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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (3.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 DO PROCESSO: C-316/18 

NOME: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contra The Chancellor, 

Masters and Scholars of the University of Cambridge 

DATA: 3 de Julho de 2019 

ASSUNTO: Dedução do imposto pago a montante — Custos de gestão de um fundo de 

dotação que faz investimentos com o objectivo de cobrir os custos do conjunto das 

operações efectuadas a jusante pelo sujeito passivo — Custos gerais 

FACTOS 

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

Commisioners for Her Majesty’s Revenue and Customs à The Chancellor, Masters and 

Scholars of the University of Cambridge (doravante “Universidade de Cambridge”), 

relativo a uma recusa por parte da Administração Fiscal e Aduaneira do Reino Unido de 

conceder à Universidade de Cambridge a dedução do IVA referente às despesas 

incorridas em actividades de investimento que estão fora do escopo da Directiva IVA, 

mas cujas receitas foram utilizadas para cobrir os custos do conjunto das actividades 

desenvolvidas por esta Universidade. 

A Universidade de Cambridge é um estabelecimento de ensino sem fins lucrativos, cuja 

actividade principal consiste na prestação de serviços de ensino isentos de IVA.  

No entanto, esta instituição efectua, simultaneamente, operações tributáveis, 

referentes ao desenvolvimento de actividades com fins comerciais, tais como as de (i) 

investigação, (ii) venda de publicações, (iii) prestação de consultas, (iv) restauração, (v) 

alojamento e (vi) locação de instalações e de material.  

As actividades mencionadas são financiadas por donativos e dotações, entregues a um 

fundo de investimento, o qual é gerido por uma entidade terceira, sendo depois 

investidos. 
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Atendendo a esta realidade – realização de operações tributáveis e isentas – a 

Administração tributária inglesa implementou um método especial de isenção parcial, 

com base na lei interna.  

Em Março de 2009, a Universidade de Cambridge pediu à Administração Tributária a 

dedução do IVA relativo aos custos de gestão do fundo de investimento, suportados no 

período de 1 de Abril de 1973 a 1 de Maio de 1997 e no período de 1 de Maio de 2006 a 30 

de Janeiro de 2009. 

Tal pedido de dedução do IVA relativo aos custos de gestão do fundo teve como 

fundamento o facto de os rendimentos obtidos por esse mesmo fundo de investimento 

terem sido utilizados para o financiamento de todas as actividades desenvolvidas pela 

Universidade de Cambridge.  

A Administração tributária inglesa indeferiu o pedido, alegando os tais custos de gestão 

do fundo (comissões) eram exclusivamente imputáveis à actividade de investimento em 

causa, a qual não é abrangida pela Directiva IVA. A este respeito sublinhou a 

Administração tributária inglesa que as comissões em causa não constituem um 

elemento do preço da prestação a jusante dos bens ou serviços sujeitos a IVA, dado que 

os rendimentos gerados pelo fundo apenas financiam em parte a prestação desses bens 

e serviços. 

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

prejudiciais: 

1. Deve ser feita alguma distinção entre operações isentas e operações não 

tributáveis para determinar se o IVA suportado a montante para realizar essas 

operações é dedutível? 

2. Quando haja lugar ao pagamento de comissões de gestão apenas no âmbito de 

uma actividade de investimento não tributável, é ainda assim possível estabelecer 

a relação necessária entre esses custos e as actividades económicas que são 

financiadas com o rendimento de capital gerado pelos investimentos, de modo a 

permitir a dedução do IVA atendendo à natureza e ao âmbito da actividade 

económica a jusante que confere um direito à dedução do imposto? Em que 

medida há que considerar o fim a que o rendimento gerado se destina? 
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3. Deve ser feita alguma distinção entre o IVA suportado para obter capital para uma 

actividade comercial e o IVA que gera a sua própria fonte de rendimentos, distinta 

de qualquer fonte de rendimentos proveniente da actividade económica a jusante? 

