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Justiça
no
fraudes
investiga
futebol
REVELAÇÃO Ministério Público abriu vários inquéritos criminais a
transferências e contratos de imagem dejogadores de futebol QUEIXAS

Fisco comunicou transações suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro

ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

Ministério Públicoestá a

investigar
O várias transfe

rências e contratos de di

reitos de imagem de jogadores
de futebol Os inquéritos foram
abertos pelo Departamento
Central de Investigação e Ação

Penal DCIAP na sequência de

comunicações recebidas do Fis
co por suspeita de fraude fiscal e

branqueamento de capitais

Desde 2016 na sequência do

Football Leaks oFiscotempas
sado a pente fino os negócios do
futebol cujas principais transfe

rências atingem um valor total
acumulado superior a 520 mi
lhões de euros entre Benfica FC

Porto Sportinge Braga verin
fografia
A Procuradoria Geral da Re

pública PGR em resposta ao

CM foi categórica Confirma
se a receção no DCIAP de várias
comunicações da Autoridade

Tributária AT relacionadas

imagem de futebolistas o
DCIAP tem segundo a PGR o
apoio do Fisco Os inquéritos es
tão em segredo de justiça
O trabalho do DCIAP está cen
trado nos casos de transferên

com a matéria

cias e contra

que refere

tos de direitos

transferên

cias e contra

tos de direitos

de imagem de jogadores de fu

tebol

E acrescentou

As

mesmas comunicações deram

origem a inquéritos que se en
contram em investigação
Nas investigações às transfe

rências e contratos de direitos de

de imagem de
jogadores em
que o Fisco
detetou suspeitas de fraude fis
cal e branqueamento de capi
tais A investigação do Fisco a
estes negócios permitiu instau
rar 90 processos em 2017 com
vista a analisar os negócios rela
tivos à contratação e transfe

rência dejogadores e técnicos de
futebol

No essencial segundo o rela

tório do Fisco sobre o combate à

fraude e evasão fiscal de 2017

estão em causa suspeitas da
existência de negócios simula

dos com interposição de socie
dades com vista a camuflar
rendimentos sujeitos a IRS Ou
seja para escapar ao pagamento

deste imposto os negócios das

transferências e contratos de di

reitos de imagem dos futebolis
tas terão sido feitos com o re

curso a sociedades offshore

Football Leaks

denunciou casos
a Rui Pinto pirata informáti
co extraditado da Hungria

para Portugal na última quin

ta feira é um dos denuncian
tes do Football Leaks que re

velou que grandes estrelas do

futebol mundial fugiram aos
impostos
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ESPANHA
TREINADORES
MILHÕES
MULTA | MOURINHO PAGA 2

José
Mourinho
aceitou
a condenação
em Es
panha
a um ano
de prisão
com pena sus

2

pensa e o pagamento de uma multa de 2 2 mi
lhões de euros por fraude fiscal As autorida

des acusaram no de ocultar 3 3 milhões de eu
ros em 2011 e 2012 relativos a direitos de ima

gem quando era treinador do Real Madrid

UNIVERSO |

A INVESTIGAÇÃO DO FISCO AOS
NEGÓCIOS DO FUTEBOL INCLUI

TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE
TREINADORES EM 2016 FORAM
DETETADASIRREGULARIDADES

EM CONTRATOS DE TÉCNICOS
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CASO | NEYMAR EM EM

O doFiscocontrato
espanhol
está a investigar
a renovação
de Neymar
com o Barcelona
ea
sua posterior transferência para o Paris Saint Ger
main As autoridades querem saber se Neymar pa
gou em Espanha os impostos correspondentes à
renovação do contrato com o clube catalão e rela
tivos à sua posterior transferência para Paris

Prémios de assinatura
e comissões atacados
Na investigação aos negócios

Relatório de Atividades Desen

do futebol um dos focos cen

volvidas de Combate à Fraude e

trais do Fisco são as comissões e

Evasão Fiscais e Aduaneiras

prémios de assinatura pagos a
intermediários ou agentes dos

correções dizem respeito a IRS

vestigação o Fisco fez propos
tas de correções do IRS em

prémios de assinatura
O Ministério das Finanças es

futebolistas Por via desta in

2017 no valor de 883 mil euros

2017

E acrescentou

Estas

comissões de transferências e

cusou se a fazer comentários

sobre a situação destes contri
buintes por questões de dever
de sigilo fiscal
Com as revelações do caso
O próprio Ministério das Fi

nanças em resposta a questões

do CM confirmou que em
2017 se procedeu à análise de
alguns casos concretos de inter
mediação dejogadores que de
ram origem a propostas de cor
reções no montante de 883 mil
euros conforme indicado no

Portugal pede ajuda
junto de 16 países

O Fisco espanholjá recu

perou 42 milhões de euros

contratos de imagem podem
envolver vários países o Fisco

do Football Leaks

quer seguir o rasto do dinhei
ro de forma a avaliar a di

mensão da fraude fiscal

da Europa como Espanha Rei

no Unido e Holanda A troca de

informações entre estas enti

dades fiscais permitiu conhecer
com mais profundidade o
mundo dos negócios milionários
do futebol

Espanha já recuperou 42 milhões €

A investigação do Fisco
português aos negócios do fu
tebol obrigou o a fazer pedi
dos de cooperação adminis
trativajunto de 16 países
Como as transferências e os

Football Leaks o Fisco iniciou

uma estreita colaboração com
outras administrações fiscais

em impostos com os proces
sos instaurados a jogadores
de futebol A recuperação
desta quantia avultada foi
possível graças às denúncias
Entre a lista de futebolistas a

quem o Fisco espanhol apli
cou multas constam os por

tugueses Cristiano Ronaldo
Fábio Coentrão Ricardo
Carvalho os argentinos Mes
si e Di Maria ex jogador do
Benfica e Mascherano o
brasileiro Neymar e o colom

biano Falcão As multas mais

elevadas foram aplicadas a

Ronaldo e Falcão 19 milhões

de euros e 8 2 milhões de eu
ros respetivamente

