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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (2.º TRIMESTRE DE 2019) 

SUMÁRIO 

Pretende-se, com a presente Informação Fiscal, apresentar uma síntese 

Trimestral dos principais Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça 

da União Europeia (TJUE) relacionados com o domínio da Fiscalidade, 

analisando, caso a caso, o impacto e o contributo que tais decisões 

poderão vir a ter, do ponto de vista nacional. 
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1. 

NÚMERO DOS PROCESSOS: C- 185/18 

NOME: Oro Efectivo SL contra Diputación Foral de Bizkaia 

DATA: 12 de Junho de 2019 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial; IVA; aquisição de bens por uma empresa a particulares, 

objectos com forte teor em ouro ou outros metais preciosos para revenda; Imposto 

sobre as transmissões patrimoniais; princípio da neutralidade fiscal 

FACTOS 

Na origem do processo de reenvio prejudicial em apreço está o litígio que opõe a 

sociedade Oro Efectivo à Hacienda Foral de Bizkaia referente à incidência de Imposto 

sobre as Transmissões Patrimoniais e Atos Jurídicos Documentados às operações por 

si efectuadas. 

A Oro Efectivo é uma sociedade que tem como objecto social a compra, venda, 

importação e exportação de matérias-primas, de pedras preciosas e de metais 

preciosos. 

No exercício da sua actividade, esta empresa adquire a particulares objectos com 

elevado teor de ouro e outros metais preciosos, com vista à sua revenda. 

Nesta medida, os objectos adquiridos são revendidos a outras empresas especializadas 

no fabrico de lingotes (de ouro) e de outras peças em metais preciosos, para sua 

posterior transformação e reintrodução no circuito comercial.  

Tendo em consideração esta realidade, a Hacienda Foral de Bizkaia considerou, 

relativamente aos períodos tributários de 2010, 2011 e 2012, que tais aquisições, 

efectuadas pela Oro Efectivo a particulares, deveriam ser tributadas em sede de Imposto 

sobre as Transmissões Patrimoniais e Actos Jurídicos Documentados.  

Por discordar do entendimento veiculado pela Hacienda Foral de Bizkaia, a sociedade 

Oro Efectivo contestou a decisão junto do Tribunal Económico-Administrativo Foral de 

Bizkaia alegando, para o efeito, que (i) vários tribunais nacionais haviam já proferido 
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decisões das quais resultava que tais operações de aquisição não deveriam estar 

sujeitas a Imposto sobre as Transmissões Patrimoniais e Actos Jurídicos 

Documentados, que (ii) as aquisições em causa no processo principal tinham sido 

efectuadas no exercício da sua actividade comercial e que (iii) a cobrança desse imposto 

conduziria, em violação do princípio da neutralidade fiscal, a uma situação de dupla 

tributação, na medida em que tais aquisições, de acordo com a legislação em vigor, são 

tributadas em sede de IVA.  

No âmbito do litígio que se seguiu, foi submetida ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia (“TJUE”) a seguinte questão prejudicial: A Directiva IVA e o princípio da 

neutralidade fiscal dela decorrente e, bem assim, a jurisprudência existente do TJUE 

referente à interpretação do referido princípio, opõem-se à legislação nacional de um 

Estado-Membro que sujeite a tributação um empresário ou um profissional pela compra 

a um particular de um bem móvel (concretamente, ouro, prata ou joalharia) mediante a 

aplicação de um imposto indirecto diferente do IVA quando: 

(i) o objecto adquirido for destinado a transmissão posterior no âmbito da actividade 

económica própria do empresário;  

(ii) as operações de reintrodução desses bens no mercado forem sujeitas a IVA, e  

(iii) a legislação aplicável nesse mesmo Estado não permitir ao empresário ou ao 

profissional deduzir, nessas operações, os montantes pagos a título desse 

imposto pela primeira das aquisições referidas. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE começa por referir que as disposições da Directiva IVA não impedem que um 

Estado-Membro introduza outros impostos, direitos ou taxas, desde que tais impostos, 

direitos ou taxas não tenham a natureza de impostos sobre o volume de negócios e cuja 

cobrança não dê origem, nas trocas comerciais entre os Estados-Membros, a 

formalidades aduaneiras.  

