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Portugal e Espanha assinaram, a 21 de outubro de 2013, acordos referentes à 
intensificação da assistência mútua e troca automática e espontânea de 
informação em matéria fiscal, com o objetivo de combater a fraude e evasão 
fiscal e aduaneira, e a economia paralela.  

Na base dos acordos estiveram, entre outras, diversas situações 
potencialmente fraudulentas, entre outras: 

Pessoas singulares 

• Profissionais liberais residentes para efeitos fiscais em Espanha a exercer 
atividade em Portugal, aí auferindo rendimentos, e que não estão a ser 
tributados em Espanha por esses rendimentos; 

• Residência fiscal fictícia em Espanha de cidadãos portugueses com 
residência fiscal em Espanha, habitualmente em "centros de escritórios", 
evitando tributação quer em Portugal, quer em Espanha. 

Empresas 

• Empresas “fantasma” em Espanha: empresas com residência para efeitos 
fiscais em Espanha, com sócios e administradores portugueses, sem 
atividade nem colaboradores, utilizadas para operações alegadamente 
intracomunitárias mas, na prática, realizando operações intra-grupo 
exclusivamente em território português; 

 

On 21 October 2013, Portugal and Spain signed agreements regarding the 
strengthening of mutual assistance and automatic exchange of information 
on tax matters. These aim at fighting tax fraud and evasion and the parallel 
economy. 

The signed agreements refer to several potential fraudulent situations, 
including: 

Situations involving individuals 

• Self-employees resident for tax purposes in Spain, but with their 
professional activity in Portugal and receiving income from a Portuguese 
source, that is not being taxed in Spain on that income; 

• Fictitious tax residency in Spain: Portuguese citizens with tax residency 
in Spain, usually at third party's offices, avoiding taxation in Portugal and 
in Spain. 

Situations involving corporations 

• "Phantom" entities in Spain: companies with tax residency in Spain, with 
Portuguese shareholders and board members, however with no activity or 
employees; these are used in alleged intra-Community transactions that 
are, in practice, intra-group transactions taking place exclusively in 
Portugal; 
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• Criação de sociedades instrumentais em Portugal e em 

Espanha visando a alocação de proveitos a sociedades 
instrumentais, obviando à sua tributação no Estado onde 
efetivamente terão sido obtidos (habitualmente, o Estado 
de residência da sociedade-mãe). 

Setor dos transportes 

• Faturas falsas: dedução de custos por empresas 
residentes para efeitos fiscais em Espanha, com base em 
faturas emitidas por empresas sem atividade ou já 
liquidadas, residentes para efeitos fiscais em Portugal; 

• Reembolsos de IVA: empresas residentes para efeitos 
fiscais em Portugal que abastecem combustível em 
Espanha e aí solicitam a devolução do IVA na qualidade 
de não residente. 

 

 

• Instrumental corporations in Portugal and in Spain: 
allocation of profits to instrumental companies, thereby 
avoiding taxation in the State where they derived from 
(usually, the State of residency of the parent company). 

Transportation sector 

• Fake invoices: deduction of costs by Spanish tax resident 
entities based on invoices issued by Portuguese tax 
resident companies that effectively have no activity or 
that have even been liquidated; 

• VAT refunds: companies resident for tax in Portugal that 
take on fuel in Spain, requesting the refund of the VAT 
incurred on the basis of their non-resident status. 
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