 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE opta por uma apreciação conjunta das três questões colocadas pelo órgão 

judicial de reenvio por considerar que a sua análise se reconduz à apreciação da mesma 

disposição da Directiva IVA, ou seja, à disposição que institui o direito à dedução do IVA 

suportado pelo sujeito passivo a montante, com referência às operações tributáveis que 

efectua no âmbito da sua actividade.  

Segundo o TJUE, a questão subjacente a este processo de reenvio consiste em 

determinar se a disposição da Directiva IVA que prevê o direito à dedução do IVA 

suportado pode ser interpretada no sentido de que um sujeito passivo que exerce quer 

actividades sujeitas a IVA quer actividades isentas desse imposto, que investe os 

donativos e as dotações que recebe num fundo e que utiliza os rendimentos gerados por 

esse fundo para cobrir os custos do conjunto dessas actividades, está autorizado a 

deduzir o IVA pago a montante relativo aos custos desse investimento a título de custos 

gerais da actividade desenvolvida. 

Em primeiro lugar, o TJUE começa por referir que apenas são sujeitas a IVA as entregas 

de bens e as prestações de serviços efectuadas a título oneroso. 

Neste seguimento, o TJUE elucida, com base na jurisprudência existente a este 

propósito que, a qualificação de uma entrega de bens ou uma prestação de serviços 

como efectuada a título oneroso pressupõe a existência de uma transacção entre as 

partes que implica a estipulação de um preço ou contravalor, sendo necessária a 

existência de um nexo directo entre o bem fornecido ou o serviço prestado e o 

contravalor recebido para que uma actividade possa ser qualificada como sendo 

praticada a título oneroso.  

A este respeito, o TJUE salienta ainda que o regime de deduções instituído pela Directiva 

IVA visa desonerar inteiramente o operador económico do encargo do IVA devido ou 

pago no âmbito de todas as suas actividades económicas, garantindo assim a 
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neutralidade quanto à carga fiscal de todas as actividades económicas, 

independentemente dos fins a que se destinam ou dos resultados que obtenham, desde 

que estejam elas próprias sujeitas IVA. 

Neste prisma, a disposição que prevê o direito à dedução, estabelece como requisitos 

necessários à sua aplicação que, por um lado, (i) o titular do direito à dedução seja um 

“sujeito passivo”, sendo que se deve entender como tal, qualquer pessoa que exerça, de 

modo independente e em qualquer lugar uma actividade económica, 

independentemente do fim ou do resultado dessa actividade, e por outro, (ii) que os bens 

ou os serviços invocados para fundamentar esse direito à dedução sejam utilizados a 

jusante pelo sujeito passivo para os fins das suas próprias operações tributáveis, e que 

estes bens ou serviços sejam entregues ou prestados por um outro sujeito passivo de 

imposto.  

Assim, em linha com a jurisprudência existente, o TJUE considera que para que o sujeito 

passivo beneficie do direito a dedução do IVA é necessário que exista uma relação 

directa e imediata entre uma determinada operação a montante e uma ou várias 

operações a jusante com direito a dedução.  

Este direito, que incidiu sobre a aquisição de bens ou serviços a montante, pressupõe 

então que as despesas efectuadas com a sua aquisição façam parte dos elementos 

constitutivos do preço das operações tributadas a jusante. 

No entanto, o TJUE tem admitido a possibilidade de exercício do direito à dedução na 

ausência e uma relação directa e imediata entre uma determinada operação a montante 

e uma ou várias operações a jusante com direito a dedução, quando os custos dos 

serviços em causa integrem as despesas gerias do sujeito passivo e, nessa medida, 

sejam elementos constitutivos do preço dos bens fornecidos ou dos serviços prestados 

pelo mesmo, desde que esses custos tenham uma relação directa e imediata com o 

conjunto da actividade económica do sujeito passivo 

Assim, atendendo a estes dois entendimentos e, bem assim ao caso concreto, o TJUE 

entende ser necessário determinar, em primeiro lugar, se o recebimento de donativos e 

dotações e o seu investimento num fundo constituem uma actividade económica no 

sentido da Directiva IVA, estando por ela abrangida.  
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A este respeito, entende o TJUE que, no quadro da angariação e do recebimento de 

donativos e dotações, a Universidade de Cambridge não age como sujeito passivo.  