A este propósito refere, ainda, o TJUE que permitindo o Direito da União a criação e 

implementação de outros impostos, direitos ou taxas, permite, necessariamente, que a 

sua incidência e cobrança possa ser cumulada, numa mesma operação, com a incidência 

e cobrança de IVA, aliás, conforme resulta, já, da jurisprudência vertida no Acórdão Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona, proferido no âmbito do processo C-139/12, de 20 de 
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Março de 2014 e no Acórdão Viking Motors e O., proferido no processo C-475/17 de 7 de 

Agosto de 2018. 

De acordo com o TJUE, decorre da interpretação literal do disposto na Directiva IVA que 

a única condição imposta aos Estados Membros na criação de outros impostos, direitos 

ou taxas, é a de que os mesmos “não tenham a natureza de impostos sobre o volume de 

negócios”.  

Com efeito, nos já citados Acórdãos, o TJUE iniciou a sua análise acerca da 

compatibilidade do imposto então em causa – um imposto sobre transmissões 

patrimoniais a título oneroso, em tudo similar ao imposto em causa no presente 

processo de reenvio – com as disposições da Sexta Directiva pela enumeração das 

características essenciais do IVA, a saber: (i) a aplicação geral do IVA às transacções 

que tenham por objecto bens ou serviços, (ii) a fixação do seu montante 

proporcionalmente ao preço recebido pelo sujeito passivo em contrapartida dos bens e 

dos serviços que presta, (iii) a cobrança deste imposto em cada fase do processo de 

produção e de distribuição, incluindo o da venda a retalho, qualquer que seja o número 

de transacções ocorridas anteriormente, e (iv) a dedução do IVA devido por um sujeito 

passivo dos montantes pagos nas fases anteriores do processo de produção e de 

distribuição, de modo que este imposto só se aplique, numa dada fase, ao valor 

acrescentado nessa fase e que a carga final desse imposto seja, em definitivo, suportada 

pelo consumidor. 

Neste contexto, o TJUE concluiu que o imposto em análise não incidia em geral sobre 

todas as transacções que têm por objecto bens ou serviços e que este não era cobrado 

no âmbito de um processo de produção e de distribuição prevendo que, em cada fase 

deste, possam ser deduzidos do imposto os montantes pagos nas fases anteriores do 

referido processo. 

Ora, retomando o caso em apreço, que opõe a Oro Efectivo à Hacienda Foral de Bizkaia 

referente à incidência Imposto sobre as Transmissões Patrimoniais e Atos Jurídicos 

Documentados às operações por si efectuadas, o TJUE constata que não existem 

diferenças substanciais que obstem a uma decisão semelhante no caso concreto.  

Assim, considera o TJUE que o decidido nos sobreditos processos poderá ser transposto 

para o presente processo e, nessa medida, ser considerado que o Imposto sobre as 
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Transmissões Patrimoniais e Atos Jurídicos Documentados não tem natureza de 

imposto sobre o volume de negócios para efeitos de aplicação da permissão de criação 

de outros impostos, direitos e taxas, prevista na Directiva IVA. 

Por outro lado, no que se refere à compatibilidade deste imposto com o princípio da 

neutralidade fiscal em matéria de IVA, o TJUE entende que a apreciação da violação 

deste princípio apenas pode ser efectuada no quadro das disposições harmonizadas que 

o regulam. 

Nesta medida, não sendo o imposto em apreço um imposto harmonizado no âmbito do 

sistema harmonizado instituído pela Directiva IVA, o princípio da neutralidade fiscal aí 

previsto não é susceptível de ser violado. 

