se reconduzir a qualquer forma de 

comunicação; um elemento subjectivo, isto é, consideram-se como sujeitos actuantes 

                                                 

66 V. FILHO, Jorge José Roque Pires, ob. Cit., p. 24. 
67 O Direito da Publicidade tem variadas fontes normativas. No entanto, apenas nos iremos socorrer 

das que ao nosso trabalho interessam, por exemplo, o Código da Publicidade (DL nº 330/90, de 23 de 

Outubro, com a redacção do DL nº 66/2015, de 29/04.); o Diploma das Práticas Comerciais Desleais (DL 

nº57/2008, de 26 de Março com a redacção do DL nº 205/2015, de 23/09) e da Constituição da República 

Portuguesa (segundo a versão da Lei nº1/2005, de 12 de Agosto). 
68 DL nº 330/90, de 23 de Outubro, com a redacção do DL nº 66/2015, de 29/04. 
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tanto os de natureza pública como os de natureza privada; e, ainda, um elemento 

teleológico, isto é, a publicidade terá como intenção a divulgação de determinados bens 

e serviços com vista à sua comercialização.69 

Acrescenta, ainda, o artigo 1º, do mesmo diploma legal, que, para efeitos de 

aplicação do regime que nele consta, é indiferente o suporte de difusão utilizado.  

Assim, da análise destes dois preceitos conseguimos apreender a consagração de 

uma noção bastante ampla de publicidade.70 

Mas qual terá sido a intenção do legislador ao fazê-lo? Ora, existem diversos 

suportes publicitários, isto é, meios de difundir publicidade71. E, possivelmente, com a 

constante evolução tecnológica que enfrentamos irão surgir cada vez mais, se não ora 

vejamos: analisando o que nos disse João Loureiro, no seu Direito do Marketing e da 

Publicidade, que data de 198572, verificamos que determinados suportes publicitários que 

existem hoje, naquela altura não existiam ou, pelo menos, não tinham a força actuante 

que têm hoje73. E, no entanto, o Código da Publicidade já naquela época74 continha em si 

uma noção igualmente ampla de publicidade. Face a isto, compreendemos esta opção do 

legislador como uma forma de prevenção ou acautelamento do eventual surgimento de 

novas formas de comunicar, bem como de novos suportes para o fazer, tomada sob a 

égide da protecção da segurança do tráfico jurídico.75 

                                                 

69 V. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, Manual de Direito da Publicidade, Petrony Editora, 2018, 

pp. 35-40. 
70 A publicidade é, ainda, considerada pelo Diploma das Práticas Comerciais Desleais (DL 

nº57/2008, de 26 de Março) como uma prática comercial, como podemos verificar no seu artigo 3º, alínea 

d).  
71 CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA (1985) chega mesmo a referir que “a generalidade da 

doutrina concorda em que os meios (canais) usados na transmissão da mensagem podem ser os mais 

diversos”. V. Conceito de Publicidade, Separata do Boletim do Ministério da Justiça, nº 349, 1985, Lisboa. 
72 Cfr. LOUREIRO, João M., Direito do Marketing e da Publicidade, Semanário, 1985, Lisboa, pp. 

58-59. 
73 Referimo-nos, claramente, ao caso objecto do nosso estudo, que, à época, não passava de mero 

vislumbre. 
74 Em 1985 (data da obra mencionada), vigorava a 2ª versão do Código da Publicidade, publicada 

em 28 de Junho de 1983, aprovada pelo Decreto-lei nº 303/83). 
75 Neste sentido, v. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. cit., p. 34.  
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No seguimento desta reflexão, coloca-se-nos a questão de saber qual o elemento 

presente na noção de publicidade que nos permite aferir que estamos, efectivamente, 

perante um caso de publicidade. Neste sentido, é propagado pela doutrina76 como 

elemento determinante da existência de publicidade a finalidade da mensagem, isto é, em 

concordância com o que nos é ensinado por Ana Clara Azevedo de Amorim (2018), o 

cariz comercial de uma determinada mensagem é independente da intenção do 

anunciante, o que releva é “…a idoneidade objectiva da mensagem para promover bens 

ou serviços…”, ou seja, se uma determinada mensagem é apta a promover a divulgação 

de bens e serviços, esta será, independentemente, por exemplo, do factor remuneração77, 

uma mensagem de cariz publicitário. 

 

2.2.2 Princípios a que obedece a conduta publicitária 

Nos termos do artigo 6º, do Código da Publicidade, a publicidade deve respeitar os 

princípios “…da licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do 

consumidor”. 78 

Ora, não nos querendo alongar para além do necessário à nossa investigação, iremos 

apenas reflectir sobre os princípios da identificabilidade, da veracidade e do respeito pelos 

direitos dos consumidores79, pois são estes que têm maior impacto na problemática 

objecto do nosso estudo.80 

                                                 

76 V. entre outros, ALMEIDA, Carlos Ferreira de, citado por AMORIM, Ana Clara Azevedo de, em 

Manual de Direito da Publicidade, Petrony Editora, 2018, p. 38, nota 6. 
77 Tradicionalmente, este era um dos requisitos para nos encontrarmos diante de uma mensagem de 

cariz publicitário. Contudo, já não é assim considerado. V. neste sentido, AMORIM, Ana Clara Azevedo 

de, ob. cit., p. 33 e p.39. 
78 Redacção seguida pelo diploma mencionado. 
79 Este, não obstante, por razões de encadeamento lógico apenas será trabalhado no capítulo seguinte 

da presente dissertação. 
80 Contudo, não querendo negligenciar o princípio da licitude, deixamos aqui uma sucinta nota 

sobre ele. Este encontra-se plasmado no artigo 7º, do Código da Publicidade, e consagra a proibição da 

publicidade que viole princípios fundamentais constitucionalmente consagrados. V., neste sentido, entre 

outros, CARVALHO, Maria Miguel Morais de, O conceito de publicidade enganosa em Nos 20 Anos do 

Código das Sociedades Comerciais – Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de 

Carvalho e Vasco Lobo Xavier, 2007, Coimbra Editora, pp. 678 a 679. 
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2.2.2.1 Princípio da Identificabilidade 

Diz-nos o artigo 8º, nº 1, do Código da Publicidade que “a publicidade tem de ser 

inequivocamente identificada como tal, qualquer que seja o meio de difusão utilizado”, 

isto é, perante uma determinada comunicação que se pretenda que tenha cariz publicitário, 

este deve ser sempre expressamente mencionado.   

Como corolário deste princípio, temos a proibição da publicidade oculta8182. Aqui, 

pode-se colocar a questão do que significará este tipo de publicidade, bem como de qual 

o seu objectivo. 

No que ao seu significado diz respeito, temos que, nas palavras de Maria Miguel 

Morais de Carvalho (2007), é uma forma de “…publicidade que esconde eficazmente a 

sua natureza aos olhos do seu destinatário…”.83 O que é que acontece aqui? Ora, a 

publicidade oculta pode ser perspectivada sobre dois prismas: primeiro, podemos, nos 

termos do disposto nos artigos 3º, alínea d) e 7º, nº 1, alínea c), do Diploma das Práticas 

Comerciais Desleais, considerar este tipo de publicidade como uma acção enganosa, isto 

é, há aqui uma “manipulação” do consumidor quanto à motivação comercial da 

mensagem, ou seja, a mensagem é passada de forma tal que induz o receptor em erro. Por 

outro lado, podemos considerar este tipo de publicidade, também como uma omissão 

enganosa, dado que, nos termos do artigo 9º, nº 1, alínea c), do mesmo diploma legal, há 

ocultação da intenção comercial da mensagem transmitida.84 

Quanto ao objectivo, este é claro, pois, transmitida a mensagem sem a menção 

expressa ao seu cariz publicitário, o receptor desta terá menor aversão à sua apreensão, 

isto é, um indivíduo normalmente, enquanto consumidor, mostra-se resistente a 

determinados conteúdos publicitários, na medida em que, percepcionando que o conteúdo 

que lhe é transmitido não o é feito de forma desinteressada, tem maior consciência do que 

                                                 

81 Proibição expressamente consagrada no artigo 60º, nº 2, da CRP.  
82 V. neste sentido, entre outros, LOUREIRO, João M., ob. Cit., p. 60. 
83 V. ob. Cit., p. 702.  
84 Cfr. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., p. 128. 
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enfrenta. Ora, ocorrendo uma mudança nisto, isto é, deixando de se conseguir apreender 

o cariz publicitário da mensagem, o receptor desta fica mais vulnerável aos seus efeitos, 

podendo, desse modo, muitas vezes, ser induzido em erro.85 

 

2.2.2.2 Princípio da Veracidade 

Este encontra-se plasmado no artigo 10º, do Código da Publicidade, e, como o 

próprio nome o indica, pretende significar que a publicidade deve sempre respeitar a 

verdade. 

Entendido em sentido estrito, este princípio pretende conformar o conteúdo da 

mensagem, isto é, este terá de ser verdadeiro, não poderão, por exemplo, ser transmitidas 

informações falsas acerca da composição dos bens ou serviços publicitados.86 

No entanto, não nos podemos ficar por aqui, pois, tendo como base a ideia de que 

a violação deste princípio é geradora daquilo que se designa por “publicidade 

enganosa”,87 o princípio da veracidade não se remeterá, deste modo, apenas ao conteúdo 

da mensagem, mas, também, de certo modo, à forma como a comunicação comercial é 

dirigida, pois se não ora vejamos: atentando no Diploma das Práticas Comerciais 

Desleais8889, vemos que, tanto no seu artigo 8º, alínea ab), como no seu artigo 9º, nº 1, 

alínea c), a difusão de uma mensagem publicitária como se de mera opinião pessoal se 

tratasse ou a expressa omissão do cariz comercial da mesma constituem práticas 

comerciais enganosas. 

                                                 

85 V. neste sentido, AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., pp. 128 a 129. V. tb.  CARVALHO, 

Maria Miguel Morais de, ob. Cit. p. 703. 
86 Cfr. CARVALHO, Maria Miguel Morais de, ob. Cit. pp. 678 a 679. V. tb. AMORIM, Ana Clara 

Azevedo de, ob. cit., p. 72. 
87 V. neste sentido, entre outros, LOUREIRO, João M., ob. cit., p.60 e CARVALHO, Maria Miguel 

Morais de, ob. Cit. p. 679, nota 20. 
88 Este é aplicável, nos termos do artigo 11º, nº 1, do Código da Publicidade, às relações entre 

empresas e consumidores. Contrariamente, teremos que, nas relações entre empresas é aplicável o Código 

da Propriedade Industrial. Neste sentido, v. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., p. 76. 
89 Pois, com a transposição da directiva sobre práticas comerciais desleais (Directiva 2005/29/CE), 

é lá que a publicidade enganosa passa a ser regulada, e não no código da publicidade. 
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Assim, em sentido amplo, o princípio da veracidade também irá abranger a 

identificabilidade da comunicação comercial.90 

 

2.2.3 Conclusão 

Aqui chegados, compete-nos, e no seguimento do exposto anteriormente, tentar 

conceptualizar a actividade levada a cabo pelos Digital Influencers. 

Ora, casos há em que é de fácil apreensão o cariz publicitário da mensagem 

transmitida, visto que, para além desta ser idónea à divulgação do produto, são, também, 

respeitados o princípio da identificabilidade e o princípio da veracidade, dado que, a 

expressa menção do cariz publicitário da mensagem não denota, por parte do transmissor 

desta, uma intenção de manipular essa natureza, não existindo qualquer tipo de engano 

ou omissão quanto ao que é transmitido. 

Contudo, as situações que nos levantam mais problemas são aquelas em que o 

Digital Influencer faz uma publicação acerca de um produto ou serviço, mas em que não 

faz qualquer tipo de menção ao seu intento, o que leva a que, muitas vezes, e tendo como 

base a relação de confiança por nós anteriormente explanada91, se olhe para esta como 

uma opinião meramente pessoal. Ora, nestes casos, também estamos perante uma 

mensagem de cariz publicitário, não obstante ocorrer uma completa violação daqueles 

princípios, na medida em que, se procede à comunicação comercial de forma enganadora, 

isto é, o cariz publicitário da mensagem surge travestido de uma aparente opinião pessoal. 

Neste sentido, a não identificação expressa do cariz publicitário da mensagem, denota 

uma séria intenção de manipular o receptor, isto é, ele irá ser induzido em erro, na medida 

em que, provavelmente, será levado a adquirir determinado produto ou serviço com base 

numa opinião aparentemente pessoal.  

                                                 

90 V. neste sentido, AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., p. 73. 
91 É a existência desta que impede que o consumidor consiga discernir o conteúdo publicitário desta 

mensagem. Neste sentido, v. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., pp. 133 a 135. 
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Assim, e tendo concluído anteriormente que o que releva para a classificação de 

uma determinada mensagem como tendo cariz publicitário é a idoneidade da mensagem 

para divulgar bens com vista à sua comercialização, temos que a actividade levada a cabo 

pelo Digital Influencer nada mais é do que publicidade.92 

 

2.3 Formas de obtenção de rendimento 

Tratando-se, actualmente, de uma profissão93, esta tem de ser remunerada.  

Ora, um Digital Influencer tem, essencialmente, 4 fontes de rendimento, são elas: 

os programas de afiliados; as receitas publicitárias; os posts patrocinados e os produtos e 

serviços grátis.94 

Quanto aos programas de afiliados, tem-se que, na prática, estes são criados pelas 

marcas que pretendem ver os seus produtos divulgados e nos quais o Digital Influencer 

se irá inscrever. Após essa inscrição, ser-lhe-á atribuído um link, criado única e 

exclusivamente para ele, de divulgação de um determinado produto. Ao fazer uma 

publicação com o intuito de divulgar esse produto, o Digital Influencer irá associar-lhe 

esse link e, cada vez que um dos seus seguidores, através desse, adquirir esse produto, 

aquele irá receber uma percentagem sobre o preço de venda do produto.95 

Por outro lado, outra forma de obter rendimento, passa pela colocação de 

publicidade nas suas páginas, sendo que, cada vez que um seguidor clicar nesses 

                                                 

92 Assim também o considera a OCDE no seu documento de trabalho “Online Advertising: Trends, 

Benefits and Risks for Consumers”, quando fala em publicidade propagada por Influencers. Disponível em 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1f42c85d-

en.pdf?expires=1559385598&id=id&accname=guest&checksum=AF51C4D9FA396B83D6E56E99F125

C8AF, consultado a 1 de Junho de 2019.  
93 Em Recife, no Brasil, foi, inclusive, criado, no Centro Universitário Brasileiro (Unibra), um curso 

de Digital Influencer. V. https://www.tecmundo.com.br/mercado/121105-faculdade-recife-cria-graduacao-

digital-influencer.htm, consultado a 28 de Abril de 2019. 
94 V. KORHNAK, Sarah, The Blogger’s Simple Guide To Taxes, 2018, pp.54 a 57. 
95 V. KORHNAK, Sarah, ob. Cit., p. 54. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1f42c85d-en.pdf?expires=1559385598&id=id&accname=guest&checksum=AF51C4D9FA396B83D6E56E99F125C8AF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1f42c85d-en.pdf?expires=1559385598&id=id&accname=guest&checksum=AF51C4D9FA396B83D6E56E99F125C8AF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1f42c85d-en.pdf?expires=1559385598&id=id&accname=guest&checksum=AF51C4D9FA396B83D6E56E99F125C8AF
https://www.tecmundo.com.br/mercado/121105-faculdade-recife-cria-graduacao-digital-influencer.htm
https://www.tecmundo.com.br/mercado/121105-faculdade-recife-cria-graduacao-digital-influencer.htm
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anúncios, o Digital Influencer irá receber uma percentagem paga pela rede 

publicitária.9697 

Existe, ainda, a possibilidade de se obter rendimento através dos posts 

patrocinados, isto é, o Digital Influencer irá, na sua página, fazer uma publicação acerca 

de um determinado produto, em contrapartida de uma determinada quantia pecuniária ou 

em espécie.98 

Por último, e aquela forma que talvez seja a que gere mais controvérsia, será o 

recebimento de produtos e serviços grátis, desta feita sem a existência de uma 

contrapartida explícita e específica.99 

 

  

                                                 

96 É o caso do programa Google Adsense. Para saber mais, v. https://www.google.com/intl/pt-

PT_pt/adsense/start/how-it-works/#/, consultado a 18 de Junho de 2019. 
97 V. KORHNAK, Sarah, ob. Cit., p. 55. 
98 KORHNAK, Sarah, ob. Cit., pp. 55-56. 
99 KORHNAK, Sarah, ob. Cit., p. 56. 

https://www.google.com/intl/pt-PT_pt/adsense/start/how-it-works/#/
https://www.google.com/intl/pt-PT_pt/adsense/start/how-it-works/#/
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Capítulo II – Os Digital Influencers e o Direito 

Vários ramos do direito podem ser afectados por esta nova figura digital, dedicar-

nos-emos nos pontos seguintes a tratar de, apenas, dois, o Direito do Consumo e o Direito 

Fiscal.100 

 

1. Direito do Consumo 

Por, como referido anteriormente, a actividade levada a cabo pelos Digital 

Influencers se reconduzir a uma actividade publicitária, um dos ramos do direito com que 

irá confluir será o direito do consumo, na medida em que, e na senda do que adiantámos, 

mas não desenvolvemos, um dos princípios a que a conduta publicitária deve obedecer 

será o princípio do respeito pelos direitos dos consumidores e, o ramo do direito cujas 

normas visam proteger, não só, mas também o consumidor, é o direito do consumo.101 

Importa, antes de mais, perceber que, não obstante existirem várias definições 

legais de consumidor, a mais relevante é a que consta no artigo 2º, nº 1, da Lei de Defesa 

do Consumidor102. Diz-nos este que o consumidor é “(…) todo aquele a quem sejam 

fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso 

não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma actividade 

económica que vise a obtenção de benefícios”.103 

Diz-nos o artigo 12º, do Código da Publicidade, que “é proibida a publicidade que 

atente contra os direitos do consumidor”. 