Pois, para que uma entidade possa ser considerada como sujeito passivo para efeitos da 

aplicação da Directiva IVA essa entidade deve exercer actividades económicas, ou seja, 

actividades realizadas a título oneroso.  

Neste âmbito, entende o TJUE que os donativos e as doações, entregues essencialmente 

por motivos subjectivos, com fins caritativos e de forma aleatória, não consubstanciam 

uma contrapartida de qualquer actividade económica pelo que a sua angariação e 

recebimento não cabe no campo de aplicação da Directiva IVA. 

Assim, entende o Tribunal que o IVA pago a montante e relativo a eventuais custos 

incorridos no quadro do recebimento de donativos e dotações, independentemente da 

razão pela qual esses donativos e doações foram recebidos, não deverá ser dedutível. 

DECISÃO 

Tendo em consideração o conjunto das considerações que precedem, o TJUE decide que 

o direito à dedução previsto na Directiva IVA deve ser interpretado no sentido de que um 

sujeito passivo que exerce quer actividades sujeitas a IVA quer actividades isentas desse 

imposto, que investe os donativos e as dotações que recebe colocando-os num fundo e 

que utiliza os rendimentos gerados por esse fundo para cobrir os custos do conjunto 

dessas actividades, não está autorizado a deduzir o IVA pago a montante relativo aos 

custos desse investimento a título de custos gerais. 

 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Esta decisão contribui para clarificar os limites do direito à dedução previsto no Código 

do IVA, designadamente no caso de IVA incorrido em custos no quadro de recebimento 

de donativos ou doações. 
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2. 

NÚMERO DO PROCESSO: C‑597/17 

NOME: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e o. contra Ministerraad 

DATA: 27 de Junho de 2019 

ASSUNTO: Isenções; Profissões médicas e paramédicas; Quiropraxia e osteopatia  

FACTOS 

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

Syndicaat van Chiropraxie e Bart Vandendries, a Belgische Unie van Osteopaten 

e o., a Plast.Surg. BVBA e o. e a Belgian Society for Private Clinics VZW e o. ao 

Ministerraad (“Conselho de Ministros, Bélgica”) relativo a um pedido de anulação de 

disposições de direito belga relativas às modalidades de aplicação do IVA às prestações 

de cuidados e ao fornecimento de medicamentos e de dispositivos médicos. 

Alguns quiropráticos, osteopatas, cirurgiões plásticos e certas uniões profissionais 

interpuseram no Tribunal Constitucional da Bélgica vários recursos, nomeadamente, de 

anulação de artigos constantes da Lei belga que aprova medidas de reforço da criação 

de emprego e do poder de compra, que introduziram alterações às disposições do 

Código do IVA belga. 

De acordo com a redacção conferida por esta nova Lei, estão isentas de IVA as 

prestações de serviços executadas, no exercício da sua actividade habitual, por médicos, 

dentistas, fisioterapeutas, parteiras, enfermeiros, auxiliares de saúde e técnicos de uma 

profissão paramédica reconhecida e regulamentada, no que se refere às suas 

prestações de natureza paramédica constantes da nomenclatura das prestações de 

saúde em matéria de seguro obrigatório de doença e invalidez. 

No entanto, são excluídas do âmbito da isenção as prestações de serviços efectuadas 

por médicos que tenham por objecto intervenções e tratamentos de natureza estética 

quando essas intervenções e tratamentos não estejam inscritos na nomenclatura das 

prestações de saúde em matéria de seguro obrigatório contra a doença e a invalidez e 

se, apesar de inscritos na nomenclatura das prestações de saúde em matéria de seguro 

obrigatório de doença e invalidez, não preencherem os requisitos para um reembolso 
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nos termos da regulamentação relativa ao seguro obrigatório de cuidados de saúde e 

subsídios.  