DECISÃO 

Em face do exposto, o TJUE conclui que as disposições da Directiva IVA, bem como o 

princípio da neutralidade fiscal, devem ser interpretados no sentido de que não se 

opõem à legislação de um Estado-membro como a que está em causa no processo 

principal, nos casos em que por intermédio de tal legislação é instituído um imposto 

indirecto sobre as transmissões patrimoniais, distinto do IVA, e que incide sobre as 

aquisições efectuadas por uma empresa, a particulares, de objectos com um forte teor 

em ouro ou em outros metais preciosos, quando esses bens se destinam à actividade 

económica da referida empresa, a qual, os revende a outras empresas especializadas no 

fabrico de lingotes ou de diversas peças em metais preciosos. tendo em vista a sua 

transformação e a sua reintrodução subsequente no circuito comercial. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Não existindo, no nosso ordenamento jurídico, um imposto idêntico ao imposto em 

apreço neste processo de reenvio prejudicial, esta decisão não terá um impacto 

significativo no enquadramento tributário das transacções de ouro e materiais preciosos 

efectuadas no âmbito da actividade dos diferentes operadores económicos. 
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2. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-712/17 

NOME: EN.SA. S.R.L 

DATA: 8 de Maio de 2019 

ASSUNTO: Operações fictícias — Impossibilidade de dedução do imposto — Obrigação 

de o emitente da fatura pagar o IVA nela mencionado — Coima de montante igual ao do 

IVA indevidamente deduzido — Compatibilidade com os princípios da neutralidade do 

IVA e da proporcionalidade  

FACTOS 

Na origem do processo de reenvio prejudicial em apreço está o litígio que opõe a 

sociedade EN.SA. SRL (“EN”) à Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale della 

Lombardia (“Administração tributária de Itália”) relativo à emissão, pela Administração 

tributária de Itália, de uma liquidação adicional de IVA. 

A EN é uma sociedade italiana cuja actividade consiste na produção e distribuição de 

electricidade.  

Com referência aos períodos tributários de 2009 e 2010, a Administração tributária 

italiana procedeu a correcções às declarações de IVA apresentadas pela EN, tendo 

desconsiderado a dedução do IVA suportado com as operações de compra de energia 

eléctrica efectuadas pela EN. 

Com efeito, a Administração tributária italiana considerou tais operações de compra de 

energia fictícias, considerando não ter existido uma efectiva transmissão da energia.  

De acordo com o entendimento da Administração tributária italiana, estas diferentes 

operações foram efectuadas no âmbito de um mecanismo circular de venda das 

mesmas quantidades de energia aos mesmos preços, entre sociedades que fazem parte 

do mesmo grupo.  

Segundo a Administração tributária, estas operações têm como único propósito permitir 

ao grupo Green Network apresentar contas mais favoráveis, a fim de poder beneficiar de 

financiamentos bancários. 
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Tais correcções efectuadas pela Administração tributária italiana deram origem à 

emissão de uma liquidação adicional de imposto e à aplicação de uma coima de 

montante igual ao do IVA indevidamente deduzido. 

A EN interpôs recurso contra a liquidação adicional de IVA, tendo sido submetida ao 

TJUE, no âmbito do litígio que se seguiu, a seguinte questão prejudicial: é conforme com 

as disposições da Directiva IVA, designadamente, com o princípio da neutralidade fiscal 

e da proporcionalidade, a legislação interna que determine (i) a reiterada e repetida não 

dedutibilidade do imposto pago sobre as aquisições do cessionário por cada transacção 

que diga respeito ao mesmo sujeito e à mesma matéria colectável; (ii) a aplicação do 

imposto e o seu pagamento pelo cedente (e a exclusão da repetição do indevido) 

relativamente às correspondentes e especulativas operações de venda também 

consideradas fictícias, e (iii) a aplicação de uma sanção de valor igual ao montante do 

imposto considerado não dedutível. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE opta na sua análise por responder em conjunto às duas primeiras alíneas da 

questão prejudicial referindo que ambas visam determinar se – num cenário como o do 

caso principal, em que as vendas fictícias de electricidade realizadas de forma circular 

entre os mesmos operadores e com os mesmos montantes não causaram a perda de 

receitas fiscais –, as disposições da Directiva IVA podem ser interpretadas no sentido de 

que se opõe a uma legislação interna que exclui a dedução do IVA relativo a operações 

fictícias, ao mesmo tempo que obriga as pessoas que mencionem o IVA numa fatura a 

pagar esse imposto, incluindo o relativo a uma operação fictícia. 