                                                 

100 A título de curiosidade, um dos ramos do direito em que se pode equacionar o impacto da figura 

do Digital Influencer pode ser, por exemplo, o Direito das Sucessões. Pode-se, quanto a este, reflectir-se se 

a página social do Digital Influencer, que gera rendimento, pode, no caso daquele falecer, entrar na sua 

massa da herança e, por isso, vir a ser herdada pelos seus sucessores. V. Influenciadores Digitais e o Direito 

– o que podemos esperar, disponível em 

https://frradvogados.jusbrasil.com.br/artigos/620592647/influenciadores-digitais-e-direito-o-que-

podemos-esperar , consultado a 11 de Novembro de 2018. 
101 V. CARVALHO, Jorge Morais, Manual de Direito do Consumo, 2016, 3ª Edição, Almedina, 

Coimbra, p. 17. 
102 Lei nº 24/96, de 31 de Julho, com a redacção da Lei nº 47/2014, de 28/07. 
103 Neste sentido, v. CARVALHO, Jorge Morais, ob. Cit., p.17. 

https://frradvogados.jusbrasil.com.br/artigos/620592647/influenciadores-digitais-e-direito-o-que-podemos-esperar
https://frradvogados.jusbrasil.com.br/artigos/620592647/influenciadores-digitais-e-direito-o-que-podemos-esperar


33 

 

Não obstante a norma supra referida ser um reflexo do intento do legislador em 

salientar a importância dos direitos dos consumidores, esta menção específica não se 

demonstrava necessária, na medida em que, e atenta a protecção constitucional conferida 

pelo artigo 60º, da CRP, esta importância já se encontra devidamente acautelada pelo 

artigo 7º, nº 1,  do Código da Publicidade, visto que este refere, explicitamente, que “é 

proibida a publicidade que, pela sua forma, objecto ou fim, ofenda os valores, princípios 

e instituições fundamentais constitucionalmente consagrados”.104 

Ora, atento o exposto no artigo 3º, da Lei de Defesa do Consumidor, o consumidor 

tem direito à qualidade dos bens e serviços105; à protecção da saúde e da segurança 

física106; à formação e à educação para o consumo107; à informação para o consumo108; 

à protecção dos interesses económicos109; à prevenção e à reparação dos danos 

patrimoniais ou não patrimoniais que resultem da ofensa de interesses ou direitos 

individuais homogéneos, colectivos ou difusos110; à protecção jurídica e a uma justiça 

acessível e pronta111 e à participação, por via representativa, na definição legal ou 

administrativa dos seus direitos e interesses112”. 

 Para a problemática, objecto do nosso estudo, e nos dias de hoje principalmente, o 

direito que, não sendo o mais importante, é o que carece de maior protecção jurídica, é o 

direito à informação para o consumo113. Neste sentido, actuou, também, o legislador ao 

acautelá-lo no artigo 9º do Diploma Legal das Práticas Comerciais Desleais, isto é, ao 

longo de todo este artigo, é passível de se comprovar que o requisito da informação é 

determinante da atitude do consumidor perante um acto de consumo, pelo que as situações 

em que este seja desrespeitado se reconduzem a casos de prática comercial enganosa. A 

título exemplificativo, o legislador apresenta-nos os casos em que a se omitem 

                                                 

104 Trata-se aqui do princípio da licitude por nós anteriormente referido, mas não extensamente 

analisado. Neste sentido, v. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., p. 67. 
105 V. alínea a). 
106 V. alínea b). 
107 V. alínea c). 
108 V. alínea d). 
109 V. alínea e). 
110 V. alínea f). 
111 V. alínea g). 
112 V. alínea h). 
113 V. artigo 3º, alínea d), da Lei de Defesa do Consumidor. 
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informações substanciais para a tomada de uma decisão de consumo esclarecida 114, ou 

em que a intenção comercial da mensagem transmitida não seja expressamente referida, 

nem que essa se possa depreender do seu contexto.115116 

Nesta medida, e voltando ao caso dos Digital Influencers, como referido 

anteriormente, temos que o grande problema que existe na sua actividade passa por 

aquelas situações em que aqueles, munidos de um poder de influência sobre um 

determinado número de indivíduos, não são transparentes nas informações que 

apresentam, isto é, fazem determinadas comunicações com o intuito comercial disfarçado 

de mera opinião pessoal, o que, leva que o consumidor seja induzido em erro, e, desta 

forma, seja levado à prática do acto de consumo. Já se percebeu que a sociedade actual é 

cada vez mais reticente à publicidade, ninguém gosta de ser induzido à aquisição de um 

determinado serviço ou produto. O indivíduo, enquanto consumidor, prefere procurar a 

informação por sua própria iniciativa, há uma maior proactividade na sociedade da 

informação. Nunca ninguém gostou da inserção publicitária nos intervalos dos programas 

televisivos, pois não? 

O que acontece agora é que, actualmente, somos capazes de discernir essas pausas 

publicitárias, mas não somos capazes de percepcionar o cariz publicitário de determinadas 

publicações de um Digital Influencer, pois, e inebriados pela relação de proximidade, 

quase de amizade, anteriormente explanada, temos maior tendência para acreditar que 

aquilo não passa de uma mera transmissão de uma opinião, isenta de segundas intenções. 

O problema é que, a mais das vezes, não o é! 

Tem sido esta a grande preocupação da Comissão Europeia, no âmbito da criação 

do Mercado Único Digital117. Na sua comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 

ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, sobre as plataformas 

                                                 

114 V. artigo 9º, nº 1, alínea a), do Diploma Legal das Práticas Comerciais Desleais. 
115 V. artigo 9º, nº 1, alínea c), do Diploma Legal das Práticas Comerciais Desleais. 
116 Neste sentido, v. tb. AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. Cit., p. 68. 
117 Este é o grande projecto levado a cabo pela Comissão Europeia. Perante o desenvolvimento 

tecnológico, impõe-se em ordem à rentabilização do mesmo, a eliminação de barreiras regulamentares. Para 

saber mais, v. https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pt, consultado a 29 de 

Junho de 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pt
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em linha e o mercado único digital118, a protecção da confiança do consumidor nas 

plataformas digitais, bem como nos seus propulsionadores, no caso, os Digital Influencers 

é apontada como o grande objectivo a atingir, pois, sem ela, não existe capacidade para o 

mercado se desenvolver. As opiniões dos Digital Influencers são muito importantes, pois 

munem os consumidores das informações necessárias à práticas de actos de consumo, 

mas estas terão que ser transparentes, isto é, isentas de parcialidade e manipulação.  

Não obstante a existência desta preocupação, em Portugal esta já é uma situação 

legalmente regulada, visto que, e nos termos definidos anteriormente, as mensagens 

publicitárias têm de ser assinaladas como tal, em respeito aos princípios da 

identificabilidade e da veracidade. Pelo que, acreditamos que a grande falha está na falta 

de controlo deste tipo de situações, nomeadamente, por parte da Direcção Geral do 

Consumidor119 que, perante a frequência com que este tipo de situações ocorre, não se 

justifica a inexistência de um controlo mais activo e eficaz. 

Mais recentemente, em Março de 2019, a OCDE, lançou o Guia de Boas Práticas 

Publicitárias Online120, também com o principal objectivo de proteger o consumidor em 

âmbito online. 

No ordenamento jurídico britânico, por outro lado, e também recentemente, a 

ASA121 em conjunto com a CAP122 lançaram um guia para os Digital Influencers, 123em 

                                                 

118Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN, consultado a 16 de Janeiro de 2019. 
119 Esta é uma entidade que “(…) tem por missão contribuir para a elaboração, definição e execução 

da política de defesa do consumidor com o objectivo de assegurar um elevado nível de protecção”. Para 

saber mais sobre as suas competências e atribuições, consultar https://www.consumidor.gov.pt/quem-

somos/missao-e-competencias.aspx. 
120 Disponível em https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9678e5b1-

en.pdf?expires=1559385286&id=id&accname=guest&checksum=172660ECB86CD1A42DB81CFED9D

36C28, consultado a 1 de Junho de 2019. 
121 Esta é uma entidade britânica independente responsável por fiscalizar se os anúncios propagados 

pelo Reino Unido se encontram de acordo com as disposições legais. V. https://www.asa.org.uk/about-asa-

and-cap.html, consultado a 29 de Junho de 2019. 
122 Esta é a entidade responsável pela elaboração dos códigos publicitários. V. 

https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap.html, consultado a 29 de Junho de 2019. 
123 Disponível em https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/3af39c72-76e1-4a59-

b2b47e81a034cd1d.pdf, consultado a 29 de Junho de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN
https://www.consumidor.gov.pt/quem-somos/missao-e-competencias.aspx
https://www.consumidor.gov.pt/quem-somos/missao-e-competencias.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9678e5b1-en.pdf?expires=1559385286&id=id&accname=guest&checksum=172660ECB86CD1A42DB81CFED9D36C28
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9678e5b1-en.pdf?expires=1559385286&id=id&accname=guest&checksum=172660ECB86CD1A42DB81CFED9D36C28
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9678e5b1-en.pdf?expires=1559385286&id=id&accname=guest&checksum=172660ECB86CD1A42DB81CFED9D36C28
https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap.html
https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap.html
https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap.html
https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/3af39c72-76e1-4a59-b2b47e81a034cd1d.pdf
https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/3af39c72-76e1-4a59-b2b47e81a034cd1d.pdf
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ordem a que estes saibam o que devem fazer quanto ao conteúdo de cariz publicitário nas 

suas páginas, pois, só desta forma, se pode promover a transparência nos mercados. 

 

2. Direito Fiscal – tributação ou não tributação? 

A economia digital promove aquilo que se designa por imunidade fiscal124, isto é, 

e na senda do que já foi referido anteriormente, o surgimento de novos modelos de 

negócio provocam radicais alterações no funcionamento dos mercados, e, a fugacidade 

com que isto acontece provoca um desfasamento entre a realidade e a regulação jurídico-

tributária dessa realidade, na medida em que, a primeira ultrapassa, claramente, a 

segunda.  

Pelo que, actualmente, o cenário mais comum com que nos deparamos é a 

inexistência de tributação125 para diversas entidades126 e, consequentemente, uma perda 

estadual de receita tributária preocupante. 

Voltando-nos para o ordenamento jurídico português, temos que neste, à 

semelhança do que acontece na generalidade dos ordenamentos jurídicos, é passível de 

se verificar a presença do princípio da igualdade, como um dos princípios conformadores 

da ordem jurídica.127 É na Constituição da República Portuguesa que encontramos 

plasmado este princípio, e dita o seguinte: nos termos do seu artigo 13º, nº 1, “Todos os 

cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”, acrescentando o seu 

nº 2 que “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 

direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, 

                                                 

124 V. ROCH, María Teresa Soler, La imposición sobre sociedades en la encrucijada ¿ hacia un 

escenario de immunidad fiscal?, in VI Encuentro de Derecho Financiero y Tributario, disponível em 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_10.pdf  , consultado a 20 de 

Junho de 2019. 
125 V. DOURADO, Ana Paula, Governação … ob. Cit.,  p.65. 
126E, muitas delas, são grandes empresas, geradoras de volumes avultados de receitas, as 

denominadas “bad boys”, v. V. ROCH, María Teresa Soler, ob. Cit., p.16, disponível em 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_10.pdf, consultado a 20 de 

Junho de 2019. 
127 V. neste sentido, CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco, Lições de 

Fiscalidade – Vol. I: Princípios Gerais e Fiscalidade Interna, 5ª Edição, 2017, Almedina, p. 102. 
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território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual”. No entanto, este não se reconduz, 

apenas, a esta visão geral, transbordando, também, para campos mais específicos, 

nomeadamente para o direito fiscal.128 

Ora, é entendimento assente na doutrina que o princípio da igualdade tributária é 

perspectivado sob dois prismas, isto é, no seguimento deste princípio atenta-se à 

generalidade ou universalidade dos impostos, bem como à sua uniformidade.129 

Por um lado, quanto à generalidade ou universalidade dos impostos, tem-se que 

todos os cidadãos se encontram adstritos ao pagamento de impostos, ou seja, nenhum 

cidadão pode ser excluído desse dever130131. Pode-se dizer que existe, aqui, uma regra 

geral 132de proibição de discriminação.133 

Por outro lado, no que à uniformidade dos impostos diz respeito, este coaduna-se 

com o princípio da capacidade contributiva, isto é, todos os cidadãos irão pagar impostos 

segundo o mesmo critério, o da capacidade contributiva. Ou seja, teremos aqui que, 

pessoas com igual capacidade contributiva irão pagar os mesmos impostos e, por outro 

lado, pessoas com diferente capacidade contributiva irão pagar impostos diferentes. 134135 

                                                 

128 José Casalta Nabais (2015) chega mesmo a referir que “(…)o princípio da igualdade fiscal é 

actualmente encarado como uma expressão específica do princípio geral da igualdade(…)”, v. do A., O 

Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal 

contemporâneo, 2015, Almedina, Coimbra, p. 435. 
129 Neste sentido, v., entre outros, RIBEIRO, J. J. Teixeira, Os Princípios Constitucionais da 

Fiscalidade Portuguesa, 42 Bol. Fac. Direito U. Coimbra 225 (1966), p. 231. V. tb., NABAIS, José Casalta, 

ob. cit., p. 438. 
130 J. J. GOMES CANOTILHO (2013) refere, também, que “…outra manifestação do princípio da 

igualdade é (…) a igualdade perante os encargos públicos…”. V. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, 7ª edição, Almedina, Coimbra, p. 431. 
131 JOSÉ CASALTA NABAIS (2015) defende que a generalidade dos impostos “… implica 

sobretudo a exclusão de distinções assentes em critérios puramente subjectivos…”. V. do A. O Dever 

Fundamental… ob. cit., p. 440. 
132 Susceptível de sofrer algumas excepções. Para saber mais sobre o assunto, v. DOURADO, Ana 

Paula, Direito Fiscal, Almedina, 2016, pp. 189 a 190. 
133 V. DOURADO, Ana Paula, Direito… ob. cit., p. 189. 
134 V. neste sentido, NABAIS, José Casalta, O Dever Fundamental… ob. cit., p. 443. V. tb. 

DOURADO, Ana Paula, Direito… ob. cit., p. 190. 
135 A igualdade tributária surgiu com a Revolução Francesa de 1789, nela foram abolidas as isenções 

de que os nobres e o clero gozavam, consagrando, dessa forma, a generalidade dos impostos e, por outro 

lado, foi também plasmada a uniformidade dos impostos, através da implementação do artigo 13º, na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1989, que referia que “Para a manutenção da força 
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Neste sentido, não se pode compreender o não pagamento de impostos, a completa 

fuga que, cada vez mais, se vai verificando, pois, vivemos num Estado Democrático, que 

necessita de recursos para nos fornecer os serviços essenciais. E, tratando-se de um Estado 

não patrimonial, a sua maior fonte de receita será concretizada através da cobrança de 

impostos.136 137Os impostos serão o sacrifício que teremos de fazer se quisermos viver 

numa sociedade civilizada e igualitária.138139 

Deste modo, também os Digital Influencers devem estar adstritos ao pagamento de 

impostos. 

 

  

                                                 

pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser 

dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades”. V. mais sobre o assunto, RIBEIRO, J. J. 

Teixeira, ob. Cit., pp. 231 a 232.  
136 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal, 8ª Edição, 2015, Almedina, Coimbra, p.31. 
137 José Casalta Nabais (2003) refere mesmo que “(…) falar em estado fiscal é falar de impostos”. 

V. do A., O Princípio da Legalidade Fiscal e os Actuais Desafios de Tributação, Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, p. 1057. 
138 Este é também o entendimento proclamado pela jurisprudência. Veja-se, a título de exemplo, o 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22/01/2003, que refere que “O dever de os cidadãos pagarem 

impostos constitui uma obrigação pública com assento constitucional, considerando a importância que 

assume num Estado de direito democrático o dever que lhe incumbe de, no respeito pelos direitos e 

liberdades fundamentais, procurar contribuir para a concretização de uma democracia económica, social 

e cultural, tentando que se possa garantir a todos a possibilidade de uma existência em condições de 

dignidade. O que implica levar a cabo tarefas fundamentais para que é essencial a criação e a cobrança 

de impostos no respeito pelos princípios da igualdade tributária, da generalidade e da uniformidade, na 

base do critério da capacidade contributiva”. (consultado em http://www.dgsi.pt).  
139 Neste sentido, v. NABAIS, José Casalta, O Princípio… ob. cit., p. 1059. 
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Capítulo III – Que regime fiscal para os Digital Influencers 

Perante a inexistência de previsão legislativa para a tributação dos Digital 

Influencers, cumpre-nos trilhar o caminho de alguns impostos, constitutivos do 

ordenamento jurídico-fiscal português, em ordem a compreendermos se, efectivamente, 

este, não obstante não tipificar este fenómeno140, se encontra apto a tributá-lo. 

Mais concretamente, iremos tentar compreender se sobre os Digital Influencers 

poderão incidir, subjectiva e objectivamente, o IRS, o IVA e o Imposto de Selo141, 

impostos por nós escolhidos como pertinentes para esta investigação.  

Para além disso, consideramos adequado, tratar, também, e de forma sucinta, de 

algumas questões específicas que se podem colocar, no âmbito destes impostos, quanto à 

temática por nós abordada. 

E, porque e perante uma situação nova, nunca poderemos desconsiderar as regras 

jurídico-tributárias vigentes a uma breve e necessária explanação teórica de cada um 

deles. 