Ao abrigo dessa mesma norma, estão, ainda, isentas de IVA a hospitalização, a 

assistência médica, as prestações de serviços e as entregas de bens com elas 

estreitamente relacionadas, efectuadas por estabelecimentos hospitalares e 

psiquiátricos, as clínicas e os dispensários.  

O Tribunal Constitucional belga esclarece ainda que os medicamentos e os dispositivos 

médicos estão, na Bélgica, geralmente sujeitos à taxa reduzida de IVA de 6%. 

Os quiropráticos, osteopatas e algumas das suas uniões profissionais alegam, nos 

recursos interpostos no órgão jurisdicional de reenvio, a violação da Directiva IVA na 

parte referente à isenção de serviços médicos uma vez que a legislação nacional reserva 

a isenção aos técnicos de uma profissão médica ou paramédica regulamentada, 

estatuto de que, no direito belga, não beneficiam as profissões de quiroprático e 

osteopata.  

Os recursos interpostos por cirurgiões plásticos afirmam existir uma diferença de 

tratamento injustificada entre os medicamentos e os dispositivos médicos fornecidos 

no âmbito de intervenções e de tratamentos com vocação estética e aqueles fornecidos 

no âmbito de intervenções e de tratamentos com vocação terapêutica, já que só os 

últimos estão sujeitos a uma taxa reduzida de IVA. 

O órgão jurisdicional de reenvio refere, por outro lado, que o Conselho de Ministros 

pediu, a título subsidiário, que mantivesse, de forma transitória, os efeitos das 

disposições que eventualmente viesse a anular, a fim de permitir ao legislador belga pôr 

a regulamentação nacional em conformidade com a Directiva IVA. Para tal, foram 

evocadas dificuldades orçamentais, administrativas e relacionadas com insegurança 

jurídica para os destinatários dos serviços em questão. 

No âmbito deste litígio, foram submetidas ao TJUE as seguintes questões prejudiciais: 

1. Deve a isenção prevista na [artigo 132.º, n.º 1, alínea c)] Directiva IVA ser 

interpretada no sentido de que reserva a isenção aí prevista aos profissionais 

médicos ou paramédicos que estão sujeitos à legislação nacional relativa às 

profissões do sector da saúde e satisfazem os requisitos definidos nessa legislação, 
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e de que estão excluídas dessa isenção as pessoas que não satisfazem esses 

requisitos, mas estão inscritas numa associação profissional de quiropráticos ou de 

osteopatas e satisfazem os requisitos estabelecidos por essa associação? 

2. Devem as disposições da Directiva IVA ser interpretadas nomeadamente do ponto 

de vista da neutralidade fiscal (i) no sentido de que se opõem a uma legislação 

nacional que prevê a aplicação de uma taxa reduzida de IVA aos medicamentos e 

dispositivos médicos fornecidos na sequência de tratamentos de natureza 

terapêutica, ao passo que os medicamentos e dispositivos médicos fornecidos na 

sequência de tratamentos de natureza puramente estética, e estreitamente 

relacionados com esses tratamentos, estão sujeitos à taxa normal de IVA ou (ii) no 

sentido de que permitem ou impõem a igualdade de tratamento dos dois referidos 

casos? 

3. Por último, questionou-se se deve o Tribunal Constitucional manter 

temporariamente os efeitos das disposições a anular, bem como das disposições 

que, se necessário, devam ser total ou parcialmente anuladas, se resultar da 

resposta à primeira ou à segunda questão prejudicial que as mesmas violam o direito 

da União Europeia, para permitir ao legislador adaptá‑las a esse direito? 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Quanto à primeira questão colocada, o TJUE refere que resulta da interpretação literal 

da norma da Directiva IVA que uma prestação deve estar isenta se preencher dois 

requisitos:  

i. constituir uma prestação de serviços de assistência na saúde;  

ii. essa prestação deve ser efectuada no âmbito do exercício de profissões médicas e 

paramédicas, tal como definidas pelo Estado-membro em causa. 