Neste contexto, o TJUE começa por salientar que as disposições internas em causa no 

litígio principal, reflectem disposições análogas da Directiva IVA, referentes à 

impossibilidade de dedução do IVA derivado de operações fictícias. 

Com efeito, de acordo com o disposto na Directiva IVA, o sujeito passivo pode deduzir o 

IVA que onera os bens e os serviços que utiliza para as necessidades das suas operações 

tributadas.  
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Dito de outro modo, o direito à dedução do IVA que incide sobre a aquisição de bens ou 

serviços a montante pressupõe que as despesas efectuadas com a sua aquisição façam 

parte dos elementos constitutivos do preço das operações tributadas a jusante. 

Neste contexto, quando uma operação de aquisição de um bem ou de um serviço é 

fictícia – ou seja, quando não ocorre a efectiva entrega de bens ou prestação de serviços 

–, não está conectada com nenhuma das operações efectuadas pelo sujeito passivo 

tributadas a jusante, não possibilitando, nessa medida, o direito à dedução do IVA. 

Tal impossibilidade, decorrente da realização de uma operação fictícia é inerente ao 

mecanismo do IVA, tal como implementado pela Directiva IVA. 

Por outro lado, no que se refere à obrigação da entrega do IVA, estabelece a Directiva 

IVA que tal obrigação recai sobre o sujeito passivo que emite a factura no qual procede 

à liquidação desse imposto. 

A este respeito, o TJUE tem vindo a entender que o IVA mencionado numa determinada 

factura por um determinado sujeito passivo é por ele devido, independentemente da 

existência efectiva de uma operação tributável. 

Porquanto, em princípio, as duas regras acima mencionadas, referentes à liquidação e à 

dedutibilidade do IVA, não se aplicam ao mesmo operador no âmbito de uma operação 

fictícia. 

Porém, na situação particular em causa no processo principal, atenta a natureza circular 

das operações fictícias de venda de energia, as exigências fixadas nas disposições 

aplicáveis da Directiva IVA impõem-se conjuntamente ao mesmo operador, na medida 

em que a mesma entidade era devedora e podia deduzir o mesmo valor de imposto.  

Com efeito, as mesmas quantidades de electricidade eram ficticiamente revendidas ao 

mesmo preço entre as sociedades do mesmo grupo de forma circular, de modo que 

essas sociedades as vendiam e compravam ao mesmo preço.  

Assim, cada operador era simultaneamente emissor de uma factura que mencionava um 

montante de IVA e destinatário de uma outra factura, referente à aquisição da mesma 
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quantidade de electricidade ao mesmo preço e que mencionava o mesmo montante de 

IVA.  

No caso concreto da EN, esta entidade enquanto entidade emitente de uma factura no 

âmbito de uma operação fictícia era, assim, a titular da obrigação de pagamento do IVA, 

estando, contudo, impedida, atenta a ficção em apreço, de deduzir o IVA constante das 

facturas das quais era destinatária. 

Tendo sido esta a razão pela qual, no entender do TJUE, o órgão de reenvio se questionou 

quanto à compatibilidade das disposições internas com o princípio da neutralidade 

fiscal. 

A este respeito importa assim referir que o mecanismo da dedução do IVA previsto na 

Directiva IVA visa libertar inteiramente o empresário do peso do IVA devido ou pago no 

âmbito de todas as suas actividades económicas, desde que sujeitas a IVA, assegurando 

a perfeita neutralidade da carga fiscal de todas as actividades económicas sujeitas a IVA. 

Porém, tal mecanismo deverá ser aplicado, também, à luz dos mecanismos previstos de 

luta contra a fraude, a evasão fiscal e os eventuais abusos. 