 

1. Tributação do Rendimento  

1.1 O seu tratamento nos ordenamentos jurídicos estrangeiros: os casos de 

Espanha, Estados Unidos da América e Singapura 

Não obstante a inexistência de tratamento fiscal, deste fenómeno, no contexto 

nacional e da União Europeia, existem, pelo menos, três jurisdições estrangeiras onde este 

                                                 

140 Estaremos aqui, claramente, a colocar em causa o princípio da legalidade fiscal que, 

sucintamente, e no seguimento do que nos ensina Ana Paula Dourado (2016), este “(…) exige que todas 

as leis em sentido formal (…) sejam suficientemente determinadas de modo que os particulares possam 

entender e prever as actuações da administração tributária (…)”, isto é, não se exige que o contribuinte 

perceba, só de percepcionar a norma legal, o montante de imposto que irá pagar, mas sim se a ele estará 

sujeito ou não, e em que condições. V. da A., Direito… ob. cit., p. 150. 
141 Mais concretamente, o imposto de selo sobre as transmissões gratuitas de bens. 



40 

 

já se encontra regulado ou, pelo menos, a ser considerado como um verdadeiro problema 

tributário, a saber: Espanha, os Estados Unidos da América e Singapura. 

 

1.1.1 Espanha 

Apesar de, à semelhança do que acontece no ordenamento jurídico português, não 

existir regulação específica para a tributação dos Digital Influencers em sede de 

tributação do rendimento, em Espanha esta já é uma questão que começa a ser colocada 

e trabalhada. 

Do lado da doutrina, temos Luis Toribio Bernárdez (2018), no seu artigo 

Tributación de las rentas obtenidas por los Youtuber: cuestiones problemáticas en torno 

a sua calificación en el IRPF142,  que, por considerar que este é um fenómeno que tem 

crescido cada vez mais nos últimos anos143,  tenta fazer um enquadramento dos 

rendimentos obtidos por estes sujeitos no IRPF, ou seja, segue a opção tradicional de 

tentar incorporar uma situação nova nas normas tributárias vigentes.144 

Por outro lado, a Dirección General de Tributos145, na sua consulta vinculante 

CV0992-16, de 14 de Março146, em que a questão que se levantou era a de saber se um 

Youtuber de videojogos, que publicava regularmente vídeos e ao qual uma empresa 

canadiana se ofereceu para lhe pagar uma determinada quantia, como contrapartida da 

cessão de um espaço no seu canal para inserção de publicidade, poderia deduzir, em sede 

de IRPF, as despesas, concluiu que os rendimentos obtidos no seio desta relação 

                                                 

142 Disponível em 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_11.pdf, consultado a 25 de 

Março de 2019. 
143 V. do A., ob. cit., p. 197. 
144 Faça-se a ressalva de que, aqui, apenas foi considerada uma das formas existentes de Digital 

Influencers. Não obstante, consideramos que este será um regime que deverá ser aplicável a todos. Neste 

sentido, v. CARRETE, Ana, Soy ‘influencer’, tengo que tributar por ello?, disponível em 

http://www.garrigues.com/es_ES/garrigues-digital/soy-influencer-tengo-que-tributar-por-ello, consultado 

a 15 de Junho de 2018. 
145Para saber mais sobre as competências deste órgão, v. http://www.hacienda.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20gen

eral%20de%20tributos.aspx, consultado a 25 de Junho de 2019. 
146 Disponível em https://petete.minhafp.gob.es/consultas/, consultado a 19 de Janeiro de 2019. 

http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_11.pdf
http://www.garrigues.com/es_ES/garrigues-digital/soy-influencer-tengo-que-tributar-por-ello
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/


41 

 

comercial se reconduzem a rendimentos provenientes de actividades económicas, nos 

termos do artigo 27, da Ley 35/2006, de 28 de noviembre147, e que, por isso, estão sujeitos 

a tributação em sede de IRPF. 

 

1.1.2 Estados Unidos da América 

No seu ordenamento jurídico, existe uma entidade, a Internal Revenue Service, uma 

instituição do governo responsável pela colecta dos impostos e pela garantia de que o 

Internal Revenue Code é aplicado, à qual todo e qualquer cidadão tem de declarar os seus 

rendimentos.148149 

Ora, na sua obra, por nós já referenciada ao longo desta investigação, Sarah 

Korhnak (2018) explica-nos que, em ordem a percebermos em que tipo de condições, nos 

EUA, o rendimento obtido com este tipo de actividades digitais está sujeito a tributação, 

teremos que, em primeiro lugar, tentar perceber se essas se tratam de negócios ou de 

meros hobbies, pois, a Internal Revenue Service exige essa mesma distinção, ou seja, se 

o Digital Influencer prosseguir a sua actividade com intenção de com ela obter lucro, 

estaremos perante um negócio e, por isso, todos os rendimentos que daí advenham terão 

que, obrigatoriamente, ser declarados. Caso contrário, tratar-se-á apenas de um hobby. 

Não obstante, e ainda que assim seja, qualquer tipo de rendimento obtido, ainda que de 

valor reduzido, terá que, também, de ser declarado.150 

Ou seja, independentemente da distinção exigida pela Internal Revenue Service, 

esta que é feita com propósitos de categorizar os rendimentos obtidos, todo e qualquer 

rendimento obtido pelos Digital Influencers terá de ser tributado. A título 

                                                 

147 Este diz-nos que “se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos 

que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, 

supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 

recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 

bienes o servicios”. Disponível em https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764, 

consultado a 11 de Julho de 2019. 
148 V. https://www.irs.gov/about-irs, consultado a 18 de Junho de 2019. 
149 Pode-se dizer que é o equivalente à nossa Autoridade Tributária e Aduaneira. 
150 V. da A., ob. Cit., pp. 1-3. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
https://www.irs.gov/about-irs
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exemplificativo, tem-se que, nos posts patrocinados, o recebimento de produtos é 

considerado como rendimento para a Internal Revenue Service, pelo que terá de ser 

declarado151, ou seja, tudo o que seja recebido como contrapartida de prestação de 

serviços é considerado rendimento.152153 

A questão coloca-se na possibilidade de dedução das despesas, pois, tem-se que, no 

caso de estarmos perante um hobby, estas poderão ser deduzidas apenas até ao limite do 

rendimento auferido, enquanto que, no caso de se tratar de um negócio, poderão ser todas 

deduzidas, mesmo que ultrapassem esse rendimento.154 

 

1.1.3 Singapura 

Neste ordenamento jurídico, e sob a égide da secção 10 (1) (a) do Income Tax Act 

of Singapore, qualquer pagamento ou benefício que derivem da actividade de Digital 

Influencer, levada a cabo como se de uma actividade negocial se se tratasse, constitui 

rendimento, pelo que está sujeito a tributação.155 Ou seja, desde que exista uma troca 

comercial, isto é, um pagamento, em dinheiro ou em espécie, como contrapartida da 

prestação de um serviço, estamos perante uma situação alvo de tributação. Contudo, isto 

só decorrerá desta forma se, e apenas, os ganhos forem superiores a $ 6000 por ano.156 

Todavia, e após algumas queixas dos Digital Influencers à IRAS, fundadas no 

elevado grau de complexidade existente na gestão dos inúmeros produtos e serviços que, 

                                                 

151 Esses produtos serão declarados com valor igual ao valor justo de mercado. 
152 Não existindo essa contrapartida, o recebimento de produtos não terá de ser declarado. V. 

KORHNAK, Sarah, ob. Cit., p. 56. 
153 V. KORHNAK, Sarah, ob. Cit., pp. 55-56. 

 

154 V. KORHNAK, Sarah, ob. Cit., pp. 55-56. 
155 V. Inland Revenue Authority of Singapore, Income Received from Blogging, Advertising & other 

Activities Performed on Social Media Platforms, disponível em 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.

pdf, consultado a 6 de Abril de 2019. 
156 V. CANEN, Doris; PISCITELLI, Tathiane, Digital Influencers, publicidade online e mudanças 

no âmbito tributário, disponível em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/digital-influencers-

tributario-21052018, consultado a 11 de Novembro de 2018. 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.pdf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/digital-influencers-tributario-21052018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/digital-influencers-tributario-21052018
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não obstante serem de um valor reduzido, teriam de ser declarados, determinou-se que os 

Digital Influencers só não seriam obrigados a proceder à declaração dos produtos ou 

serviços recebidos para serem usados apenas uma vez, ou que sejam de valor inferior a $ 

100157, ou seja, estes estão isentos de tributação.158 

Quanto às despesas efectuadas por aqueles, poderão ser todas deduzidas desde que 

tenham ocorrido em exclusivo na produção do rendimento auferido159 e que não sejam 

proibidas.160161 

 

1.2 O Ordenamento Jurídico Português – O caso do IRS 

O Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares é, como o próprio nome o 

indica, um imposto que incide sobre o rendimento obtido pelas pessoas singulares, tendo 

surgido no contexto da reforma fiscal que ocorreu em 1988/1989, com o intuito de 

simplificar a tributação desse tipo de rendimento.162 

Ora, e no seguimento do anteriormente explanado, o que pretendemos, por um lado, 

é  compreender se os Digital Influencers poderão ser sujeitos passivos deste imposto e se 

os seus rendimentos se consideram como rendimento tributável neste âmbito. Para tal, 

demonstra-se pertinente, tentar compreender qual a incidência subjectiva e objectiva do 

                                                 

157 Este limite só não se aplica se se tratar de um fornecimento recorrente, durante um período de 

tempo. V. Inland Revenue Authority of Singapore, Income Received from Blogging, Advertising & other 

Activities Performed on Social Media Platforms, disponível em 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.

pdf, consultado a 6 de Abril de 2019. 
158 V. Inland Revenue Authority of Singapore, Income Received from Blogging, Advertising & other 

Activities Performed on Social Media Platforms, disponível em 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.

pdf, consultado a 6 de Abril de 2019. 

 

159 V. Secção 14 do Income Tax Act. Of Singapore. 
160 V. Secção 15 do Income Tax Act of Singapore. 
161 V. CANEN, Doris; PISCITELLI, Tathiane, Digital Influencers, publicidade online e mudanças 

no âmbito tributário, disponível em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/digital-influencers-

tributario-21052018, consultado a 11 de Novembro de 2018. 
162 V. PEREIRA, Paula Rosado, Manual de IRS, 2018, Almedina, Coimbra, p. 9. 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Social%20Media%20Influencer.pdf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/digital-influencers-tributario-21052018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/digital-influencers-tributario-21052018
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IRS, em termos gerais. E, concluindo pela positiva, perceber de que forma é que se pode 

efectivar o seu pagamento. 

Por outro lado, também nos parece pertinente, compreender, em sede de IRS, quais 

os problemas que se poderão levantar na sua liquidação, com especial incidência nos 

casos das manifestações de fortuna e dos acréscimos patrimoniais não justificados. 

Avancemos.  

 

1.2.1 Incidência Subjectiva 

Quanto à questão de saber quem são os sujeitos passivos deste imposto, surgem os 

artigos 13º e seguintes, do CIRS, para nos dar resposta. 

 Sucintamente, estes indicam-nos que serão sujeitos passivos de IRS por um lado 

as pessoas singulares residentes em território nacional, e, por outro lado, as pessoas 

singulares não residentes, mas que nele obtenham rendimentos.163 Ou seja, o legislador 

adopta o princípio da residência como princípio determinante da sujeição de um 

indivíduo a este imposto.164 

                                                 

163 Neste sentido, v. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit. p. 473. 
164 Podemo-nos questionar porque é que o legislador tomou esta opção, isto é, porque é que não terá 

escolhido, por exemplo, a nacionalidade como elemento de conexão? Ora, tem-se que o Estado que adopta 

o princípio da nacionalidade, irá tributar um determinado sujeito, independentemente de ele residir nele ou 

não, ou seja, irá tributá-lo porque ele é seu nacional. A resposta que aqui podemos dar para o legislador não 

ter adoptado este princípio como critério de tributação, vai no seguimento do que nos ensinam JÓNATAS 

E. M. MACHADO E PAULO NOGUEIRA DA COSTA (2016), isto é, os autores referem que este 

princípio é facilmente “violável”, pois, imagine-se um sujeito que é residente em Portugal, mas que, por 

conveniência, obtém nacionalidade das Bahamas (este é um dos países cujo regime de tributação, segundo 

a Portaria 150/2004, de 13 de Fevereiro, é claramente mais favorável, isto é, faz parte dos comummente 

designados “paraísos fiscais”). Ora, adoptando-se o princípio da nacionalidade como critério de tributação, 

esse indivíduo não seria tributado em Portugal, ou seja, pode-se dizer que a adopção deste tipo de critérios 

contribui para a evasão fiscal. V. dos A., Manual de Direito Fiscal, 2016, Almedina, Coimbra, p. 257. 

A título de curiosidade, a nacionalidade como elemento de conexão entre um Estado e uma pessoa 

é tida como critério de tributação nos Estados Unidos da América, ou seja, estes reservam-se a competência 

para tributar os seus nacionais, quer estes sejam ou não seus residentes. No entanto, quanto aos nacionais 

não residentes, em regra, não há lugar a uma tributação efectiva, mas apenas à entrega da declaração de 

rendimentos. V. neste sentido, MORAIS, Rui Duarte, Sobre o IRS, 2014, 3ª edição, Almedina, Coimbra, 

p.11, nota 19. 
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Nesta medida, importa referir que, para o legislador tributário, um sujeito será 

residente em território português quando haja “(…) nele permanecido mais de 183 dias, 

seguidos ou interpolados, em qualquer período de 12 meses com início ou fim no ano em 

causa”165; ou nele “(…) tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, num 

qualquer dia do período referido na alínea anterior, de habitação em condições que 

façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual”.166167168 Ora, 

só desta forma é que, no seguimento do defendido por Rui Duarte Morais (2014), um 

indivíduo conseguirá criar uma “(…) ligação económica (…) e um certo grau de 

integração social(…)” com um determinado território, e, consequentemente, ser sujeito 

a tributação nesse local, pois, se é nele que se encontra a maior parte da sua vida 

quotidiana, também será nele que, provavelmente, obterá mais benefícios. Estes só 

existem, pois, no seguimento do que foi dito anteriormente, vivemos num Estado não 

patrimonial, que precisa de receita fiscal para se auto-sustentar e, desse modo, fornecer à 

sociedade os serviços de que esta necessita.169170 

Contudo, e como é compreensível, os princípios segundo os quais sujeitos 

residentes e não residentes171 serão tributados são diferentes, isto é, dita o artigo 15º, do 

CIRS, que os indivíduos residentes em território nacional serão tributados segundo o 

princípio da universalidade ou rendimento mundial172 e que, por outro lado, os indivíduos 

                                                 

165 V. artigo 16º, nº 1, alínea a), do CIRS. 
166 V. artigo 16º, nº1, alínea b), do CIRS. 
167 Ainda no artigo referido, existem regras de residência específicas, nomeadamente, as previstas 

nas alíneas c) e d). Neste sentido, v. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 56, nota 77. 
168 São, ainda, residentes em território português, ao abrigo do disposto no artigo 16º, nº 6, do CIRS,  

“(…) as pessoas de nacionalidade portuguesa que deslocalizem a sua residência fiscal para país, território 

ou região, sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria 

do membro do Governo responsável pela área das finanças, no ano em que se verifique aquela mudança e 

nos quatro anos subsequentes, salvo se o interessado provar que a mudança se deve a razões atendíveis, 

designadamente exercício naquele território de atividade temporária por conta de entidade patronal 

domiciliada em território português”. 
169 O A. refere mesmo que “a residência é hoje, geralmente aceite como constituindo o elemento de 

conexão que expressa a mais íntima ligação económica entre uma pessoa e um Estado” V. ob. Cit., p. 11. 
170 Paula Pereira Rosado (2018) ensina-nos que o CIRS “(…) não se limita (…) à dicotomia entre 

residentes e não residentes”, isto é, no CIRS podemos encontrar outros estatutos de residência, a saber: a 

residência noutro Estado membro da UE ou do EEE; e a residência não habitual. Para saber mais sobre o 

assunto, v. da A., ob. Cit., pp. 59 a 60. 
171 Isto é, que não preencham nenhum dos requisitos previstos no artigo 16º, do CIRS. V. PEREIRA, 

Paula Rosado, ob. Cit., p. 58. 
172 Esta é a designação acolhida pelo Senhor Professor Doutor José Casalta Nabais, v. ob. Cit., p. 

474. No entanto, comummente é designado por World Wide Income Principle.  
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não residentes em território nacional serão tributados segundo o princípio da 

territorialidade173.  

Ora, por um lado, de acordo com o princípio da universalidade ou rendimento 

mundial, um indivíduo residente em território nacional será tributado, a título de IRS, pela 

totalidade dos seus rendimentos, isto é, considera-se a totalidade dos rendimentos obtidos 

dentro e fora do território nacional.174175Por outro lado, o princípio da territorialidade 

pretende significar que o IRS irá incidir sobre a totalidade dos rendimentos que um 

indivíduo não residente obtenha em território português.176177 

 

1.2.2 Incidência Objectiva 

Nos termos do artigo 1º, nº 1, do CIRS, este imposto “…incide sobre o valor anual 

dos rendimentos das categorias (…) mesmo quando provenientes de actos ilícitos, depois 

de efectuadas as correspondentes deduções e abatimentos…”. 

Antes de mais, e face ao artigo em análise, é passível de se verificar que o legislador 

não definiu o que, para efeitos deste imposto, se considera como rendimento tributável, 

considerando antes que não existe apenas uma, mas várias categorias de rendimento 

tributável.178 Não obstante, na doutrina, são avançadas duas concepções de rendimento, 

são elas o “rendimento-produto” e o “rendimento-acréscimo”.179A diferença entre elas 

é que, enquanto que no primeiro se considera rendimento todo aquele que deriva da 

                                                 

173 Também designado Source Principle. 
174 V. artigo 15º, nº 1, CIRS. V. também NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., pp. 473 a 

474. 
175 Exceptuam-se os casos em que, existindo uma CDT celebrada entre Portugal, enquanto país de 

residência, e o país onde se obtém o rendimento, esta determine que será este último o competente para a 

sua tributação. V. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 58.  
176 V. artigo 15º, nº 2, do CIRS. 
177 Novamente, existindo uma CDT que disponha em sentido contrário, isto é, que, no caso de sujeito 

não residente, não atribua competência ao Estado da fonte, prevalecendo esta sobre a lei interna portuguesa, 

será esta que tem de ser respeitada. Neste sentido, v. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 59. 
178 Neste sentido, v. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 36. V., ainda, BASTO, José Guilherme Xavier 

de, IRS – Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos, Coimbra Editora, 2007, p. 39. 
179 V., entre outros, BASTO, José Guilherme Xavier de, ob. Cit., p. 40. 
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detenção de factores de produção pelo sujeito passivo180; no segundo, rendimento será 

“(…) qualquer acréscimo patrimonial líquido, independente de ter sido originado 

através do exercício de uma actividade produtiva ou não 181, ou seja, aqui já se considera 

todo e qualquer tipo de rendimento obtido pelo sujeito passivo, o que, claramente, é um 

critério mais fidedigno em ordem a aferir da sua capacidade contributiva.182 

Tendo em conta que, como anteriormente referido, o legislador, estabelece que, em 

sede de IRS, rendimento tributável é todo aquele que se insira numa das várias categorias 

por si definidas183, este adopta, claramente, o conceito de “rendimento-acréscimo”184. 