Uma vez que os profissionais em causa no processo principal preenchem o primeiro 

requisito – propõem tratamentos levados a cabo com a finalidade de tratar e, na medida 

do possível, curar doenças ou anomalias de saúde –, resta saber qual o alcance do 

segundo requisito e se, no caso em apreço, este se encontra preenchido, i.e., se as 

profissões em questão são “profissões médicas e paramédicas” à luz do previsto na 

norma isentiva da Directiva IVA 
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Desde logo, o TJUE afirma que, embora o legislador da União Europeia tenha pretendido 

reservar o benefício da isenção de IVA a profissões específicas, não pretendeu impor aos 

Estados-membros a obrigação de concedê-la apenas a profissões regulamentadas pela 

legislação nacional.  

Ademais, o TJUE tem vindo a entender que a Directiva não pretende definir o conceito 

de “profissões médicas e paramédicas”, remetendo para o poder de apreciação dos 

Estados. Remissão essa que não é ilimitada, já que os Estados devem ter em conta o 

objectivo da norma da Directiva e o princípio da neutralidade fiscal em matéria de IVA.  

Quanto ao objectivo da norma – garantir que a isenção seja aplicada unicamente às 

prestações de assistência na saúde efectuadas por prestadores detentores de 

habilitações profissionais com um nível suficiente de qualidade –, entendeu o TJUE não 

ser impreterível que os prestadores exerçam uma profissão regulamentada pela 

legislação do Estado-membro em causa, visto poderem existir outras formas de 

fiscalização das qualificações profissionais, em função da organização das profissões 

médicas e paramédicas nesse Estado-membro.  

No que respeita ao princípio da neutralidade fiscal, o TJUE sublinha ser contrário a esse 

princípio em matéria de IVA, um tratamento desigual de prestações de serviços que se 

encontrem em concorrência entre si. Entende que não se pode excluir desde logo a 

possibilidade de os profissionais que não façam parte de uma profissão regulamentada 

disporem das qualificações necessárias para assegurar cuidados de qualidade suficiente 

para serem considerados semelhantes aos propostos pelos membros dessa profissão 

(“nomeadamente se tiverem seguido uma formação proposta por um estabelecimento 

de ensino reconhecido por esse Estado-membro”).  

Relativamente à segunda questão prejudicial, o TJUE salienta que o legislador da União 

conferiu aos Estados-membros a faculdade de escolha na aplicação de uma taxa 

reduzida de IVA às entregas de bens e prestações de serviços incluídos nas categorias 

do anexo III da Directiva IVA.  

Assim, é concebível que um Estado opte pela aplicação de uma taxa reduzida de IVA a 

certos produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos específicos e da taxa normal a 

outros produtos ou dispositivos desse tipo.  
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No entanto, quando um Estado-membro enverede por essa solução, tem de respeitar o 

princípio da neutralidade do ponto de vista do IVA.  

Assim, estando em causa bens ou prestações de serviços semelhantes (do ponto de 

vista do consumidor médio), o seu tratamento perante o IVA deverá ser igual.  

Contudo, no caso dos produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, o TJUE concluiu 

que nem todos têm que ser necessariamente semelhantes e o uso concreto a que se 

destinam pode ser tido em conta aquando do juízo de semelhança.  

No caso em apreço, afirma que o uso dos medicamentos e dos dispositivos médicos com 

vocação terapêutica e o seu uso com vocação estética, configuram utilizações concretas 

“claramente separadas, que não correspondem à mesma necessidade do ponto de vista 

do consumidor médio” e, portanto, não são necessariamente semelhantes à luz do 

princípio da neutralidade fiscal. 

No que respeita à terceira questão suscitada, o tribunal de reenvio questiona se poderá 

preservar certos efeitos de um acto anulado durante um período provisório destinado a 

permitir a substituição das disposições nacionais incompatíveis com a Directiva IVA por 

novas regras nacionais compatíveis. 

Os objectivos evocados passam pela limitação dos riscos de insegurança jurídica que 

resultam do efeito retroactivo dessa anulação e, por outro lado, pela pretensão de evitar 

a aplicação de um regime nacional anterior a essas disposições incompatível com a 

Directiva. 