Nesta perspectiva, a obrigação de pagamento do IVA, prevista na Directiva IVA visa 

eliminar o risco de perda de receitas fiscais que pode resultar do direito a dedução. 

Todavia, por força do princípio da proporcionalidade, a referida obrigação não deve ir 

para além do que é necessário para atingir esse objectivo e, nomeadamente, não deve 

causar um prejuízo excessivo ao princípio da neutralidade do IVA. 

Pelo que, numa situação como a que está em causa no processo principal, enquanto o 

carácter fictício das operações obsta à dedutibilidade do imposto, o respeito do princípio 

da neutralidade do IVA deverá ser assegurado pela possibilidade, a definir pelos 

Estados-Membros, de corrigir o imposto indevidamente facturado, desde que o 

emitente da fartura demonstre a sua boa-fé ou quando, em tempo útil, eliminou 

completamente o risco de perda de receitas fiscais. 
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Porém, no caso concreto, o TJUE entendeu, tendo em consideração as informações 

disponibilizadas pelo órgão de reenvio, que a EN emitiu deliberadamente facturas que 

não correspondiam a nenhuma operação real, não lhe sendo possível invocar boa-fé. 

Em contrapartida, ainda segundo o órgão jurisdicional de reenvio, as vendas fictícias de 

electricidade entre as sociedades em causa não deram lugar a qualquer perda de 

receitas fiscais.  

Nestas circunstâncias, a Directiva IVA – lida à luz dos princípios da neutralidade e da 

proporcionalidade –, impõe aos Estados-Membros que permitam ao emitente de uma 

factura relativa a uma operação fictícia reclamar o reembolso do imposto que figura 

nessa factura, que teve de pagar, quando, em tempo útil, eliminou completamente o 

risco de perda de receitas fiscais. 

Tendo em conta as considerações precedentes, entendeu o TJUE que há que responder 

às duas primeiras partes da questão submetida que, numa situação como a que está em 

causa no processo principal, em que as vendas fictícias de electricidade realizadas de 

forma circular entre os mesmos operadores pelos mesmos montantes não deram 

origem à perda de receitas fiscais e que por esse motivo a Directiva IVA, deverá, à luz 

dos princípios da neutralidade e da proporcionalidade, ser interpretada no sentido de 

que não se opõe a uma regulamentação nacional que exclui a dedução do IVA relativo a 

operações fictícias, impondo aos sujeitos passivos que liquidam o IVA numa factura a 

obrigação de pagarem esse imposto, incluindo o relativo à operação fictícia, desde que 

o direito nacional permita rectificar a dívida fiscal resultante dessa obrigação quando o 

emitente da referida factura, que não estava de boa-fé, tenha eliminado completamente, 

em tempo útil, o risco de perda de receitas fiscais. 

Por fim, com a terceira parte da sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta 

se o princípio da proporcionalidade deve ser interpretado no sentido de que, numa 

situação como a que está em causa no processo principal, se opõe a uma regra de direito 

nacional nos termos da qual a dedução ilegal do IVA é punida com uma coima igual ao 

montante da dedução efectuada. 

A este respeito a Directiva IVA determina que os Estados-Membros têm a faculdade de 

adoptar medidas para garantir a cobrança exacta do IVA e evitar a fraude.  
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Todavia, estão obrigados a exercer a sua competência com observância do direito da 

União e dos seus princípios, nomeadamente os princípios da proporcionalidade e da 

neutralidade do IVA, designadamente no que se refere à avaliação da natureza e a 

gravidade da infracção que esta sanção visa punir, bem como as modalidades de 

determinação do seu montante. 

Ora, sendo que no caso em apreço não existiu qualquer prejuízo para o erário público, o 

TJUE considerou que os princípios da proporcionalidade e da neutralidade do IVA devem 

ser interpretados no sentido de que, numa situação como a que está em causa no 

processo principal, se opõem a uma regra de direito nacional que determine que a 

dedução ilegal do IVA é punida com uma coima igual ao montante da dedução efectuada. 