Colocam-se, deste modo, duas questões: a primeira é a de que categorias são essas? 

Depois, que tipo de rendimento se enquadra nestas categorias, ou seja, é só o rendimento 

pecuniário ou também em espécie? 

Quanto às categorias de IRS, temos a Categoria A, na qual serão tributadas “(…) 

todas as remunerações pagas ou postas à disposição do seu titular (…)”185186 

provenientes de trabalho dependente; a Categoria B, na qual serão tributados os 

rendimentos empresariais e profissionais187188189; a Categoria E, que incide sobre os 

rendimentos de capitais, considerando-se como tais, ao abrigo do disposto no artigo 5º, 

                                                 

180 Esta é uma concepção económica trazida para o Direito Fiscal, na medida em que, rendimentos 

serão, pois, as rendas, os juros, os salários e os lucros. Cfr. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 11 e, tb., 

BASTO, José Guilherme Xavier de, ob. Cit., p. 41. 
181 V. MACHADO, Jónatas E. M; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. cit., p. 250. 
182 V. BASTO, José Guilherme Xavier de, ob. Cit., p. 42. 
183 Neste sentido, v. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 36. 
184 Neste sentido, v. MACHADO, Jónatas E. M; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit. p. 251 e 

PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 14. 
185 V. Artigo 2º, nº 1, do CIRS. 
186 O legislador, ao formular o artigo 2º, nº 1, do CIRS desta forma, pretendeu sujeitar a tributação, 

nesta categoria, não apenas os rendimentos efectivamente auferidos pelo sujeito passivo, mas também 

aqueles que, por mora do credor, ainda não foram recebidos. Neste sentido, v. MACHADO, Jónatas E. M; 

COSTA, Paulo Nogueira da, ob. cit., p. 264, nota 523. V. tb. BASTO, José Guilherme Xavier de, ob. Cit., 

p. 56. 
187 Esta categoria resulta da junção de três categorias de rendimentos previstas na versão primordial 

do CIRS, eram elas: categoria B – rendimentos do trabalho independente; categoria C – rendimentos 

comerciais e industriais e categoria D – Rendimentos agrícolas. Neste sentido, v. PEREIRA, Paula Rosado, 

ob. Cit., p. 85. V. CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco, ob. cit., p. 224. 
188 Considerando-se como tais os referidos no artigo 3º, nº 1 e 2, do CIRS. 
189 Esta categoria configura-se por atrair a si os rendimentos que, apesar de estarem sujeitos às 

condições de incidência das categorias E, F e G, são imputáveis a actividades geradoras de rendimentos 

empresariais e profissionais, isto é, rege-se pelo princípio da atracção, cuja natureza é imperativa. Neste 

sentido, v. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. cit., p.481. V. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., 

p. 85 e 87. 
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nº 1, do CIRS, “(…) os frutos e demais vantagens económicas, qualquer que seja a sua 

natureza ou denominação, sejam pecuniários ou em espécie, procedentes, directa ou 

indirectamente, de elementos patrimoniais, bens, direitos ou situações jurídicas, de 

natureza mobiliária, bem como da respectiva modificação, transmissão ou cessação, com 

excepção dos ganhos e outros rendimentos tributados noutras categorias”, ou seja, e no 

seguimento do que nos ensina José Casalta Nabais (2015), estes são “(…) rendimentos 

resultantes da aplicação de capitais (…)”190191; a  Categoria F, onde se inserem os 

rendimentos prediais, considerando-se como tais, nos termos do disposto do artigo 8º, nº 

1, do CIRS, “(…) as rendas dos prédios rústicos, urbanos e mistos pagas ou colocadas 

à disposição dos respetivos titulares (…); a Categoria G, onde se consideram os 

incrementos patrimoniais, nos termos do artigo 9º, do CIRS;192 e, por último, temos a 

Categoria H, na qual serão tributadas as pensões, consideradas nos termos do artigo 11º, 

do CIRS. 

Por outro lado, quanto à natureza do rendimento tributável, dita o artigo 1º, nº 2, do 

CIRS, que “os rendimentos, quer em dinheiro quer em espécie, ficam sujeitos a 

tributação, seja qual for (…) a forma por que sejam auferidos”, ou seja, o legislador 

tributário não fez qualquer tipo de distinção quanto à espécie de rendimento tributável, 

isto é, uma pessoa pode ser paga em bens ou moeda, e de uma forma ou de outra, está 

sujeita a tributação, pretendendo-se, deste modo, acautelar qualquer tipo de situação que 

se configure como evasão fiscal.193 Não obstante, na prática, esta situação não é assim tão 

linear, visto que, o controlo do recebimento em espécie requer um esforço quase hercúleo. 

Mas que, ainda assim, deve ser feito, sob pena de, como já aludido anteriormente, se estar 

a promover para a erosão das bases tributárias de um país. 

Não obstante, importa, ainda, referir que, o legislador fiscal, delimitou 

negativamente a incidência deste imposto no artigo 12º, do CIRS. José Casalta Nabais 

                                                 

190 V. do A., Direito Fiscal…, ob. Cit., p. 481. 
191 A título de curiosidade, se estes rendimentos que, por norma revestem um carácter de passividade, 

isto é, o sujeito nada fez activamente para os obter, forem obtidos no seio do desempenho de uma actividade 

empresarial ou profissional, estes serão “atraídos” para a Categoria B, sendo aí que serão tributados. Mais 

sobre o assunto, v. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p.104. 
192 É aqui que se enquadram os acréscimos patrimoniais não justificados apurados nos termos do 

disposto nos artigos 87º, 88º e 89º-A, da LGT. 
193 V. BASTO, José Guilherme Xavier de, ob. Cit., pp. 48 a 49. 
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(2015) ensina-nos que, estas situações não representam verdadeiras isenções, mas antes 

uma opção legislativa em não sujeitar nenhuma delas a tributação, quer em IRS, quer 

noutro tipo de imposto194 ou em sujeitá-las a tributação, não em IRS, mas noutro 

imposto195. 196 

 

1.2.3 Extinção da obrigação de imposto 

No sistema fiscal português, a forma mais comum de extinção da obrigação do 

imposto é o seu cumprimento, que pode ser efectuado através do seu pagamento 

voluntário ou coercivo.197 

Cingindo-nos ao pagamento voluntário, este obedece a três princípios, são eles, o 

princípio da pontualidade; o princípio da integralidade e o princípio da 

plurimodalidade.198  

Quanto ao primeiro princípio, este encontra a sua razão de ser nos artigos 110º, do 

CIRS e 44º, da LGT, isto é, o legislador plasmou explicitamente que, quando pagos fora 

do prazo legalmente fixado199, os contribuintes estarão sujeitos ao pagamento dos devidos 

juros de mora.200 

Por outro lado, do conteúdo do artigo 42º, da LGT, é passível de se retirar a ilação 

de que, em princípio, o pagamento do IRS é para ser feito na íntegra, isto porque, no seu 

conteúdo normativo o legislador consagrou a hipótese de, em determinados casos que não 

possa, o devedor do imposto pode requerer o pagamento faseado do mesmo.201 

                                                 

194 V., por exemplo, artigo 12º, nº 7, do CIRS. Neste sentido, v. NABAIS, José Casalta, Direito 

Fiscal…, ob. Cit., p. 485. 
195 V., por exemplo, o artigo 12º, nº 6º, do CIRS. 
196 V. do A., Direito Fiscal… ob. Cit., p. 484. 
197 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, Direito Fiscal, 5ª Edição, 2018, Almedina, p. 460 e 

NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., p. 271. 
198 Neste sentido, v. MACHADO, Jónatas E. M; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit., p. 294. 
199 Este é o previsto no artigo 98º, nº 1, do CIRS, isto é, existem dois prazos: 31 de Agosto (alínea 

a) e 31 de Dezembro (alínea c). 
200 V. MACHADO, Jónatas E. M; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit., p. 294. 
201 V. MACHADO, Jónatas E. M; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit., p. 295. 
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Por último, o pagamento do IRS submete-se ao princípio da plurimodalidade, na 

medida em que, e tendo em conta o disposto nos artigos 106º, do CIRS e 40º, nº 1, da 

LGT, existem várias formas e momentos de pagamento deste imposto. Ora, para o 

devedor do imposto, este carácter plurimodal nada mais representa do que uma vantagem, 

visto que, e nas palavras de RUI DUARTE MORAIS (2014), “(…) provoca um efeito de 

anestesia (…)”202, isto é, os contribuintes, em regra, não sentem na sua vida quotidiana 

os efeitos do pagamento deste imposto, visto que, o montante total devido em cada ano 

nunca será pago em apenas uma prestação, mas de forma faseada, ou seja, o que é exigido 

ao contribuinte em cada um dos momentos de pagamento nada mais do que não é uma 

parte do montante global devido.203204 Acresce, ainda, que, tendo como base este 

princípio, é claramente de vislumbrar uma redução na evasão fiscal, uma vez que, muitas 

das vezes, o pagamento deste imposto é feito por terceiros, o que, em regra, “impede” que 

o contribuinte se exima da sua responsabilidade.205206 Além do mais, verifica-se, também, 

uma maior aproximação entre o momento da ocorrência do facto tributário e o momento 

da entrada desse dinheiro nos cofres do Estado207, o que, na prática, resulta como 

existência de mais dinheiro para o suprimento das necessidades do país.208 

Consequentemente, é notório que o pagamento deste imposto, nas palavras de José 

Casalta Nabais (2015), é feito “(…) em larga medida, antecipadamente (…)”.209 

Neste seguimento, passaremos à análise das formas de pagamento existentes, sendo 

elas a retenção na fonte e os pagamentos por conta.210 

                                                 

202 V. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 190. 
203 Esta forma de pagamento faseado nada tem a ver com a do por nós explanado aquando da 

conclusão de que o pagamento deste imposto se sujeita ao princípio da integralidade. 
204 Veremos, mais adiante, que este efeito anestésico é fortemente sentido quando a forma de 

pagamento de IRS a que o contribuinte está sujeito é a retenção na fonte. Neste sentido, v. MORAIS, Rui 

Duarte, ob. Cit., p. 190 e, ainda, PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas, Fiscalidade, 2014, 5ª Edição, 

Almedina, Coimbra, p. 48. 
205 Claro que, infelizmente, nem sempre é assim... 
206 Cfr. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 190. 
207 V. FEIO, Diogo, A Substituição Fiscal e a Retenção na Fonte: o caso específico dos impostos 

sobre o rendimento, Coimbra Editora, 2001, p. 109. 
208 V. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 190. Neste sentido, v. também PEREIRA, Paula Rosado, 

ob. Cit., p. 280. 
209 Cfr. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. cit.., p. 493. Neste sentido, v. também 

GUIMARÃES, Vasco Branco; CATARINO, João Ricardo (coord.), ob. Cit., p. 274. 
210 V., entre outros, PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 280. 
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1.2.3.1 Retenção na Fonte VS Pagamentos por Conta 

O mecanismo da retenção na fonte define-se, nas palavras de Diogo Feio (2001), 

como “(…) uma forma de pagamento antecipado e por conta do imposto, cuja grande 

característica é a posição passiva do contribuinte (…)”211, isto é, estabelece-se aqui uma 

relação jurídico-tributária de cariz complexo constituído por três actores: o Estado, que 

ocupa a posição de credor do imposto; o Substituído, que é aquele relativamente ao qual 

se verifica a ocorrência do facto tributário, portanto, que é o verdadeiro contribuinte; e o 

Substituto, que ocupa a posição de duplo devedor, isto é, por um lado, e em relação ao 

Substituído ele é devedor dos rendimentos pecuniários, gerados no âmbito de uma relação 

de direito privado existente entre ambos212 e, por outro lado, em relação ao Estado ele 

será devedor do imposto que reteve no âmbito daquela relação.213 

Por existir uma terceira figura nesta relação, levanta-se a questão de saber se 

estamos ou não perante um reflexo da figura da substituição tributária. Ora, e com base 

no disposto nos artigos 21º, do CIRS e 20º, nº 2, da LGT, podemos apresentar resposta 

afirmativa, uma vez que, o que acontece é que o sujeito passivo do imposto passa a ser 

uma pessoa diferente do contribuinte, ou seja, existe aqui terceira entidade (em regra, a 

entidade remuneradora), a “mediar” a relação jurídica entre a Administração Fiscal e o 

contribuinte, na medida em que, esse terceiro terá, nos termos do artigo 34º, da LGT, a 

obrigação de gerir o imposto, isto é, ele irá deduzir determinadas parcelas do rendimento 

colocado à disposição do funcionário ou prestador de serviços, e depois, irá proceder à 

sua entrega à Administração Fiscal.214 

                                                 

211 V. FEIO, Diogo, ob. cit., pp. 108 a 109. 
212 Como exemplo comum costuma dar-se o da relação de trabalho. V. MORAIS, Rui Duarte, ob.cit., 

p. 191. 
213 FERNANDES, Nuno de Oliveira, Códigos de Justiça Tributária – remissivos e anotados, Rei 

dos Livros, 2018, pp. 88-89. 
214 Ao abrigo do disposto no artigo 28º, nº 1, da LGT, caso esta entrega das quantias retidas não seja 

feita, “(…) o substituído fica desonerado de qualquer responsabilidade no seu pagamento (…)”. 
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Existem várias modalidades de retenção na fonte215, a saber, a retenção na fonte a 

título de pagamento por conta do imposto devido a final216 e a retenção na fonte a taxas 

liberatórias.217 A diferença que se denota entre ambas é que, enquanto que na primeira, e 

de acordo com o disposto no artigo 28º, nº 2, da LGT, aplicável ex vi artigo 103º, nº 1, do 

CIRS, o substituto será, apenas, subsidiariamente responsável pelo imposto não retido, 

isto é, o contribuinte aqui não se encontra exonerado da obrigação de declarar o 

rendimento obtido nem de pagar o imposto que, eventualmente, poderá revelar-se como 

devido218; na segunda, e nos termos do disposto no artigo 28º, nº 3, da LGT, aplicável ex 

vi artigo 103º, nº 1, do CIRS, o substituto será responsável a título principal, isto é, caso 

não seja feita a retenção do imposto, ocorre uma transfiguração do substituto em devedor 

principal do imposto, sendo o substituído desonerado de qualquer responsabilidade pelo 

seu pagamento.219220 Importa, no entanto, salientar que, o substituto, também, terá este 

tipo de responsabilidade no caso de, tendo retido o imposto, não o tenha entregue ao 

Estado.221222 

Importa referir que, ao abrigo do disposto no artigo 96º, do CIRS, tendo sido pago 

imposto “em excesso”, há lugar à restituição oficiosa nos prazos de pagamento do 

imposto.223 

Esta é uma das formas mais eficazes e seguras de cobrar este imposto, uma vez que, 

e dada a aproximação entre o momento da ocorrência do facto tributário e o pagamento 

do imposto, é garantida uma injecção de liquidez mais rápida nos cofres do Estado.  

                                                 

215 V., entre outros, PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 280 
216 Esta forma de retenção na fonte constitui um mecanismo de substituição tributária parcial. Neste 

sentido, v. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 193 e PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p.281. 
217 Neste sentido, v. tb. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., pp. 192-193. 
218 O que, e no seguimento do que nos ensina Rui Duarte Morais (2014), é compreensível, visto que, 

“(…) nenhum prejuízo económico daí resulta para o substituído, que recebeu mais do que devia”. V. do 

A. ob. cit., nota 408, p. 193. 
219 Cfr. FERNANDES, Nuno de Oliveira, ob. Cit., p. 84; PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 281. 
220 Este tipo de retenção na fonte a taxas liberatórias aplica-se, em regra, aos rendimentos das 

diferentes categorias, obtidos em território português por sujeitos não residentes e, ainda, aos rendimentos 

da categoria E obtidos por sujeitos residentes. Neste sentido, v. PEREIRA, Paula Rosado, ob. Cit., p. 281. 
221 V. artigo 28º, nº 1, da LGT aplicável ex vi artigo 103º, nº 1, do CIRS. 
222 Neste sentido, v. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 465. 
223 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 466. 
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Contudo, e salvo mais douta opinião, não obstante a sua eficácia, 

constitucionalmente não nos parece a forma mais acertada de arrecadar receita fiscal, na 

medida em que, a mais das vezes, não passa de um “aforro forçado” que recai sobre o 

sujeito passivo do imposto. 

Por outro lado, no que respeita aos pagamentos por conta, este é um mecanismo 

que se encontra previsto no artigo 102º, do CIRS, e em que, à semelhança do mecanismo 

da retenção na fonte, também se configura como um meio de pagamento antecipado do 

imposto, mas em que este é levado a cabo pelo contribuinte e não por um terceiro224225. 

O que acontece é que, durante o período em que se forma o facto tributário, o contribuinte 

vai, de forma periódica, fazendo pagamentos que serão imputados no montante do 

imposto devido a final226, isto é, chegando ao montante do imposto final e, não obstante 

os pagamentos que foram sido feitos, este não se encontrar satisfeito, o contribuinte terá 

que proceder à respectiva liquidação227.228 

 

1.2.4 Liquidação do Imposto 

Temos vindo a tratar do problema da incidência deste imposto sobre os Digital 

Influencers. 