O TJUE começa por referir-se ao princípio da cooperação leal, por força do qual os 

Estados-membros estão obrigados a eliminar as consequências ilícitas decorrentes da 

violação do direito da União. No âmbito desta obrigação, as autoridades desses Estados 

devem, o mais rápido possível, tomar medidas que coloquem o direito nacional em 

conformidade com o direito europeu e conceder pleno efeito aos direitos conferidos pelo 

direito da União aos seus destinatários. 

Neste caso, (i) o tribunal de reenvio não mencionou elementos concretos capazes de 

comprovar razões imperiosas de segurança jurídica (não basta a mera evocação de 

dificuldades orçamentais e administrativas que possam resultar da anulação da 
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disposição nacional) e (ii) as disposições impugnadas no processo principal não se 

destinam a transpor correctamente uma obrigação decorrente do direito europeu.  

Em circunstâncias semelhantes às do processo principal, o TJUE concluiu que um 

tribunal nacional, com objectivos como os invocados, não pode utilizar uma disposição 

nacional que lhe permita manter certos efeitos de um acto anulado para manter 

provisoriamente o efeito de disposições nacionais que considerou incompatíveis com a 

Directiva IVA. 

DECISÃO 

À luz do exposto, o Tribunal decidiu que a isenção prevista Directiva IVA deve ser 

interpretada no sentido de que não reserva a aplicação da isenção apenas às prestações 

levadas a cabo por pessoas que exerçam uma profissão médica ou paramédica 

regulamentada pela legislação do Estado-membro em causa. Além disso, o TJUE 

entendeu que o artigo da Directiva IVA que prevê a possibilidade de sujeição a uma taxa 

reduzida de imposto para alguns bens e serviços, deve ser interpretado no sentido de 

que não se opõe a uma regulamentação nacional que diferencie, para efeitos de 

aplicação da taxa de IVA, entre medicamentos e dispositivos médicos prescritos no 

âmbito terapêutico e no âmbito de tratamentos com vocação estritamente estética. 

Por último, entendeu ainda o Tribunal que, num circunstancialismo semelhante ao do 

caso em apreço, um tribunal nacional não pode utilizar uma disposição nacional que lhe 

permita manter certos efeitos de um acto anulado para manter provisoriamente o efeito 

das disposições nacionais que considerou incompatíveis com a Directiva IVA até serem 

postas em conformidade com essa directiva, com o objectivo, por um lado, de limitar os 

riscos de insegurança jurídica que resultam do efeito retroactivo dessa anulação e, por 

outro, de evitar a aplicação de um regime nacional anterior a essas disposições 

incompatível com essa directiva. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A decisão do TJUE contribui para a clarificação da interpretação da norma do Código do 

IVA que transpõe para o ordenamento jurídico nacional a isenção prevista na Directiva 

para as actividades médicas, a qual, tem vindo a suscitar alguma controvérsia, 
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designadamente no que se refere à interpretação que a Administração tributária tem 

vindo a aplicar aos profissionais de medicinas alternativas. 

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-42/18  

NOME: Finanzamt Trier contra Cardpoint GmbH 

DATA: 3 de Outubro de 2019 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial; IVA; Sexta Directiva; Isenções; Operações relativas a 

pagamentos; Serviços prestados por uma sociedade a um banco relativos à exploração 

de distribuidores automáticos de papel-moeda 

FACTOS 

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

sociedade Finanzamt Trier à Cardpoint GmbH (doravante “Cardpoint”) referente à 

interpretação da norma da Sexta Directiva IVA que consagra uma isenção para as 

operações, incluindo a negociação, relativas a depósitos de fundos, conta-correntes, 

pagamentos, transferências, créditos, cheques e outros efeitos de comércio, com 

excepção da cobrança de dívidas. 

O pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe o Finanzamt Trier (Repartição 

das Finanças de Trier, Alemanha) à Cardpoint GmbH, que sucedeu à Moneybox 

Deutchland GmbH, a respeito da recusa desta administração em conceder a esta última 

entidade uma isenção de IVA para as prestações fornecidas a um banco relativas à 

exploração de distribuidores automáticos de papel-moeda.   