DECISÃO 

Em face do exposto, o TJUE conclui que as disposições da Directiva IVA, bem como o 

princípio da neutralidade fiscal, devem ser interpretados no sentido de que não se opõe 

a uma regulamentação nacional que exclui a dedução do IVA relativo a operações 

fictícias, impondo aos sujeitos passivos que mencionam o IVA numa factura a obrigação 

de pagarem esse imposto, incluindo o relativo à operação fictícia, desde que o direito 

nacional permita rectificar a dívida fiscal resultante dessa obrigação quando o emitente 

da referida factura, que não estava de boa-fé, tenha eliminado completamente, em 

tempo útil, o risco de perda de receitas fiscais, o que cabe ao órgão jurisdicional de 

reenvio verificar. 

O TJUE concluiu, ainda, que os princípios da proporcionalidade e da neutralidade do 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA) devem ser interpretados no sentido de que, 

numa situação como a que está em causa no processo principal, se opõem a uma regra 

de direito nacional nos termos da qual a dedução ilegal do IVA é punida com uma coima 

igual ao montante da dedução efectuada. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A decisão do TJUE contribui para a clarificação do âmbito do direito à dedução e da 

extensão da aplicação de eventuais coimas, em caso de dedução do IVA liquidado no 

âmbito de operações fictícias. 
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3. 

NÚMERO DOS PROCESSOS: C-127/18 

NOME: A–PACK CZ s. r. o. 

DATA: 8 de Maio de 2019 

ASSUNTO: Não pagamento total ou parcial, pelo devedor, do montante devido ao 

sujeito passivo a título de uma operação sujeita a IVA; Valor tributável; Redução; 

Princípios da neutralidade fiscal e da proporcionalidade 

FACTOS 

Em causa no presente processo de reenvio prejudicial está o litigo que opõe a A–PACK 

CZ s. r. o. (“A-PACK”) ao Odvolací finanční ředitelství (Direcção de Finanças da 

República Checa), a propósito da recusa deste último em lhe reconhecer o direito a uma 

rectificação do montante do IVA pago em relação a créditos incobráveis. 

A A-PACK é uma sociedade da República Checa enquadrada no regime trimestral de IVA. 

No decurso da sua actividade, uma das sociedades suas clientes foi objecto de um 

processo de insolvência instaurado em 27 de Maio de 2009. 

Atento tal facto, na sua declaração fiscal respeitante ao quarto trimestre do exercício 

fiscal de 2011, a A-PACK pediu o reembolso de um montante equivalente a cerca de 

21.000 euros referente a IVA relativo a créditos em dívida desta sociedade respeitantes 

a entregas de bens e prestações de serviços efectuados no período compreendido entre 

30 de Outubro de 2008 a 2 de Fevereiro de 2009. 

A Repartição de Finanças de Praga corrigiu o valor do reembolso para um montante de 

cerca de 1.600 euros com fundamento no facto de a legislação aplicável não permitir a 

dedução do valor total em causa por este respeitar a créditos de uma entidade que já 

não era considerada como sujeito passivo de IVA. 

No âmbito do litígio que se seguiu, foram submetidas ao TJUE as seguintes questões 

prejudiciais: 

(i) Pode a Directiva IVA [artigo 90. °, n.° 2] ser interpretada, à luz do princípio da 

neutralidade fiscal e do princípio da proporcionalidade, no sentido de que permite 

aos Estados Membros, através de derrogações, definir requisitos que, em certas 
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situações, excluem a redução do valor tributável em caso de não pagamento total 

ou parcial do preço?  

