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SUMÁRIO 

Muito embora seja já vasta a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia (TJUE) em matéria de 

prazos para exercício do direito à 

dedução, é agora conhecida uma nova 

decisão que, não sendo motivada por 

qualquer dúvida quanto à existência de 

fraude, se debruça sobre o prazo para 

efeitos da referida dedução, em 

situações de facturas corrigidas. 

Tal decisão, datada de 12 de Abril de 

2018, e proferida no âmbito do 

processo C-8/17, teve origem num 

pedido de reenvio prejudicial efectuado 

pelo Supremo Tribunal de Justiça 

português, no âmbito de um litígio de 

natureza cível. 

No referido litígio, conforme será 

detalhado adiante, a Biosafe reclamou 

o pagamento de um valor resultante de 

um acréscimo de IVA (da taxa reduzida 

para a taxa normal), no seguimento de 

uma inspecção tributária da qual 

resultou que a taxa de IVA que 

oportunamente aplicara em anteriores 

facturas emitidas à Flexipiso era 

inferior à devida. 

Sem prejuízo das implicações no caso 

concreto, cuja concretização foi 

efectuada por um Tribunal (nacional) a 

quem não cabe pronunciar-se sobre 

questões fiscais, o certo é que a 

interpretação veiculada pelo TJUE vem 

clarificar e estabelecer linhas 

condutoras no que respeita à contagem 

do prazo do direito de dedução do IVA, 

em casos de posterior rectificação de 

facturas emitidas. 

Em concreto, tanto quanto nos parece, 

a presente decisão possibilita – 

designadamente nos casos em que não 

se encontre provada a falta de diligência 

do adquirente e, bem assim, nos casos 

em que não haja conluio fraudulento 

entre as partes envolvidas –, que o 

prazo para efeitos de exercício do 

direito à dedução não seja contado a 

partir da data de emissão das facturas 

iniciais, caso tal prazo já tenha expirado 

(não se pronunciando, contudo, de 

forma expressa, quanto à data a partir 

da qual tal prazo deve ser contado). 

Com efeito, muito embora a formulação 

da questão prejudicial refira como 

possibilidade a contagem do prazo a 

partir da recepção dos documentos 

rectificativos, o certo é que a decisão 

proferida não adere a uma tal tese, 

limitando-se a rejeitar, no caso 

analisado, a contagem a partir da data 
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de emissão das facturas iniciais, nos 

termos enunciados. 

Em qualquer caso, e atendendo a que, 

no presente caso, esta decisão foi 

conhecida quando já se encontra 

decorrido o prazo de regularização (de 

4 anos) previsto na legislação interna, 

quando contado a partir da data de 

emissão dos avisos de lançamento 

(com base nos quais se reclamou o 

pagamento do acréscimo de IVA ora em 

apreço), para um cabal enquadramento 

da questão poderia relevar a resposta à 

segunda questão prejudicial formulada, 

que conforme será detalhado adiante, 

acabou por não ser analisada. 

Na verdade, a resposta à segunda 

questão – através da qual se procurava 

clarificar se, em circunstâncias como 

as que estão em causa no processo 

principal, o adquirente pode recusar 

pagar ao fornecedor o acréscimo de 

IVA que este pagou, por já não poder 

proceder à dedução desse acréscimo 

pelo facto de o prazo previsto na 

legislação nacional para o exercício do 

direito à dedução ter expirado – poderia 

ser relevante. Tanto quanto mais que 

nos anos que antecederam a presente 

decisão, a Flexipiso foi confrontada 

com decisões administrativas e 

judiciais (nacionais), das quais decorria 

a impossibilidade de dedução do 

acréscimo de IVA ora em apreço 

(designadamente, por motivos 

formais). 

FACTOS  

Entre Fevereiro de 2008 e Maio de 2010, 

a Biosafe – Indústria de Reciclagens, 

S.A. vendeu à Flexipiso – Pavimentos, 

S.A., sujeito passivo de IVA, granulado 

de borracha fabricado a partir de pneus 

reciclados, no valor global de € 664 

538,77, tendo, por essa ocasião, 

facturado IVA à taxa reduzida de 5%. 