Não obstante, e em sede de IRS, parece-nos que, também em sede de liquidação se 

podem colocar algumas questões pertinentes para a situação fiscal dos Digital 

Influencers. 

Posto isto, cabe-nos breve reflexão sobre a forma de liquidação dos impostos, na 

sua generalidade. 

                                                 

224 Este ocupa uma posição activa, é um verdadeiro colaborador. V. FEIO, Diogo, ob. Cit., p. 125. 
225 V. FEIO, Diogo, ob. Cit., p. 124. 
226 V. FEIO, Diogo, ob. Cit., p. 124. 
227 A Administração Tributária notificará o sujeito passivo do valor remanescente a pagar. V. 

MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 200. 
228 Existe aqui um verdadeiro pagamento adiantado do imposto devido a final. V. FEIO, Diogo, ob. 

Cit., p. 125. V. tb. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., p. 198. 
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1.2.4.1 Considerações Gerais 

Ora, quando falamos em liquidação em sentido amplo pretendemos, no seguimento 

do que nos ensina José Casalta Nabais (2015), referirmo-nos ao “(…) conjunto de todas 

as operações destinadas a apurar o montante do imposto (…)”229, ou seja, e em ordem a 

fazê-lo, existe um caminho lógico a ser percorrido que passa por, essencialmente, duas 

fases, a saber: lançamento e liquidação.230 

Por um lado, no lançamento, ir-se-á, primeiramente, determinar quem será o sujeito 

passivo ou o contribuinte do imposto, o que se reconduz à modalidade de lançamento 

subjectivo231; e, posteriormente, apurar a matéria colectável, bem como qual será a taxa 

a aplicar, sendo que, aqui nos referimos ao lançamento objectivo.232 

Quanto à etapa da liquidação, tem-se que esta consistirá, essencialmente, na 

aplicação da taxa à matéria colectável, em ordem ao apuramento da colecta, e, 

posteriormente, à existência de possíveis deduções à colecta.233 

Para o que releva à nossa investigação, importa perceber um pouco da questão da 

forma de determinação da matéria colectável. Ora, esta, nos termos do disposto no artigo 

81º, nº 1, da LGT, pode ser determinada por cálculo ou por avaliação, sendo que, a 

diferença entre ambas se reflecte no facto de na primeira a matéria colectável ser 

determinada única e exclusivamente com base em elementos objectivos234; e, na segunda, 

não obstante se exigir também essa objectividade235, existe lugar à subjectividade.236 

                                                 

229 V. do A., Direito Fiscal… ob. cit., p. 297. 
230 V. PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas, Fiscalidade, 2014, 5ª Edição, Almedina, p.44. 
231 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. cit., p. 297. 
232 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. cit., p. 297. 
233 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. cit., p. 297. 
234 Por exemplo, elementos contabilísticos. Neste sentido, v. NABAIS, José Casalta, Direito 

Fiscal…, ob. Cit., p. 297. 
235 V. artigo 84º, nº 1, da LGT. 
236 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, p. 297. V. tb. FERNANDES, Nuno de Oliveira, ob. 

cit., anotação ao artigo 81º, da LGT, p. 160. 
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Ainda no que respeita à determinação da matéria colectável por avaliação, importa 

distinguir avaliação directa de avaliação indirecta.237 Enquanto que a primeira é o caso 

regra238, e, no seguimento do que nos ensina José Casalta Nabais (2015) pretende-se a 

determinação do valor real dos rendimentos ou bens sujeitos a tributação239; a segunda, é 

a excepção a essa regra240 e intenta-se “ (…) a determinação do valor dos rendimentos 

ou bens tributáveis a partir de indícios, presunções ou outros elementos de que a 

Administração Tributária disponha”241, ou seja, este é um método de uso excepcional, 

pois só pode ser usado nos casos taxativamente previstos no artigo 87º, nº 1, da LGT; da 

competência exclusiva da Administração Tributária, isto é, é “(…) essencialmente 

administrativo (…)”242243 e subsidiário da avaliação directa244. 

Ou seja, o procedimento de liquidação será um procedimento que terá início, regra 

geral, e ao abrigo do disposto nos artigos 59º, nº 1, do CPPT e 57º, nº 1, do CIRS, com a 

entrega da declaração de rendimentos pelo contribuinte245 ou, na falta ou vício desta, com 

base nos elementos disponíveis.246 

Contudo, caso, entre outros, esse dever de colaboração do contribuinte não seja 

cumprido, e deste modo, a Administração Tributária não disponha de elementos 

suficientes para o apuramento da matéria tributável247 ou, nos casos em que  ou a 

capacidade contributiva revelada não se coaduna com a capacidade contributiva 

                                                 

237 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, p. 297. 
238 V. artigo 81º, nº 1, da LGT. 
239 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, p. 297. 
240 V. artigo 81º, nº 1 in fine, da LGT. 
241 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, p. 297. Neste sentido, v. tb. PIRES, Manuel; PIRES, 

Rita Calçada, ob. Cit., p. 277. 
242 Esta é que, ao abrigo do disposto no artigo 74º, nº 3, da LGT, tem de fazer prova da verificação 

dos pressupostos da sua aplicação. V. DOURADO, Ana Paula, Direito Fiscal – lições, Almedina, 2016, p. 

213. 
243 V. NABAIS, José Casalta, Avaliação Indirecta e Manifestações de Fortuna na Luta Contra a 

Evasão Fiscal, Separata de Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Manuel Henrique Mesquita, Volume 

II, Boletim da Faculdade de Direito, 2010, p. 294. 
244 V. artigo 85º, nº 1, da LGT. 
245 Que, nos termos do disposto no artigo 75º, nº 1, da LGT, se presumem verdadeiras e de boa-fé. 
246 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit. pp. 273 a 274. 
247 Pode-se considerar que há aqui uma violação de deveres formais e de cooperação que recaem 

sobre o sujeito passivo. Neste sentido, v. DOURADO, Ana Paula, Direito Fiscal…ob. Cit., p. 212. 
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manifestada, a Administração Tributária, em ordem ao apuramento da matéria colectável, 

poder-se-á socorrer dele nos termos da LGT.248 

 

1.2.4.2 O caso das manifestações de fortuna e dos acréscimos patrimoniais não 

justificados249 

No seguimento do anteriormente explanado, importa, antes de mais, salientar que 

ambos correspondem a instrumentos de combate à evasão fiscal, na medida em que 

pretendem regular as situações que, por mera inércia legislativa ou contorno do sistema 

legal, promovem o decaimento da receita fiscal.250 E, para além disso, são instrumentos 

cuja validade se insere apenas em âmbito de IRS, não tendo correspondência nos restantes 

impostos251. 

Nos termos do disposto do artigo 89º-A, da LGT, havendo falta de apresentação da 

declaração de rendimentos252 e o contribuinte evidenciar as manifestações de fortuna 

patentes na tabela do nº 4,253 do mesmo artigo ou, quando, o rendimento líquido por ele 

                                                 

248 V. DOURADO, Ana Paula, Direito Fiscal… ob. cit., p. 211. 

249 Lei nº 30-G/2000 introduziu a tributação do rendimento pessoal por manifestação ou índices 

exteriores de riqueza, na sequência da Recomendação formulada pelo relatório para o desenvolvimento da 

Reforma Fiscal (1996), tendo sido para tal criada uma subcategoria de rendimentos, os acréscimos 

patrimoniais não justificados V. NABAIS, José Casalta, Avaliação… ob. Cit., nota 26, p. 286. 
250 Neste sentido, v. NABAIS, José Casalta, Avaliação… ob. Cit., p. 286. 
251 V. NABAIS, José Casalta, Avaliação… ob. Cit., p. 298. 
252 E, portanto, haja violação de um dos deveres de colaboração que recai sobre o sujeito passivo do 

imposto. V. artigo 59º, da LGT. 
253 Este é um elenco taxativo. Neste sentido, v. . FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, 

et al., Tributação das Manifestações de Fortuna, p. 211, disponível em http://julgar.pt/wp-

content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-

manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março de 2019.   

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf


57 

 

apresentado seja desproporcional254 em relação ao rendimento padrão constante dessa 

tabela, a Administração Tributária irá recorrer aos métodos de avaliação indirectos.255256 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante isto, importa, antes de mais, perceber de que se trata o rendimento padrão. 

Ora, este nada mais é do que o rendimento normal, tendo em conta o consumo revelado, 

ou seja, será o rendimento que, em termos razoáveis, poderia permitir a manifestação de 

fortuna evidenciada pelo sujeito passivo. 

Ao abrigo do disposto do artigo 89º-A, nº 3, da LGT, se nos encontrarmos perante 

um dos casos tipificados como manifestações de fortuna, nos termos anteriormente 

referidos, recai sobre o sujeito passivo o ónus de comprovar de que “(…) correspondem 

à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de 

                                                 

254 Esta desproporção seja superior a 30%. V. artigo 89º-A, nº 1, da LGT. 
255 V. FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, et al., Tributação das Manifestações de 

Fortuna, p. 221, disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-

Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março 

de 2019.   
256 Há aqui, nos termos do disposto no artigo 75º, nº 2, alínea d), da LGT, um afastamento da 

presunção de veracidade de que goza a declaração de rendimentos do contribuinte, prevista no nº 1, do 

mesmo artigo. V. FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, et al., Tributação das Manifestações 

de Fortuna, p. 221, disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-

Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março 

de 2019.   

Fig. 1 – Tabela constante do artigo 89º-A, nº 4, da 

Fig. 1 Tabela constante do artigo 89º-A, nº 4, da LGT 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
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fortuna (…)”257. Fala-se aqui de uma verdadeira diabolica probatio, na medida em que o 

contribuinte não tem só de apresentar prova que determine a existência de uma dúvida 

séria sobre o facto tributário, ele tem que apresentar mesmo a que demonstre a sua 

inexistência!258 Caso contrário, não fazendo essa prova, nos termos do artigo 89º-A, nº 4, 

da LGT, “(…) considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na 

Categoria G (…) o rendimento padrão apurado (…)” nos termos da tabela patente nesse 

mesmo número, a não ser que a Administração Tributária fixe rendimentos superiores, de 

acordo com os critérios previstos no artigo 90º, da LGT.259 

Por outro lado, e no que respeita aos acréscimos patrimoniais não justificados, 

temos que estes também se relacionam com consumos avultados de bens260, diferentes 

dos previstos na tabela anterior261, mas que preencham os requisitos do artigo 87º, nº 1, 

alínea f), da LGT, isto é, que exista um acréscimo do património ou da despesa efectuada, 

incluindo as liberalidades, em valor superior a 100.000€ e que não seja apresentada a 

declaração de rendimentos, ou sendo, esta não se coadune com o acréscimo evidenciado. 

Estamos aqui perante uma noção mais ampla de manifestação de fortuna. 

262Relativamente ao ónus da prova, à semelhança do que já foi referido para as 

manifestações de fortuna, este recai sobre o sujeito passivo, nos termos do disposto no 

                                                 

257 Redacção seguida pela Lei. 
258 V. FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, et al., Tributação das Manifestações de 

Fortuna, p. 251, disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-

Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março 

de 2019.   
259 V. DOURADO, Ana Paula, Direito Fiscal…ob. Cit., p. 215. 
260 V. FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, et al., Tributação das Manifestações de 

Fortuna, p. 211, disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-

Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março 

de 2019.   
261 Esta foi, nas palavras de Domingos Estêvão Mesquita Albardeito Fanha et al. (2011), uma alínea 

“(…) introduzida com o objectivo de suprir as insuficiências do método de tributação das manifestações 

de fortuna, em relação aos contribuintes que canalizam os seus rendimentos não declarados, para 

consumos diferentes dos previstos no artigo 89º-A, da LGT”, p. 222, disponível em http://julgar.pt/wp-

content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-

manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março de 2019.   

262 V. FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, et al., Tributação das Manifestações de 

Fortuna, p. 212, disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-

Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março 

de 2019.   

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
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artigo 89º-A, nº 3, da LGT, sendo que, quando este não consiga fazer prova, considerar-

se-á, quando não se preveja o disposto no artigo 90º, da LGT, como rendimento tributável 

em sede de IRS, a enquadrar na Categoria G.263264  

 

1.2.5 Apreciação Crítica 

Feito que está o enquadramento teórico deste imposto, no que aos problemas por 

nós levantados interessam, urge proceder à aplicação ao caso concreto. 

Ora, no que à incidência subjectiva diz respeito, questões de maior complexidade 

não nos parecem ser colocadas, na medida em que, nos termos do que foi referido, o 

legislador fiscal, consagrando o critério da residência como o determinante da incidência 

pessoal a este imposto, pode-se dizer que acautelou, devidamente, o caso dos Digital 

Influencers, na medida em que, quer estes sejam residentes em territórios português, quer 

não, os rendimentos por estes aqui obtidos estarão sempre sujeitos a tributação, nos 

termos supra explanados. 

Por outro lado, no que respeita à incidência objectiva, aqui a questão passa por 

tentar perceber, perante todas as categorias de rendimento configuradas pelo legislador 

fiscal, no âmbito deste imposto, em qual, ou em quais, é que se inserirão os rendimentos 

obtidos pelos Digital Influencer, e, consequentemente, como se dará o seu regime de 

tributação. 

Como referido no Capítulo I da presente dissertação, os Digital Influencers têm 

essencialmente quatro formas de obter rendimento, sendo que duas delas se reconduzem, 

de forma exclusiva, a rendimento pecuniários265 e, nas outras duas, uma tanto pode 

originar rendimento pecuniário como em espécie266 e na outra apenas em espécie.267 

                                                 

263 V. artigo 89º-A, nº 5, da LGT. 
264 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. Cit., p. 300. 
265 Falamos dos rendimentos obtidos nos programas de afiliados e nas receitas publicitárias. V. p. 

31 da presente dissertação 
266 Mencionamos os posts patrocinados. V. p. 31, da presente dissertação. 
267 Referimo-nos aos produtos e serviços grátis. V. p. 31, da presente dissertação. 
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Ora, antes de mais, quanto à natureza do rendimento tributável, dúvidas não 

existem, pois tanto o rendimento em pecúnia, como o rendimento em espécie são sujeitos 

a tributação, em sede de IRS, nos termos do disposto no artigo 1º, nº 2, do CIRS. 

Dito isto, concluímos, anteriormente, que, pelo menos três destas formas de 

obtenção de rendimento têm, certamente, como fonte o desempenho de uma actividade 

publicitária. Falamos, apenas em três, pois, no que respeita aos produtos e serviços grátis, 

estes, sendo rendimento obtido sem a existência explícita de uma qualquer 

contraprestação específica, não podemos determinar com plena certeza que provêm de 

uma fonte de trabalho. Pelo que, e sob pena de nos estarmos a adiantar, não iremos 

considerar esta última forma de rendimento como sujeita a tributação em sede de IRS, 

mas antes em sede de Imposto de Selo. 268 

Debruçando-nos, agora, sobre as várias categorias do IRS, e no seguimento do que 

concluímos anteriormente, parece-nos que o caminho mais lógico a percorrer passará pela 

tentativa de enquadramento destes rendimentos ou na Categoria A ou na Categoria B.  

Por um lado, no que respeita à categoria A, como atrás explanado, estão em causa 

os rendimentos provenientes do trabalho dependente, isto é, e no seguimento do que nos 

ensinam Manuel Pires e Rita Calçada Pires (2018), o que a caracteriza é “(…) a obtenção 

pelo sujeito passivo dos rendimentos em virtude do trabalho prestado (…) em condições 

de subordinação face à pessoa que os atribui, isto é, sob a direcção desta”.269 

Por outro lado, os rendimentos sujeitos a tributação na categoria B, são os 

empresariais e profissionais, considerando-se como tais, os previstos no artigo 3º, do 

CIRS. 

Ora, de forma a compreendermos que tipo de rendimentos engloba uma e outra 

categoria, demonstra-se necessária a distinção entre contrato de trabalho e contrato de 

prestação de serviços. 

                                                 

268 V. PONTO X, da presente dissertação, p. X. 
269 V. dos A., ob. Cit., p. 366. 
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Diz-nos o Código Civil270, no seu artigo 1152º, CC, que “contrato de trabalho é 

aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua actividade 

intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direcção desta”.  

Por outro lado, temos, ainda no mesmo diploma legal, no artigo 1154º, que 

“contrato de prestação de serviço é aquele em que uma das partes se obriga a 

proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem 

retribuição”.  

Coloca-se, deste modo, a questão de saber o que os distingue. Ora, é entendimento 

generalizado na doutrina271 e na jurisprudência272 que a diferença entre ambos se encontra 

na forma como o serviço é prestado, isto é, na existência ou não de subordinação jurídica. 

Ao falarmos desta subordinação jurídica, queremos referirmo-nos ao facto de o serviço 

ser ou não prestado sob a autoridade e direcção de outrem. No entanto, podemos, ainda, 

colocar a questão de que características necessita uma prestação de um serviço apresentar 

para que possamos concluir que terá sido efectuada sobre a autoridade e direcção de 

outrem. Ora, como nos diz RUI DUARTE MORAIS (2014), “saber se ocorre autoridade 

e direcção de outrem é algo que só poderá ser apreciado em face dos dados de um 

determinado caso concreto…”273, ou seja, teremos que, por exemplo, observar se o 

trabalhador presta os seus serviços nas instalações da empresa ou se está sujeito aos seus 

horários e, ainda, se goza de autonomia no exercício das suas funções.274 

EM SUMA, o que os separa é a existência ou não de subordinação jurídica. 