(ii) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, a legislação nacional contraria 

a finalidade da disposição da Directiva relativa à redução do valor tributável [artigo 

90.°] se não permitir aos sujeitos passivos do imposto sobre o valor acrescentado 

rectificar o montante do imposto nos casos em que este tenha passado a ser 

exigível, relativamente a uma prestação tributável, a outro sujeito passivo que só 

pagou parcialmente essa prestação ou que não a pagou de todo, e que 

posteriormente deixou de ser sujeito passivo para efeitos do imposto sobre o valor 

acrescentado? 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE optou por analisar as questões colocadas em conjunto por considerar que ambas 

visavam esclarecer o órgão de reenvio quanto à interpretação à luz dos princípios da 

neutralidade e da proporcionalidade da disposição prevista na [artigo 90.º] da Directiva 

IVA referente à redução do valor tributável em momento posterior à operação sujeita a 

imposto. 

Concretamente, o órgão quer saber se essa interpretação da Directiva IVA se opõe a uma 

legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê que o 

sujeito passivo não pode proceder à rectificação do valor tributável do IVA, em caso de 

não pagamento total ou parcial, pelo seu devedor, de um montante devido a título de 

uma operação sujeita a este imposto, se o referido devedor já não for sujeito passivo 

para efeitos deste imposto. 

Neste contexto o TJUE começa por referir que resulta da jurisprudência constante 

daquele tribunal que a disposição em apreço da Directiva IVA [artigo 90.°, n.° 1] que visa 

a redução da base tributável nos casos de anulação, rescisão, resolução, não pagamento 

total ou parcial ou redução do preço depois de efectuada a operação que deu origem ao 

pagamento do imposto, obriga os Estados membros a reduzirem o valor tributável e, por 

conseguinte, o montante do IVA devido pelo sujeito passivo, sempre que, depois de 

efectuada uma transacção, este não receba uma parte ou a totalidade da contrapartida.  
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De igual modo, a mesma disposição legal, permite aos Estados-membros a sua 

derrogação. 

A este respeito o TJUE já se pronunciou no sentido de que o exercício dessa faculdade 

de derrogação deve ser justificado por forma a que as medidas adoptadas pelos Estados 

membros para lhe dar execução não perturbem o objectivo de harmonização fiscal 

prosseguido pela Directiva IVA. 

Na mesma linha, refere ainda o TJUE que admitir a possibilidade de os Estados Membros 

excluírem qualquer redução do valor tributável do IVA seria contrário ao princípio da 

neutralidade do IVA, do qual resulta, designadamente, que, na sua qualidade de 

cobrador de impostos por conta do Estado, o sujeito passivo deve ficar totalmente 

aliviado do peso do imposto devido ou pago no âmbito das suas actividades económicas 

sujeitas ao IVA. 

Neste âmbito, o TJUE acaba por considerar que uma exigência como a prevista pela 

legislação nacional em causa no processo principal, que faz depender a rectificação do 

valor tributável do IVA da circunstância de o devedor não ter deixado de ser sujeito 

passivo de IVA, não pode ser justificada pela necessidade de ter em conta a incerteza 

quanto ao carácter definitivo do não pagamento em causa. 

Por fim, importa ainda referir que no caso em apreço, não resulta dos autos remetidos 

ao TJUE que autorizar um sujeito passivo credor, como a A PACK, a reduzir o seu valor 

tributável em matéria de IVA quando confrontado com uma situação de não pagamento 

do seu crédito por um devedor insolvente e que, entretanto, deixou de ser sujeito passivo 

representaria um risco particular de fraude ou de evasão fiscal. 

DECISÃO 

Tendo em conta o que precede, o TJUE responde às questões colocadas no sentido de 

que a interpretação a dar, à luz dos princípios da neutralidade e da proporcionalidade, à 

disposição da Directiva IVA referente à redução do valor tributável em momento 

posterior à operação sujeita a imposto se opõe a uma legislação nacional, como a que 

está em causa no processo principal, que prevê que o sujeito passivo não pode proceder 

à rectificação do valor tributável do IVA em caso de não pagamento total ou parcial, pelo 
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seu devedor, de um montante devido a título de uma operação sujeita a este imposto, se 

o referido devedor já não for sujeito passivo para efeitos do IVA. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Esta decisão contribui para clarificar os limites ao exercício do direito à dedução, no que 

respeito à regularização de créditos incobráveis. 

Lisboa, 12 de Agosto de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 
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