A Cardpoint, no exercício da sua actividade, prestava serviços relativos à exploração de 

distribuidores automáticos de papel-moeda, estando encarregada de tornar e manter 

operacionais esses mesmos distribuidores, instalar neles software e hardware que 

permitisse a leitura de cartões bancários, bem como de se encarregar do transporte do 

papel-moeda colocado à disposição pelo banco nesses mesmos distribuidores 

automáticos.  

Para mais, a Cardpoint prestava ainda aconselhamento relativo ao funcionamento dos 

referidos distribuidores.  
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Tendo em consideração esta realidade, as operações de levantamento de dinheiro 

aconteciam logo que um titular de uma conta bancária introduzisse o seu cartão num 

dos distribuidores, havendo um software incorporado neste que lia os dados do cartão e 

efectuava um pedido de autorização automático à Bank-Verlag GmbH para o 

levantamento daquele determinado montante de papel-moeda.  

A Bank-Verlag GmbH transmitiria esse pedido à rede interbancária que por sua vez, 

transmitiria o pedido para o Banco emissor do cartão bancário em causa.  

O Banco emissor do cartão em causa, por sua vez, controla a cobertura da conta 

bancária do titular e pela mesma via de transmissão, enviaria a autorização/recusa 

respectiva.  

Em caso de aceitação, a Cardpoint executaria o respectivo levantamento no distribuidor 

automático, gerando ao mesmo tempo um registo desse movimento.  

Posteriormente, dar-se-ia uma transmissão desse mesmo registo como instrução 

contabilística ao banco que explora o terminal de distribuição de papel-moeda que 

inseria esses registos no sistema do Deutsche Bundesbank (Banco Central da 

Alemanha).  

A Cardpoint geraria, por sua vez, uma lista diária inalterável com o registo de todas as 

operações realizadas que seria entregue igualmente ao Deutsche Bundesbank (Banco 

Central da Alemanha). 

 Tais registos permitiriam determinar o direito de crédito do banco que explorava o 

distribuidor automático de papel-moeda em questão sobre o banco do titular da conta, 

bem como as despesas incorridas nesse mesmo processo.   

No âmbito da sua actividade, nos moldes em que a mesma foi descrita, a Cardpoint 

apresentou uma declaração de IVA juntamente com uma solicitação de alteração do 

aviso de liquidação existente, alegando que os serviços por si prestados estavam isentos 

de imposto na parte relativa à exploração de distribuidores automáticos de papel-

moeda.  

O pedido formulado pela Cardpoint foi indeferido pela Repartição de Finanças de Trier. 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
14 

 

 

Súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (3.º trimestre de 2019) 
 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Seguidamente, o Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Tribunal de Finanças da 

Renânia-Palatinado, Alemanha) deu provimento ao recurso interposto pela Cardpoint 

com fundamento de que os serviços dessa sociedade deveriam ser considerados 

«operações relativas a pagamentos», na acepção da Sexta Directiva e, por conseguinte, 

ser isentas de IVA. 

Inconformada com a esta decisão a Repartição de Finanças de Trier interpôs um recurso 

de «Revision» no órgão jurisdicional de reenvio. 

Neste âmbito, o órgão jurisdicional de reenvio coloca a questão de saber se os serviços 

prestados pela Cardpoint devem ser qualificados de «prestações técnicas e 

administrativas», prestações essas que não estão abrangidas pelo conceito de 

«operações relativas a pagamentos», na acepção da norma da Sexta Directiva IVA que 

consagra uma isenção para as operações, incluindo a negociação, relativas a depósitos 

de fundos, conta-correntes, pagamentos, transferências, créditos, cheques e outros 

efeitos de comércio, com excepção da cobrança de dívidas.  

Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, os serviços da Cardpoint limitam-se à 

execução técnica das instruções dadas pelo banco. 

Sustentou esse mesmo órgão jurisdicional de reenvio que a Cardpoint recolhia os dados 

relativos ao cartão bancário do titular da conta em causa e transmitia-os ao banco 

emissor desse cartão, realizando apenas a operação de levantamento pretendida após 

ter recebido a autorização deste banco.  