                                                 

270 Versão da Lei nº 43/2017, de 14 de Junho. 
271 V., entre outros, AMADO, João Leal, Contrato de Trabalho, 4ª edição, 2014, Coimbra Editora, 

pp. 77 a 79. 
272 V., entre outros, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25/02/2010, Relatado por Álvaro 

Rodrigues; consultado em http://www.dgsi.pt; e, ainda, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 

17/11/2017, Relatado por Ramalho Pinto; consultado em http://www.dgsi.pt.  
273 V. do A., ob. Cit., p. 46. 
274 Neste sentido, v. MORAIS, Rui Duarte, ob. Cit., pp.46 a 47. V., o Acórdão do Tribunal da 

Relação do Porto de 04/10/2005 que nos diz que “O que caracteriza verdadeiramente a relação laboral é 

o vínculo de subordinação ou dependência jurídica (…) No contrato de prestação de serviços, o servidor 

goza de total autonomia técnica, científica e pedagógica na preparação, elaboração e execução da obra” 

(Relatado por Alberto Sobrinho; consultado em http://www.dgsi.pt). 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Posto isto, de modo a conseguirmos enquadrar os rendimentos auferidos pelos 

Digital Influencers numa destas categorias do IRS, apenas se torna necessário 

compreender se existe ou não subordinação jurídica na actividade por eles desenvolvida. 

Ora, na maioria das vezes, o Digital Influencer goza de plena autonomia no 

desenvolvimento da sua actividade, uma vez que, e no que respeita, por exemplo, à feitura 

dos posts patrocinados, este irá fazer a divulgação do produto em causa da forma que 

entender como a mais eficaz275, o mesmo se passando com as outras formas de obtenção 

de rendimento referidas. 

Desta forma, não existindo subordinação jurídica, isto é, um vínculo da prestação 

do serviço à autoridade e direcção de outrem, teremos que os rendimentos que os Digital 

Influencers venham a auferir no seio da sua actividade, ao abrigo do disposto no artigo 

3º, nº 1, alínea b), do CIRS, serão enquadrados na categoria B, pois são “auferidos no 

exercício, por conta própria, de qualquer actividade de prestação de serviços, incluindo 

as de carácter científico, artístico ou técnico, qualquer que seja a sua natureza…”.  

Isto dito, importa, agora, cingir-nos à outra problemática, isto é, concluindo que os 

Digital Influencers são sujeitos passivos deste imposto, qual será a forma mais eficaz para 

estes procederem ao seu pagamento? 

Ora, discorremos, de forma generalizada, anteriormente, sobre as formas de 

extinção da obrigação de imposto, a saber, a retenção na fonte e os pagamentos por conta. 

Agora, tendo concluído que os rendimentos obtidos pelos Digital Influencers se inserem 

na Categoria B do IRS, importa ver qual a sua relação. 

Para esta categoria de rendimentos, e ao abrigo do disposto nos artigos 101º e 102º, 

nº 1, do CIRS, como forma de pagamento deste imposto, tanto se pode aplicar o 

mecanismo dos pagamentos por conta, como o mecanismo da retenção na fonte. 

                                                 

275 Veja-se, a título de exemplo, este caso em que uma marca enviou o mesmo produto a duas Digital 

Influencers diferentes e estas o divulgaram de forma completamente diferente. V. 

https://www.instagram.com/p/BkNREfzgHGd/?hl=pt&taken-by=mafalda.sampaio e 

https://www.instagram.com/p/BjxohWLHRww/?hl=pt&taken-by=mafalda_beirao, consultado a 06 de 

Julho de 2018. 

https://www.instagram.com/p/BjxohWLHRww/?hl=pt&taken-by=mafalda_beirao
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Aliás, o mecanismo dos pagamentos por conta276 é o que, em regra277, melhor se 

adequa a esta categoria de rendimentos, uma vez que, e na sua maioria das vezes, os seus 

titulares prestam serviços não a empresas, mas sim a consumidores finais que, por o 

serem, não têm capacidade de reter o imposto devido278. Esta dificuldade surge, pois a 

retenção na fonte comporta a prática de verdadeiras tarefas de “administração fiscal”, 

dado que implica que a entidade remuneradora cumpra diversas obrigações fiscais de 

terceiros. Nessa medida, só serão capazes de dar provimento a este mecanismo as 

entidades que disponham de contabilidade organizada, por exemplo, as sociedades 

comerciais.279 É necessário um grande esforço tributário no sentido de agilizar este meio 

de pagamento. 

Não obstante, e no caso objecto de estudo, temos que, muitas das vezes280, os 

serviços são prestados a entidades que dispõem de contabilidade organizada, pelo que, 

têm toda a capacidade para se tornarem fiel depositárias daquele imposto, dado que, e 

tomando como nossas as palavras de RUI DUARTE MORAIS (2015), “…não é apenas a 

natureza dos rendimentos, mas também as circunstâncias (fiscais) da entidade remuneradora 

que determinarão se a retenção na fonte deve ou não ter lugar”.
281 

Assim, e cientes de que este é o meio predilecto para efectivar o pagamento do IRS, 

pois apresenta uma maior eficácia e segurança na cobrança do imposto282, não vemos motivos 

para que este não possa ser o mais eficaz, também, em relação aos Digital Influencers. 

Por último, debruçamo-nos sobre dois casos, que, como referido, se reconduzem apenas 

a este imposto, em que a Administração Tributária, em ordem ao apuramento da matéria 

                                                 

276 Que, nos termos do disposto no artigo 102º, nº 1, do CIRS, consiste na obrigatoriedade dos 

titulares dos rendimentos desta categoria “(…) efectuarem três pagamentos por conta do imposto devido a 

final, até ao dia 20 de cada um dos meses de Julho, Setembro e Dezembro”. 
277 A excepção encontra-se prevista no nº 8, do artigo 102º, do CIRS, que refere que “os titulares de 

rendimentos das categorias A e H, cujas entidades devedoras dos rendimentos não se encontrem 

abrangidas pela obrigação de retenção na fonte prevista no artigo 99.º, podem, querendo, efetuar 

pagamentos por conta do imposto devido a final, desde que o montante de cada entrega seja igual ou 

superior a (euro) 50”. Neste sentido, v. PEREIRA, Paula Rosado, ob. cit., 283. 
278 Neste sentido, v. MORAIS, Rui Duarte, ob. cit., p. 196. 
279 Neste sentido, v. MORAIS, Rui Duarte, ob. cit., p. 191. 
280 Para não dizer mesmo quase sempre… 
281 V. do A., ob. cit., p. 191. 
282 Cfr., MACHADO, Jónatas E.M.; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit., p. 295. V. tb. MORAIS, 

Rui Duarte, ob. Cit., pp. 190-191.   
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colectável, pode recorrer a métodos de avaliação indirecta, isto é, em que irá apurar o 

rendimento com base em “(…) índices externos de rendimento (…)283,   são eles, o caso em 

que o rendimento do contribuinte evidencia as manifestações de fortuna previstas na tabela 

do artigo 89º-A, nº 4, da LGT e, o caso em que verifique um acréscimo patrimonial não 

justificado nos termos do artigo 87º, nº 1, alínea f), da LGT. 

Ora, no que respeita ao nosso caso concreto, quando pensamos nos Digital Influencers 

comuns, isto é, naqueles que ao longo da dissertação fomos referindo como os que, muitas 

das vezes, recebem como contrapartida do seu trabalho, produtos e não saldos pecuniários, 

pode até haver uma manifestação de fortuna evidenciada em relação aos seus rendimentos 

declarados, mas, em regra, não se reconduzem às situações taxativamente previstas no artigo 

89º-A, nº 4, da LGT. E, assim sendo, a Administração Tributária poder-se-ia voltar para o 

caso dos acréscimos patrimoniais não justificados. Contudo, não nos parece também que, 

perante a situação actual, a divergência entre os rendimentos declarados ou não declarados e 

o consumo evidenciado atinja valores tão elevados (100.000€, nos termos do artigo 87º, nº 1, 

alínea f), da LGT), pelo que, nestes casos, na determinação da matéria colectável dos Digital 

Influencers, a Administração Tributária não poderia recorrer a métodos de avaliação 

indirectos 

Não obstante, e dada a transmutação fugaz da realidade, nunca colocamos essa hipótese 

de lado, pois, sendo um negócio em permanente via de expansão, mediante o seu sucesso, 

maiores valores se poderão auferir com a sua prática. 

 

2. Tributação do Consumo – O caso do IVA 

No seguimento do que temos vindo a fazer, importa, aqui, também, perceber se os 

Digital Influencers podem ser alvos de tributação, em sede de IVA. 

                                                 

283 V. FANHA, Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro, et al., Tributação das Manifestações de 

Fortuna, p. 247, disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-

Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf, consultado a 2 de Março 

de 2019.   

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/09-DEBATER-Tributa%C3%A7%C3%A3o-das-manifesta%C3%A7%C3%B5es-de-fortuna.pdf
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Ora, nessa medida, as questões principais que se nos colocam, passarão por 

perceber se estes podem ser sujeitos passivos, se a sua actividade se encontra abrangida 

por este imposto e, se sim, se têm que pagar imposto, isto é, se não estão abrangidos por 

um qualquer regime de isenção.  

Para tal, e na senda do já referido anteriormente, e, não obstante os Digital 

Influencers serem produto de um fenómeno global, tendo sido a nossa proposta de 

investigação perspectivar apenas os casos internos, só nos iremos debruçar sobre o regime 

interno deste imposto.284 

 

2.1 Considerações Gerais 

Surgido pela primeira vez na Europa, em 1954285, pelas mãos do inspector das 

finanças francês, Maurice Lauré286, o IVA é um imposto neutro, na medida em que não 

provoca a distorção da concorrência no mercado287;  geral288 sobre o consumo de bens e 

serviços289, pelo que, no entendimento de José Casalta Nabais (2015), o que se irá tributar 

será “(…) o rendimento ou o património (…) utilizado no consumo”.290 Será, também, 

um imposto real, na medida em que, a situação económica e social do contribuinte não 

tem qualquer relevância no apuramento do montante do imposto a pagar291; regressivo, 

                                                 

284 Deixaremos, assim, para outra ocasião, o tratamento das operações internacionais, 

nomeadamente, as importações e aquisições intracomunitárias. Para saber mais sobre o assunto, v., por 

exemplo, NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., pp. 558 a 562. 
285 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, IVA – NOTAS SOBRE O REGIME DO 

IVA NAS OPERAÇÕES INTERNAS, 2014, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, p. 11. 
286 PALMA, Clotilde Celorico, Introdução ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, Cadernos 

IDEFF| Nº 1 – 6ª Edição, 2014, p. 11. 
287 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. cit., p. 14. 
288 Nas palavras de Clotilde Celorico Palma (2014) “(…) o IVA (…) tributa, tendencialmente, todo 

o acto de consumo (…)”. V. da A., ob. Cit., p. 23. V. tb. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. Cit., 

p. 80. 
289 V. LANÇA, Cidália, O Imposto sobre o Valor Acrescentado, in CATARINO, João Ricardo; 

GUIMARÃES, Vasco Branco (coord.), Lições de Fiscalidade – Vol. I: Princípios Gerais e Fiscalidade 

Interna, 5ª edição, 2017, Almedina, Coimbra, p. 365. 
290 V. do A., Direito Fiscal… ob. Cit., p. 83. Neste sentido, v. tb. PIRES, Manuel; PIRES, Rita 

Calçada, ob. Cit., p. 635. 
291 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., p. 73. V. tb. PIRES, Manuel; PIRES, Rita 

Calçada, ob. Cit., p. 636.  
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uma vez quanto menor o rendimento, mais difícil será suportar a sua carga292; 293de 

obrigação única, uma vez que não se repete periodicamente294; que comporta um regime 

geral e diversos regimes especiais295; plurifásico, visto que, irá incidir em todas as fases 

do processo produtivo ou de distribuição de bens ou serviços apenas sobre o valor 

acrescentado296, sendo que o montante do imposto a pagar será apurado através daquilo a 

que se chama crédito de imposto, método subtractivo indirecto ou dedução imposto do 

imposto297, isto é, o sujeito passivo será responsável por pagar o valor resultante da 

diferença entre “ (…) o montante que resulta da aplicação da taxa ao valor das vendas 

ou prestações de serviços, durante determinado período de tempo, e o montante do 

imposto suportado nas aquisições efectuadas durante o mesmo período”298; e de matriz 

comunitária, isto é, existe, a nível da União Europeia, uma relativa harmonização no que 

toca a este imposto, pelo que, o regime jurídico previsto no CIVA terá que ser aplicado 

em conformidade com o disposto no direito europeu299, mais precisamente, na Directiva 

IVA300, o que faz dele um imposto actual.301 

 

2.2 Incidência Pessoal 

Na tentativa de se tentar compreender sobre quem é que pode incidir este imposto, 

importa compreender que, no que respeita ao IVA, não podemos falar apenas na 

existência de sujeito passivo, uma vez que, pelo seu modo de funcionamento especial, 

                                                 

292 Contrariamente ao IRS que, nos termos do disposto no artigo 104º, nº 1, da CRP, é progressivo. 
293 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 635. 
294 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 636. 
295 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., p. 545. 
296 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 635. 
297 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., pp. 545-546. V. tb. PALMA, Clotilde 

Celorico, ob. Cit., p. 20. 
298 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., p.546. 
299 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 12. 
300 Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do 

imposto sobre o valor acrescentado. Esta é uma directiva que veio reformular a Sexta Directiva 

77/388/CEE, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado e à matéria colectável 

uniforme. Neste sentido, v. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit., nota 3, p. 12. 
301 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 633. 
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mais actores jurídicos aparecem na figura, a saber: o devedor do imposto e o suportador 

económico. 

 Ora, o devedor do imposto, reconduzir-se-á, sucintamente, a um indivíduo adstrito 

“(…) ao cumprimento das obrigações tributárias”302, e, podendo este ser303 ou não 

sujeito passivo deste imposto.304 

Por outro lado, a figura do “suportador económico” que nada mais é do que um 

efeito do fenómeno da repercussão, isto é, e no seguimento do que nos ensina José 

Casalta Nabais (2015), as exigências previstas no artigo 37º, nº 1 e 2, do CIVA, só fazem 

sentido, pois existe esta entidade que necessita de ter conhecimento do imposto que irá 

pagar, pois será este o verdadeiro contribuinte.305 

Quanto à figura do sujeito passivo, importa, antes de mais, salientar que, para 

efeitos de IVA, este encontra-se conceptualizado de forma diferente da prevista na LGT, 

na medida em que, enquanto que, ao abrigo do disposto do seu artigo 18º, nº 3, o sujeito 

passivo será o que “(…) está vinculado ao cumprimento da prestação, seja como 

contribuinte directo, substituto ou responsável”, em sede de IVA o sujeito passivo será o 

que exerce, nos termos do CIVA, uma actividade económica, não existindo qualquer 

ligação com o princípio da capacidade contributiva. 306 

Posto isto, cumpre-nos agora tentar perceber quem é que o legislador considerou 

como sujeito passivo deste imposto. 

Ora, antes de mais, serão sujeitos passivos de IVA “as pessoas singulares ou 

colectivas que, de um modo independente e com carácter de habitualidade, exerçam 

actividades de produção, comércio ou prestação de serviços, incluindo as actividades 

                                                 

302 V. PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., p. 90. 
303 Sê-lo-á naqueles casos que se designam por reverse charge, isto é, em que há inversão do sujeito 

passivo, passando o adquirente dos bens ou serviços a ser obrigado a liquidar IVA, e não o prestador do 

serviço ou fornecedor do bem. V. artigo 2º, nº 1, alíneas e), g), h), i), j) e l), do CIVA. Neste sentido, v., 

entre outros, LANÇA, Cidália, ob. cit., pp. 374 a 375 e SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, 

ob. Cit. pp. 38 a 41. 
304 V. PALMA, Clotilde Celorico, ob. cit., p. 89. 
305 V. do A. Direito Fiscal…, ob. cit., p. 549. 
306 Neste sentido, v. PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., p. 90. 



68 

 

extractivas, agrícolas e as das profissões livres (…)”307. Ou seja, tem-se aqui que, antes 

de mais, para ser sujeito passivo de IVA, a pessoa singular ou a entidade colectiva tem de 

levar a cabo uma actividade económica, reconduzindo-se esta, tal como referido 

anteriormente, no exercício de actividades de produção, comércio ou prestação de 

serviços.308309 E, para além do mais, esta tem de ser exercida de forma independente, pelo 

que, e ao abrigo do disposto no artigo 10º, da Directiva IVA, o IVA não incide sobre 

assalariados ou qualquer indivíduo que se encontre subordinado juridicamente a uma 

entidade patronal, quer seja contratualmente, quer seja apenas quanto às condições de 

trabalho.310 Acresce, ainda, o carácter de habitualidade com que esta tem de ser exercida, 

isto é, e nas palavras de Clotilde Celorico Palma (2014), “(…) deve consistir numa 

prática reiterada”.311312 

São também sujeitos passivos de IVA, nos termos do disposto no artigo 2º, nº 1, 

alínea a), do CIVA, as pessoas que pratiquem os denominados “actos isolados”313, isto é, 

que, no seguimento do que nos ensina José Casalta Nabais (2015), “(…) pratiquem uma 

só operação que esteja sujeita a IRS ou IRC” 314e aquelas que, ao nos termos do plasmado 

no artigo 2º, nº 1, alínea c), do CIVA, mencionem indevidamente IVA em factura315316, 

e, ainda, “as pessoas singulares ou colectivas que, segundo a legislação aduaneira, 

realizem importações de bens”317, bem como, “as pessoas singulares ou colectivas que 

                                                 

307 V. artigo 2º, nº 1, alínea a), do CIVA. 
308 Ao abrigo do disposto no artigo 9º, nº 1, da Directiva IVA, uma actividade económica será “(…) 

qualquer actividade de produção, de comercialização ou de prestação de serviços, incluindo as actividades 

extractivas, agrícolas e as das profissões liberais ou equiparadas. É em especial considerada actividade 

económica a exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo com o fim de auferir receitas com carácter de 

permanência”. 
309 V. PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., p. 91. V. tb. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta 

Costa, ob. Cit., p. 36. 
310 Suzana Tavares da Silva e Marta Costa Santos (2014) dão o exemplo dos “falsos recibos verdes”. 