Na sequência de uma inspecção 

tributária realizada em 2011, relativa aos 

exercícios de 2008 a 2010, a 

Administração tributária portuguesa 

considerou que devia ter sido aplicada a 

taxa normal de IVA de 21% e procedeu à 

emissão das correspondentes 

liquidações adicionais. 

No seguimento da referida inspecção, a 

Biosafe procedeu ao pagamento do 

montante liquidado adicionalmente, 

tendo solicitado o respectivo reembolso 

à Flexipiso, mediante o envio de avisos 

de lançamento.  

A Flexipiso recusou pagar este 

acréscimo de IVA por, nomeadamente, 

não poder proceder à sua dedução, uma 

vez que o prazo de quatro anos previsto 
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na legislação aplicável já tinha expirado, 

antes da recepção dos referidos avisos 

de lançamento, que datam de 2012, e 

por entender que não lhe incumbia 

suportar as consequências de um erro 

que era apenas da responsabilidade da 

Biosafe. 

A recusa de pagamento por parte da 

Flexipiso deu origem a um contencioso 

(de natureza cível), no âmbito do qual 

foi solicitado ao Tribunal de Justiça que 

se pronunciasse sobre as seguintes 

questões prejudiciais: 

1) A Directiva do IVA e o princípio da 

neutralidade opõem-se a uma 

legislação da qual resulte que, 

numa situação em que o alienante 

dos bens que foi sujeito a uma 

inspecção tributária da qual 

resultou que a taxa de IVA que 

oportunamente aplicara era inferior 

à devida, pagou ao Estado o 

acréscimo de imposto e pretende 

obter o respectivo pagamento do 

adquirente, o prazo para este 

último poder proceder à dedução 

desse acréscimo se conta a partir 

da emissão das facturas iniciais e 

não da emissão ou da recepção dos 

documentos rectificativos; e, 

2) Concluindo se que não se verifica 

essa oposição, a Directiva IVA 

opõem-se a uma legislação da qual 

decorra que, recebidos os 

documentos rectificativos das 

facturas iniciais, emitidos na 

sequência da inspecção tributária e 

do pagamento ao Estado do 

acréscimo de imposto, e 

destinados a obter o pagamento 

desse acréscimo, num momento 

em que o referido prazo para o 

exercício do direito de dedução já 

decorreu, é ou não legítimo ao 

adquirente recusar o pagamento, 

assim entendendo que a 

impossibilidade de dedução do 

acréscimo de imposto justifica a 

recusa de repercussão. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

No que respeita ao direito à dedução do 

IVA, o Tribunal relembra que, embora o 

referido direito se constitua no 

momento em que o imposto se torna 

exigível, o correspondente exercício só é 

possível, em princípio, a partir do 

momento em que o sujeito passivo está 

na posse de uma factura. 

Ainda assim, a Directiva admite que o 

sujeito passivo pode ser autorizado a 

proceder à dedução do IVA mesmo que 

não tenha exercido o seu direito durante 

o período em que esse direito se 

constituiu, sem prejuízo, porém, da 
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observância das condições e regras 

fixadas pelas regulamentações 

nacionais. 

Neste contexto, o Tribunal reitera que a 

possibilidade de exercício do direito à 

dedução do IVA sem limite de tempo 

iria contra o princípio da segurança 

jurídica, já que se exige que a situação 

fiscal do sujeito passivo, tendo em 

conta os seus direitos e obrigações face 

à Administração Fiscal, não seja 

susceptível de ser, indefinidamente, 

posta em causa. 

Assim, o Tribunal de Justiça recorda 

que a imposição de um prazo de 

preclusão cujo termo tem por 

consequência punir o contribuinte não 

suficientemente diligente que não 

reclamou a dedução do IVA a montante, 

fazendo‑o perder o direito a essa 

dedução, é compatível com o regime 

fixado pela Directiva IVA.  