V. das A., ob. Cit., p. 36. 
311 V. da A., ob. Cit., p. 93. 
312 Suzana Tavares da Silva e Marta Costa Santos (2014) consideram que, nesta alínea, também se 

incluem “(…) os indivíduos que exerçam, de modo independente e em qualquer lugar, uma actividade 

económica, independentemente do fim ou do resultado dessa actividade”. V. das A., ob. cit., p. 37. 
313 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit., p. 38. 
314 V. do A., Direito Fiscal…, ob. cit., p. 548. 
315 Clotilde Celorico Palma (2014) ensina-nos que esta opção legislativa é compreensível, na medida 

em que, ao fazer-se a menção a IVA numa factura, tem início “(…) a cadeia de liquidação e dedução do 

imposto (…)”. V. da A., ob. Cit., p. 93. 
316 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit., p. 38. 
317 Artigo 2º, nº 1, alínea b), do CIVA. 
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efectuem operações intracomunitárias, nos termos do Regime do IVA nas Transacções 

Intracomunitárias”318 

Por outro lado, no seu artigo 2º, nº 2, do CIVA, o legislador estabelece que o Estado 

e as demais pessoas colectivas de direito público, não serão sujeitos passivos de IVA 

quando “realizem operações no exercício dos seus poderes de autoridade319, mesmo que 

por elas recebam taxas ou quaisquer outras contraprestações (…)”, sendo-o contudo, 

nos termos do disposto no artigo 2º, nº 3, do CIVA. 

 

2.3 Incidência Real 

No seguimento do que nos ensina José Casalta Nabais (2015), e nos termos do 

disposto no artigo 1º, do CIVA, estão sujeitas a IVA as “(…) transmissões de bens e 

prestações de serviços, efectuadas a título oneroso (e as gratuitas assimiladas às 

onerosas) em Portugal320, a um sujeito passivo321 aqui residente e, ainda, as importações 

de bens e as operações intracomunitárias efectuadas em Portugal (…)”.322 Não obstante, 

iremos apenas debruçarmo-nos sobre as transmissões de bens e sobre as prestações de 

serviços. 

Ora, quanto às transmissões de bens, diz-nos o artigo 3º, do CIVA que estas 

consistem na “(…) transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade”. Ou seja, salienta-se aqui, antes de mais, o 

carácter oneroso deste tipo de prestações, com a especificidade de que, para efeitos deste 

                                                 

318 V. artigo 2º, nº1, alínea d), do CIVA. 
319 V. artigo 13º, nº 1, da Directiva IVA. V. tb. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, 

ob. Cit., p. 42. 
320 De acordo com as regras elencadas no artigo 6º, do CIVA. Neste sentido, v. PALMA, Clotilde 

Celorico, A localização das prestações de serviços em Imposto sobre o Valor Acrescentado, in Formação 

da Ordem dos Contabilistas Certificados, 2016, p. 13. 
321 Salienta-se mesmo no artigo 1º, nº 1, do CIVA, este sujeito passivo tem de “agir como tal”, isto 

é, e a título exemplificativo, veja-se um advogado que, enquanto actua como tal, está sujeito ao pagamento 

de IVA, mas que, quando vende um automóvel do seu património pessoal, esta venda não estará sujeita a 

IVA nas mesmas condições, pois é um acto praticado fora do exercício da sua actividade. Neste sentido, v. 

PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. Cit., p. 645. 
322 V. do A., Direito Fiscal… ob. Cit., p. 550. 
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imposto, demonstra-se necessária a existência de um bem corpóreo323, pelo que quando 

esteja em causa a transmissão onerosa de bens incorpóreos, em sede de IVA, esta será 

qualificada como prestações de serviços324. Para além disso, incluem-se, aqui, também, 

aquilo que José Casalta Nabais (2015) designa como “transmissões ficcionadas”325, isto 

é, estas são aquelas transmissões de bens que, apesar de juridicamente não poderem ser 

consideradas como tal, produzem os efeitos económicos pretendidos pelas partes326. O 

legislador apresentou vários casos a título exemplificativo, patentes nas alíneas a) a g), 

do nº 3, do artigo 3º, do CIVA. De entre estas, é interessante debruçar-nos sobre o caso 

da alínea f). Esta diz-nos que também se consideram transmissões onerosas de bens “(…) 

a afectação permanente de bens da empresa (…) bem como a sua transmissão gratuita, 

quando, relativamente a esses bens ou aos elementos que os constituem, tenha havido 

dedução total ou parcial do imposto”. 327 Ou seja, temos aqui casos em que, não obstante 

a transmissão de bens ser gratuita, em sede de IVA, serão consideradas como sendo 

onerosas se, e apenas se, quanto a esses bens tenha havido dedução parcial ou total do 

imposto328, caso contrário, não haverá liquidação deste imposto, uma vez que a empresa 

assume o papel de consumidor final. Isto acontece, precisamente, para evitar aquelas 

situações em que, tendo havido dedução do imposto quanto aos bens adquiridos para fins 

produtivos, estes sejam desviados para consumo pessoal.329 

Não obstante, vem o artigo 3º, nº 7, do CIVA, quanto ao regime supra explanado, 

isentar de tributação algumas transmissões gratuitas de bens, entre elas, o caso das 

amostras e de ofertas de pequeno valor, considerando como amostras os “(…) bens não 

destinados a posterior comercialização que, pelas suas características, ou pelo tamanho 

                                                 

323 Considerando-se como tais, também, a energia eléctrica, o gás, o calor, o frio e similares. V. 

artigo 3º, nº 2º, do CIVA. V. tb., entre outros, NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. Cit., p. 550 e 

SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 22. 
324 Por exemplo, e inserida no âmbito da nossa investigação, mas não alvo de tratamento, tem-se, 

por exemplo, a transmissão de bens online, isto é, em que a encomenda e a entrega são feitas, 

exclusivamente, por meios digitais. Para efeitos de IVA, esta situação será, para efeitos de tributação, 

considerada como uma prestação de serviços. Neste sentido, v. PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., p. 66. 

V. tb. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 22. 
325 V. do A., Direito Fiscal…, ob. Cit., p. 550. 
326 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 22. 
327 Redacção seguida pela lei. 
328 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 23 
329 V. PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., p. 71. 
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ou formato diferentes do produto que constitua a unidade de venda, visem, apresentar ou 

promover bens produzidos ou comercializados pelo próprio sujeito passivo”; e como 

ofertas de pequeno valor as ofertas cujo valor unitário seja igual “(…) ou inferior a (euro) 

50 e cujo valor global anual não exceda cinco por mil do volume de negócios do sujeito 

passivo no ano civil anterior (…)”.330 

 

Também não são consideradas transmissões tributáveis, em sede de IVA, as cessões 

a título oneroso ou gratuito de estabelecimento comercial, da totalidade de um património 

ou de parte dele331 e as cedências efectuadas pelas cooperativas agrícolas aos sócios.332333 

 

Por outro lado, encontramos no CIVA, um conceito de prestação de serviços 334de 

natureza residual335, uma vez que, e ao abrigo do disposto no artigo 4º, nº 1, do CIVA, 

que este se reconduz às “(…) operações efectuadas a título oneroso que não constituem 

transmissões, aquisições intracomunitárias ou importações de bens”.  

 

Ora, sendo um conceito tão abrangente336, torna-se difícil perceber, na prática, 

como é que este se realiza. Nessa medida, o TJUE, em diversos casos337, concluiu que, 

numa prestação de serviços onerosa, tem de existir uma ligação directa entre o serviço 

prestado e a contrapartida recebida, ou seja, encontramo-nos perante uma relação jurídica 

                                                 

330 Neste âmbito, importa atentar na Portaria 497/2008, de 24 de Junho, na medida em que, no seu 

artigo 2º, nº 2, apresentam alguns exemplos específicos de amostras em contraposição à noção geral 

plasmada no nº 1 do mesmo artigo, assim como no artigo 3º, nº 7, do CIVA. 
331 V. artigo 3º, nº 4, do CIVA. 
332 V. artigo 3º, nº 6, do CIVA. 
333 Para saber mais sobre o assunto, v., entre outros, PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., pp. 77 a 

79 e SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. pp. 24 a 26. 
334 O conceito de prestação de serviços em sede de IVA não se reconduz ao conceito estabelecido 

no artigo 1154º, do Código Civil, 
335 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 30. V. tb. NABAIS, José 

Casalta, Direito Fiscal…, ob. Cit., p. 550. 
336 E, por assim o ser, levantaram-se questões acerca da sua constitucionalidade, na medida em que, 

poderia constituir uma violação ao princípio da legalidade fiscal, visto que poderia recair em situações de 

discricionariedade incomensuráveis. No entanto, quanto a este quesito, respondeu o Tribunal Constitucional 

de forma negativa, no seu Acórdão nº 500/2009. V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, 

ob. Cit. p. 31. 
337 A título meramente exemplificativo, o Caso Tolsma (C-16/93). Para mais casos, v. LAIRES, Rui, 

A Incidência e os Critérios de Territorialidade do IVA, 2008, Almedina, nota 56, p. 123. 
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em que há reciprocidade nas prestações efectuadas, isto é, há um valor que é recebido 

porque um determinado serviço foi prestado. 338 

 

Todavia, o legislador consagrou expressamente algumas situações como 

reconduzíveis a prestações de serviços onerosas, são as que se encontram plasmadas no 

artigo 4º, nº2, alíneas a), b), c); artigo 4º, nº 3 e nº 4, todos do CIVA. E, exclui 

expressamente outras, nomeadamente, “(…) as cessões a título oneroso ou gratuito do 

estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele (…)339. 

 

2.4 Isenções 

Importa perceber que, muitas das vezes, não obstante nos encontrarmos perante 

casos em que se encontram reunidos os pressupostos objectivos e subjectivos de 

incidência deste imposto, a tributação não ocorre nos termos regulares, ou seja, estamo-

nos claramente a referir ao regime das isenções. 

 

Em sede de IVA, sob a óptica do sujeito passivo340, encontramos duas modalidades 

de isenções, a saber: a isenção simples ou incompleta e a isenção completa.341 

 

Quanto à isenção simples ou incompleta, tem-se que nesta o sujeito passivo, nas 

suas operações activas, não irá ter de liquidar imposto, contudo, também não poderá 

deduzir o IVA que suportou para a sua realização.342 343 

                                                 

338 V. LAIRES, Rui, ob. Cit., p. 123. V. tb. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. 

Cit. nota 12, p. 30. V. tb. LANÇA, Cidália, ob. cit., p. 369. 
339 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 33. V. tb. Artigo 4º, nº 5, do 

CIVA.  
340 Faz-se esta menção específica, pois, no seguimento do que nos ensina José Casalta Nabais 

(2015), também se podem verificar isenções na óptica do suportador económico deste imposto, isto é, do 

consumidor. V. do A., Direito Fiscal…, ob. cit., pp. 552 a 553. 
341 Neste sentido, v., entre outros, SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit., p. 

61. 
342 Neste sentido, v., entre outros, NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. cit., p. 552. 
343 Este regime de isenção representa, nas palavras de José Casalta Nabais (2015), “(…) uma mera 

redução da carga fiscal”, que, as mais das vezes, não é assim tão vantajosa, tendo em conta que os gastos 

necessários ao desenvolvimento da actividade económica podem ser bastante elevados e, nessa medida, o 

eficaz e lucrativo desempenho dessa, não se coadune com a impossibilidade de dedução do IVA, afectando, 

deste modo a sua neutralidade. Daí que, em determinados casos, o legislador tenha conferido o direito à 
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Por outro lado, no que respeita à isenção completa, nesta não há liquidação do 

imposto nas operações activas, contudo continua a existir a possibilidade de deduzir o 

IVA com os encargos necessários à sua prossecução.344 Contudo, este é um regime que 

apenas se reconduz às exportações e transmissões intracomunitárias de bens, nos termos 

dos artigos 14º, 19º, nº 1, alínea b) e 19º, nº 2, do CIVA345, pelo que, não será objecto da 

nossa investigação. 

 

Assim, e voltando-nos para o regime da isenção incompleta, temos que o legislador 

consagrou aplicar este a duas situações: a algumas operações internas e ao regime especial 

de isenção.346347 

 

Por um lado, no que respeita às operações internas, estas encontram-se previstas no 

artigo 9º, do CIVA, de forma taxativa e, reconduzem-se essencialmente a actividades no 

seio da saúde, educação, formação profissional, entre outras.348 

 

Por outro lado, quanto ao regime especial de isenção, este encontra-se previsto no 

artigo 53º, do CIVA, considerando-se que beneficiam deste regime os sujeitos que “(…) 

não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos do 

IRS ou IRC, nem praticando operações de importação, exportação ou actividades 

conexas, nem exercendo actividade que consista na transmissão dos bens ou prestação 

dos serviços mencionados no anexo E do presente Código, não tenham atingido, no ano 

civil anterior, um volume de negócios superior a (euro) 10 000”349 e, ainda, os que, 

                                                 

renúncia da isenção, nos termos do disposto no artigo 12º, do CIVA. V. do A., Direito Fiscal…, ob. cit., p. 

552. V. tb. PALMA, Clotilde Celorico, Introdução… ob. Cit., pp. 175 a 176. 

 

  
344 V., entre outros, NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. cit., p. 553. 
345 V. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit. p. 61. 
346 V., entre outros, NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. cit., p. 552. 
347 Outros regimes especiais de isenção existem, mas não consideramos pertinente debruçar-nos 

sobre eles. Não obstante, para saber mais sobre o assunto, v. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal…, ob. 

cit., p. 546. 
348 V., entre outros, PALMA, Clotilde Celorico, Introdução… ob. cit., pp. 176 a 202. 
349 V. artigo 53º, nº 1, do CIVA. 



74 

 

tenham “(…) um volume de negócios superior a (euro) 10 000, mas inferior a (euro) 12 500, 

que, se tributados, preencheriam as condições de inclusão no regime dos pequenos 

retalhistas”. 350351 

2.5 Apreciação Crítica 

Decorrida que está a explanação teórica das questões, por nós consideradas como 

relevantes para a nossa investigação, no que ao IVA diz respeito, interessa agora perceber 

de que forma elas se podem aplicar ao fenómeno objecto do nosso estudo. 

No que à incidência objectiva deste imposto respeita, estamos em crer que a 

melhor solução passa por considerar a actividade desempenhada pelos Digital Influencers 

como uma prestação de serviços onerosa, uma vez que, e nos termos referidos 

anteriormente, não obstante a amplitude deste conceito352, o que releva para a sua 

percepção, de acordo com o que tem vindo a ser propugnado pelo TJUE, é a conexão 

entre o serviço prestado e a contraprestação recebida. 

Ora, nestes termos, e com exclusão apenas do caso em que os Digital Influencers 

recebem os produtos e serviços grátis sem qualquer contraprestação específica353, parece-

nos que todas as outras formas de obtenção de rendimento se concretizam numa prestação 

de serviços, visto que, o Digital Influencer, efectivamente, procede à divulgação de um 

determinado produto ou serviço354, com a contrapartida do recebimento de um 

rendimento, quer ele seja pecuniário, quer seja em espécie, ou seja, ele só presta aquele 

serviço porque sabe que irá receber em troca uma determinada vantagem económica. 

                                                 

350 V. artigo 53º, nº 2, do CIVA. 
351 Este é de aplicação automática e, nos termos do artigo 59, do CIVA, dispensam-se muitas das 

obrigações nele presentes. V.PALMA, Clotilde Celorico, Introdução… ob. cit., p. 205. 

 

352 Reforce-se a ideia transparecida pelo artigo 4º, nº 1, do CIVA, de que estamos perante um 

conceito de natureza residual, isto é, será prestação de serviços onerosa o que não seja transmissão de bens 

onerosa; importação de bens ou aquisição intracomunitária, nos termos legalmente definidos. 
353 Aqui a solução passará, talvez, por tributar a empresa transmitente dos produtos, com a devida 

excepção do artigo 3º, nº 7, do CIVA. 
354 Quer o faça através dos programas de afiliados, dos posts patrocinados ou da inserção de 

publicidade nas suas páginas sociais. V. ponto 2.3, capítulo I, da presente dissertação. 
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Posto isto, e voltando-nos agora para a questão da incidência subjectiva deste 

imposto, por nós anteriormente devidamente enquadrada, temos que os Digital 

Influencers poderão ser considerados sujeitos passivos deste imposto nos termos do 

disposto no artigo 2º, nº 1, alínea a), do CIVA, na medida em que, e na senda do 

anteriormente referido, as condições que o legislador aqui impôs para que pudesse ocorrer 

essa classificação foi a do exercício de uma actividade económica, reconduzível, entre 

outras, à prestação de serviços355; de forma independente, isto é, sem existência de 

qualquer vínculo e/ou subordinação laboral356, e reiterada, tudo características 

plenamente reconduzíveis à actividade desempenhada pelos Digital Influencers.  

Daí que, possamos concluir pela inexistência de controvérsia na qualificação dos 

Digital Influencers como sujeitos obrigados ao pagamento de IVA. 

Uma questão que nos parece pertinente abordar, de forma sucinta, e em sede de 

apreciação crítica, passa por compreender, após concluirmos que os Digital Influencers 

estão sujeitos a IVA, de entre as suas prestações de serviços, quais as que serão 

efectivamente tributadas em Portugal. 

Ora, no que respeita a esta dúvida, e uma vez que do lado ao oposto ao do Digital 

Influencer temos, na maioria das vezes, uma entidade sujeita a IVA357, vem o artigo 6º, 

alínea a), do CIVA dar resposta, isto é, serão sujeitas a tributação, em território nacional, 

as “(…) prestações de serviços efectuadas a um sujeito passivo cuja sede, 

estabelecimento estável ou o domicílio, para o qual os serviços são prestados, se situe no 

território português (…)”.358 

Face ao exposto, outra questão que nos parece útil é tentar perceber se, estando 

reunidas todas as condições para que estes indivíduos sejam tributados em sede de IVA, 

                                                 

355 V. PALMA, Clotilde Celorico, ob. Cit., p. 91. V. tb. SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta 

Costa, ob. Cit., p. 36. 
356 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. cit., p. 665. 
357 Estamos, portanto, perante uma relação Business-to-Business (B2B). V., entre outros, SILVA, 

Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit., p. 52. 
358 V., SILVA, Susana Tavares da; SANTOS, Marta Costa, ob. Cit., p. 52. 
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estes, efectivamente, têm de pagar o imposto, isto é, se beneficiam ou não de algum 

regime de isenção, de entre os legalmente previstos. 

Ora, no que respeita às isenções previstas no artigo 9º, do CIVA, referimos que 

estas são taxativas, pelo que, não se pode enquadrar aqui nenhuma situação não prevista. 

Por outro lado, quanto ao regime especial de isenção previsto no artigo 53º, do 

CIVA, consideramos que este também, pelo seu conteúdo, não se pode aplicar ao caso 

dos Digital Influencers. 

Nesta medida, e não beneficiando de qualquer regime de isenção, os Digital 

Influencers encontram-se, nos termos supra referidos, adstritos à obrigação de pagamento 

de IVA. 
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3. Tributação do Património – O caso do Imposto de Selo 

Quando mencionámos as formas de obtenção de rendimento dos Digital 

Influencers, referimos que uma delas se tratava do recebimento de produtos e serviços 

grátis, sem qualquer contrapartida específica. E, referimos, também, numa parte mais 

adiantada da nossa dissertação, que, por motivos lógicos, tais rendimentos deveriam ser 

perspectivados não como rendimento359, mas antes como um incremento patrimonial.  

Nessa senda, urge uma tentativa do seu enquadramento no imposto português sobre 

o património, o imposto de selo, ou seja, novamente, iremos tratar da questão da 

incidência subjectiva e objectiva deste sobre os Digital Influencers. 

Contudo, antes de nos debruçarmos sobre essa proposta, importa clarificar que, com 

a reforma da tributação do património de 2003/2004360, e a consequente extinção do 

antigo imposto sobre sucessões e doações361, ocorreu a transferência para o CIS das 

normas de tributação das transmissões gratuitas de bens362. Dessa forma, o imposto de 

selo passou a ser representado por dois tipos de impostos, são eles o imposto de selo 

propriamente dito e o imposto de selo sobre as transmissões gratuitas de bens.363  

Ora, por ser o que para a nossa investigação releva, apenas nos iremos debruçar 

sobre o segundo. 

 

  

                                                 

359 E, por isso, não sujeitos a tributação em sede de IRS. 
360 Para saber mais sobre algumas das suas alterações ver PIRES, José Maria Fernandes, Lições de 

Impostos sobre o Património e do Selo, 3ª edição, 2016, Almedina, Coimbra pp. 491 a 493.  
361 Este tributava todas as transmissões gratuitas de bens, quer ocorressem por morte ou por negócio 

entre vivos. V. neste sentido, PIRES, José Maria Fernandes, ob. cit., p. 488. 
362 Cfr. CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco, Lições de Fiscalidade – Vol. I: 

Princípios Gerais e Fiscalidade Interna, 5ª edição, 2017, Almedina, p. 456. 
363 V. NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., p. 578. Neste sentido, v. tb. MACHADO, 

Jónatas E. M.; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit., p. 443. Assim dita, também, o artigo 1º, nº 1, do Código 

do Imposto de Selo. 
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3.1 Imposto sobre a Transmissão Gratuita de Bens 

O imposto sobre a transmissão gratuita de bens é, nas palavras de José Casalta 

Nabais (2015), “… um imposto sobre o património transmitido gratuitamente a favor de 

pessoas singulares”.364 Ou seja, o que acontece é que, mediante estas transmissões de 

bens, ocorre um incremento no património das pessoas a favor das quais aquelas são 

feitas, mas um incremento livre de contrapartidas, isto é, não existe nenhum esforço, por 

parte do sujeito a favor do qual a transmissão é feita, no aumento do seu património. 

Existe um ganho líquido.365 Importa, a partir daqui tentar perceber qual a incidência 

objectiva e qual a incidência subjectiva deste imposto. 

 

3.1.1 Incidência Objectiva 

Esta encontra-se prevista no artigo 1º, nº 1, in fine, do CIS, que nos diz que as 

transmissões gratuitas de bens estão sujeitas a imposto de selo e, acrescenta-se que, para 

efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto de Selo, são tributadas a uma taxa de 

10%. Coloca-se aqui a questão de saber o que é que se considera como transmissões 

gratuitas. Nesse sentido, responde-nos o nº 3, do artigo 1º, do CIS, dizendo-nos que são 

consideradas transmissões gratuitas, por exemplo, o direito de propriedade sobre bens 

imóveis.366 Contudo, este artigo não pode ser interpretado de forma isolada, isto é, com o 

intuito de compreendermos o seu significado é, também, necessário atentar no nº 5, do 

mesmo artigo. Este dá-nos mais exemplos de transmissões gratuitas que, desta feita, estão 

isentas de imposto de selo.367 Ou seja, o que vai acontecer é que, de forma a percebemos 

se determinada transmissão gratuita está ou não sujeita a imposto de selo, teremos que 

conjugar estes dois números, pois, se uma determinada transmissão gratuita não se 

                                                 

364 V. ob. Cit., p. 578. 
365 Neste sentido, v. PIRES, José Maria Fernandes, ob. Cit., p. 488. 
366 V. tb neste sentido, MACHADO, Jónatas E.M.; COSTA, Paulo Nogueira da, ob. Cit., p. 444. V. 

tb. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. cit., p. 765. 
367 É feita aqui uma delimitação negativa de incidência. Neste sentido, v. PIRES, Manuel; PIRES, 

Rita Calçada, ob. cit., p. 766. 
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enquadrar no nº5, então enquadrar-se-á no nº 3, estando sujeita, dessa forma, a imposto 

de selo.368 

Isenta-se, ainda, de tributação, em sede deste imposto, nos termos do disposto no 

artigo 1º, nº 2, do CIS, as operações sujeitas a IVA e dele não isentas.369 

 

3.1.2 Incidência Subjectiva 

Nos termos do artigo 2º, nº 2, do CIS, este tipo de imposto terá como sujeitos 

passivos as pessoas singulares para quem se transmitem os bens.370 Nesse sentido, aponta 

também o artigo 3º, do CIS, que determina que “o imposto constitui encargo dos titulares 

do interesse económico nas situações referidas no artigo 1º”.371 

 

3.1.3 Apreciação Crítica 

Ora, o recebimento de produtos e serviços grátis, pelos Digital Influencers, sem 

qualquer contrapartida específica é, como já referido, uma das formas de obtenção de 

rendimento que mais controvérsia gera, na medida em que, não obstante parecer que se 

trata de uma mera oferta, sem quaisquer segundas intenções, claramente, no mercado 

capitalista em que vivemos, isso não existe. As marcas, ao enviarem os produtos, 

intentam, obviamente, que estes sejam publicitados.  

Contudo, e perante esta ocultação do cariz publicitário da mensagem transmitida, 

estamos perante uma verdadeira diabolica probatio. 

                                                 

368 Cfr. RICARDO, Joaquim Fernando, Direito Tributário – Colectânea de Legislação (Anotado e 

Remissivo), 17ª edição, 2015, Vida Económica, p. 881. V. tb., PIRES, José Maria Fernandes, ob. Cit., p. 

494.  
369 V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. cit., p. 767. 
370 Neste sentido, v., entre outros, NABAIS, José Casalta, Direito Fiscal… ob. Cit., p. 580. 
371 O que, e como aponta José Casalta Nabais (2015), denota a clara intenção do legislador. V. do 

A. ob. Cit., p. 580. 
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Nessa medida, e de forma a que estes rendimentos não fiquem isentos de tributação, 

propomos que sejam tributadas a título de imposto de selo, mais precisamente, de imposto 

de selo sobre as transmissões gratuitas de bens, pois se não ora vejamos: em primeiro 

lugar, ocorre aqui uma transmissão gratuita de bens (por exemplo, roupa, cremes, jóias, 

entre outros), que irá provocar um aumento do património da pessoa a favor da qual ela 

é feita. Posteriormente, podemos considerar que estas transmissões de bens, a favor dos 

Digital Influencers, são transmissões gratuitas sujeitas a imposto de selo, porque, na 

maioria das vezes ascendem valores muito elevados. 372 

Assim, podíamos, ao abrigo do artigo 1º, nº 5, alínea d), do CIS, considerar esses 

bens doados pelas marcas como sujeitos a imposto de selo, pois como já fizemos ver 

anteriormente, as transmissões gratuitas de bens que não se insiram neste nº5, enquadrar-

se-ão no nº 3, do mesmo artigo, concluindo, deste modo, pela sujeição destes rendimentos 

dos Digital Influencers a este imposto.373 

 

 

  

                                                 

372 A título meramente exemplificativo, veja-se o vídeo intitulado “Cenas várias que me vêm parar 

cá a casa #12”, uma rubrica onde a Digital Influencer, Ana Garcia Martins, mostra os produtos que lhe são 

ofertados por várias marcas. Neste vídeo em específico, procedemos ao cálculo do valor dos mesmos, e 

verificámos que este ultrapassava, em larga medida, o montante de 500€ (quinhentos euros). Note-se que 

este é apenas um exemplo muito simples desta realidade. Disponível em 

http://apipocamaisdoce.sapo.pt/2018/05/cenas-varias-que-me-vem-parar-ca-casa-12.html, consultado a 8 

de Julho de 2019. 
373 E apenas estes rendimentos, uma vez que os obtidos no seio de uma relação contraprestacional, 

como é o caso dos posts patrocinados ou dos programas de afiliados, já se encontram, nos termos que 

referimos anteriormente, sujeitos a IVA, e, por isso, nos termos do artigo 1º, nº 2, do CIS, isentos de imposto 

de selo sobre as transmissões gratuitas de bens. V. PIRES, Manuel; PIRES, Rita Calçada, ob. cit., p. 767. 

http://apipocamaisdoce.sapo.pt/2018/05/cenas-varias-que-me-vem-parar-ca-casa-12.html
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3.Conclusão 

Finda que está a investigação, cumpre-nos fazer umas considerações finais. 

Ao reflectirmos sobre a sociedade digital em que nos encontramos, foi de fácil 

apreensão a facilidade com que os sujeitos se podem eximir do cumprimento das suas 

responsabilidades fiscais, contribuindo assim para a erosão das bases tributárias dos 

Estados.  

Nessa medida, consideramos que, a iniciativa do G20 com a OCDE, em 

desenvolver o Plano de Acção BEPS, não obstante se reconduzirem a propostas de soft 

law, são mais do que úteis e necessárias para evitar o acima exposto. 

No âmbito dos trabalhos levados a cabo na construção desse plano, e mais 

precisamente, na elaboração da Acção 1, foi passível de se percepcionar que, de modo 

contínuo e fugaz, devido à desmaterialização económica com que nos deparamos, o 

surgimento de novos modelos de negócio, em tudo diferentes daqueles tradicionais, 

passaram de ser uma possibilidade para se tornarem uma realidade. 

Ora, e, perante situações novas, urge regulá-las, pois só assim se pode garantir a 

eficiência dos mercados e justo funcionamento da sociedade. 

Verificámos que foi no seio desses novos modelos de negócio, desmaterializados e 

permanentemente conectados online, que surgiu a figura dos Digital Influencers, a 

entidade digital por nós escolhida como objecto de investigação. 

De forma sucinta, concluímos que estes são entidades que actuam por meio de 

plataformas digitais, com elevados números de seguidores e que provocam nestes um 

grande impacto, na medida em que, as publicações nas suas redes sociais, qualquer que 

seja o assunto, servirão, muitas vezes, de base a tomadas de decisão. Isto acontece, pois 

o seguidor do Digital Influencer começa a ver nele uma espécie de “amigo”, confiando 

nas suas opiniões e nos seus conselhos. As marcas aproveitaram, completamente, esta 

relação pois, começaram a usar os Digital Influencers como o elo que as liga aos 

consumidores, isto é, tendo-se apercebido da eficácia desta forma de comunicação 

comercial, deslocaram os seus investimentos dos meios de publicidade tradicionais para 
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os Digital Influencers, tendo estes começados a receber produtos em troca de publicações 

nas suas redes sociais.374 

Foi, neste seguimento, que considerámos que a actividade levada a cabo por esta 

entidade digital nada mais é do que publicidade. Mas, como, para tirarmos conclusões 

legais, não podemos fazer meras ilações, analisámos o regime jurídico da publicidade, 

tendo percebido que, no entendimento da doutrina375, que o que interessa para considerar 

uma publicação de um Digital Influencer como publicidade se reconduz única e 

exclusivamente à aptidão desta para promover o que com aquela ele pretende.  

Posto isto, verificámos que existem várias formas de obtenção de rendimento, 

sendo, claro a mais polémica, a de recebimento de produtos grátis, uma vez que, quando 

pensamos nesta, teoricamente, não vemos nela uma contrapartida específica de 

publicidade. Saliente-se a ironia no “teoricamente”. 

No segundo capítulo, debruçamo-nos sobre dois ramos do direito que confluem 

com os Digital Influencers, o direito do consumo e, o que mais nos interessa, o direito 

fiscal.  

Quanto ao direito do consumo, vimos que a preocupação passa, exactamente, pela 

existência de transparência no desempenho da actividade do Digital Influencer pois, só 

deste modo, se poderá dar guarida aos direitos dos consumidores legalmente consagrados. 

Neste sentido, tem vindo a actuar a Comissão Europeia, mas também outras entidades 

reguladoras do direito do consumo de alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, 

falámos especificamente do caso do Reino Unido. 

                                                 

374 A questão que aqui se coloca nunca foi, nem nunca será, a da seriedade deste tipo de profissão, 

pois, se gera rendimento, é porque é eficaz. A questão passa pela forma como é exercida, isto é, a forma 

como a mensagem é comunicada, se nela existe ou não, efectivamente, transparência. 

375 V., entre outros, AMORIM, Ana Clara Azevedo de, ob. cit., p. 33 e p.39. 
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Por outro lado, quanto ao direito do fiscal, e sendo a nossa investigação centrada 

nesta temática, concluímos que, o problema que se levanta é se estas situações devem ou 

não ser tributadas. Ora, concluímos que sim, na medida em que, como reflexo do princípio 

da igualdade tributária, recai sobre todos nós, enquanto indivíduos de uma sociedade 

organizada, o dever de pagar impostos, pois só assim poderemos usufruir dela em pleno. 

Chegados ao terceiro e último capítulo do nosso trabalho, em que o que se pretendeu 

foi compreender se existe algum regime fiscal adaptável a este fenómeno, começámos 

por perceber que, em certos ordenamentos jurídicos estrangeiros, esta é uma realidade 

que ou já se encontra regulada ou em fase de estudo. 

Contrariamente, no ordenamento jurídico português, o legislador fiscal ainda não 

se debruçou especificamente sobre esta questão, pelo que nos propusemos, a encetar uma 

tentativa de compreensão da possível recondução de alguns impostos portugueses ao caso 

dos Digital Influencers, tendo escolhido para tal o IRS, o IVA, e o Imposto de selo sobre 

as transmissões gratuitas de bens. 

Ora, no que respeita ao IRS, percebemos que os Digital Influencers podem ser seus 

sujeitos passivos, sendo os seus rendimentos, em pecúnia ou em espécie, enquadráveis na 

Categoria B – rendimentos empresariais e profissionais, na medida em que, no exercício 

da sua actividade não impende sobre eles nenhum vínculo de subordinação, isto é, eles 

são plenamente livres no modo de execução da sua actividade, o que se pode afirmar que 

esta se configura como uma prestação de serviços. Para além do mais, concluímos que a 

melhor forma de proceder ao seu pagamento será pela forma de retenção na fonte, uma 

vez que, e tendo em conta que as entidades a que normalmente prestam serviços são 

entidades possuidoras de contabilidade organizada, estas encontram-se plenamente 

capazes de cumprir esta função, o que, para o Estado só é vantajoso, visto que, como 

anteriormente referido, existe maior segurança e eficácia na sua cobrança. 

Ainda, no seio do IRS, considerámos como possíveis problemas na liquidação deste 

imposto, o caso das manifestações de fortuna e dos acréscimos patrimoniais não 

justificados, surgidos quando haja um desfasamento entre os rendimentos declarados e os 

evidenciados. Ora, no que respeita ao caso específico dos Digital Influencers, percebemos 

que, pelos motivos enunciados, não nos parece a forma mais adequada para a 
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determinação da sua matéria colectável. Não obstante essa hipótese nunca pode ser 

colocada de parte. 

Em sede de IVA, determinámos que estes seriam sujeitos passivos deste imposto, 

na medida em que, desempenham uma actividade económica que se reconduz à prestação 

de serviços com a contrapartida específica de obtenção de um rendimento, pelo que se 

reconduz ao conceito de prestação de serviços neste âmbito, propugnado pelo TJUE. E, 

percebemos que, de entre as prestações de serviços por estes prestadas em território 

português serão tributadas as que cumpram os requisitos do artigo 6º, alínea a), do CIVA. 

Posto isto, pareceu-nos interessante perceber que, não obstante se tratarem de sujeitos 

passivos de IVA, estariam ou não abrangidos por algum regime de isenção. Concluímos 

pela negativa. 

Por último, quanto ao imposto de selo sobre as transmissões gratuitas de bens, 

concluímos que, seriam nestes que se poderiam sujeitar a tributação o recebimento de 

produtos grátis, nos termos por nós anteriormente referidos. 

Em suma, e não obstante se tratar de um fenómeno complexo, o ponto central que 

podemos daqui retirar é que o legislador fiscal tem de ser mais proactivo na busca por 

soluções para o caso dos Digital Influencers, uma vez que, sendo uma realidade crescente, 

a sua desregulação pode levar ao decaimento da receita tributária.  
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