Debruçando-se, concretamente, sobre 

o caso Biosafe, o Tribunal de Justiça 

frisa que, na sequência de uma 

inspecção tributária, a Biosafe 

regularizou o IVA procedendo ao 

pagamento dos acréscimos de IVA e 

enviou avisos de lançamento, que, de 

acordo com o Supremo Tribunal de 

Justiça, constituem documentos 

rectificativos das facturas iniciais. 

Neste caso, a Flexipiso ficou 

objectivamente impossibilitada de 

exercer o seu direito à dedução antes da 

regularização do IVA efectuada pela 

Biosafe, não tendo previamente tido 

acesso a documentos rectificativos das 

facturas iniciais nem sabido que era 

devido um acréscimo de IVA. 

Com efeito, foi só no seguimento da 

regularização levada a cabo pela Biosafe 

que ficaram reunidas as condições 

substantivas e formais que dão direito à 

dedução do IVA e que a Flexipiso podia, 

assim, pedir a desoneração do encargo 

do IVA devido (através do exercício do 

direito à dedução).  

Neste sentido, entende o Tribunal, na 

ausência de provas da falta de diligência 

da Flexipiso, e visto não haver conluio 

fraudulento com a Biosafe, que não 

podia relevar, para efeitos de exercício 

do direito à dedução, um prazo que 

tenha começado a correr na data de 

emissão das facturas iniciais, e que 

tenha expirado antes da regularização. 

Em face do exposto, o Tribunal concluiu 

que não pode ser recusado a um sujeito 

passivo o direito à dedução do 

acréscimo IVA por o prazo previsto na 

legislação nacional para exercer esse 

direito ter expirado. 
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Com a sua segunda questão prejudicial 

– através da qual se procura saber se, 

em caso de resposta negativa à 

primeira questão, o adquirente pode, 

em circunstâncias como as que estão 

em causa no processo principal, 

recusar pagar ao fornecedor o 

acréscimo de IVA que este pagou, por já 

não poder proceder à dedução desse 

acréscimo pelo facto de o prazo 

previsto na legislação nacional para o 

exercício do direito à dedução ter 

expirado – entende o Tribunal que 

perante as conclusões referentes à 

primeira questão, não há que 

responder a esta questão. 

DECISÃO 

O Tribunal concluiu que a Directiva IVA 

deve ser interpretada no sentido de que 

se opõe à legislação de um Estado 

Membro nos termos da qual, em 

circunstâncias como as que estão em 

causa no processo principal, nas quais, 

na sequência de uma liquidação 

adicional, um acréscimo de IVA foi pago 

ao Estado e foi objecto de documentos 

rectificativos das facturas iniciais 

vários anos após a entrega dos bens em 

causa, o benefício do direito à dedução 

do IVA é recusado com o fundamento 

de que o prazo previsto na referida 

legislação para o exercício deste direito 

se conta a partir da data de emissão das 

referidas farturas iniciais e expirou. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO 

PORTUGUÊS 

A presente decisão contribui para 

clarificar e estabelecer linhas 

condutoras no que respeita à contagem 

do prazo do direito de dedução do IVA, 

em casos de posterior rectificação de 

facturas emitidas. 

Em concreto, a presente decisão 

possibilita – designadamente nos casos 

em que não se encontre provada a falta 

de diligência do adquirente e, bem 

assim, nos casos em que não haja 

conluio fraudulento entre as partes 

envolvidas –, que o prazo para efeitos de 

exercício do direito à dedução não seja 

contado a partir da data de emissão das 

facturas iniciais, caso tal prazo já tenha 

expirado (não se pronunciando, 

contudo, de forma expressa, quanto à 

data a partir da qual tal prazo deve ser 

contado). 

Lisboa, 03 de Setembro de 2018 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Jorge Lopes de Sousa 

Catarina Almeida Andrade 
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