Por conseguinte, esta sociedade não era responsável pelo controlo e a aprovação dos 

pedidos individuais. A prestação promovida pela Cardpoint consistiria, por isso, numa 

troca de informações e numa assistência de carácter técnico e administrativo. 

Além disso, na situação em causa, a contrapartida da prestação seria fácil de 

determinar, ao passo que a isenção das operações financeiras visa, nomeadamente, 

obviar a eventuais dificuldades ligadas à determinação da matéria coletável, bem como 

do montante do IVA dedutível.  

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
15 

 

 

Súmula de jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (3.º trimestre de 2019) 
 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Nestas circunstâncias, o Bundesfinanzhof (Supremo Tribunal Tributário Federal, 

Alemanha) quando confrontado com esta questão, decidiu suspender a instância e 

submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: 

«Estão isentas do [IVA], ao abrigo do artigo 13.°, B, alínea d), ponto 3, da [Sexta 

Directiva], as prestações de natureza técnica e administrativa que um prestador de 

serviços realiza para um banco que [explora um distribuidor automático de 

papel-moeda] e no que se refere à disponibilização do dinheiro [nesse distribuidor 

automático], ainda que, segundo o Acórdão [C-607/14, a seguir «Acórdão Bookit», 

EU:C:2016:355], as prestações de natureza técnica e administrativa similares que 

um prestador de serviços efectua para os pagamentos com cartão no âmbito da 

venda de bilhetes de cinema não estejam isentas ao abrigo dessa disposição?» 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE começa por delimitar a questão colocada órgão jurisdicional de reenvio referindo 

que, no essencial, a análise dever-se-á centrar na interpretação da norma da Sexta 

Directiva IVA que consagra uma isenção para as operações, incluindo a negociação, 

relativas a depósitos de fundos, conta-correntes, pagamentos, transferências, créditos, 

cheques e outros efeitos de comércio, com excepção da cobrança no sentido de 

determinar se a prestação de serviços a um banco que explora distribuidores 

automáticos de papel-moeda, que consiste em tornar e manter operacionais estes 

distribuidores, aprovisioná-los, instalar neles hardware e software para ler os dados de 

cartões bancários, transmitir pedidos de autorização de levantamento de dinheiro ao 

banco emissor do cartão bancário utilizado, distribuir o dinheiro solicitado e registar as 

operações de levantamento constitui uma operação relativa a pagamentos, isenta de 

IVA, para efeitos dessa disposição. 

Em primeiro lugar, e seguindo o entendimento perfilhado pelo Advogado-Geral, o TJUE 

esclarece que um levantamento num distribuidor automático de papel-moeda constitui 

um «serviço de pagamento» na acepção do Direito da União.  

Por outro lado, tratando-se de «operações relativas a pagamentos», no sentido da Sexta 

Directiva, o TJUE recorda que já declarou, em Acórdãos anteriores, que são igualmente 
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aplicáveis a estas últimas as considerações referentes às transferências, visadas por 

esta Directiva  

Tendo em conta estas considerações, pode deduzir-se de jurisprudência constante que 

os serviços em causa, para serem qualificados de «operações relativas a pagamentos», 

na acepção da Directiva IVA, devem formar um conjunto distinto, apreciado de modo 

global, que tenha por efeito preencher as funções específicas e essenciais de um 

pagamento e, portanto, que tenha por efeito transferir fundos e implicar alterações 

jurídicas e financeiras.  

Referindo o TJUE a este propósito que os aspectos funcionais são decisivos para 

determinar se uma operação diz respeito a pagamentos na acepção da Sexta Directiva. 

Acrescentando que o critério que permite distinguir entre uma operação que tem por 

efeito transferir fundos e implicar alterações jurídicas e financeiras, abrangida pela 

isenção e uma operação que não tem tais efeitos consiste em saber se a operação em 

causa transfere, de maneira efectiva ou potencial, a propriedade dos fundos em causa, 

ou se tem, apenas, por efeito preencher as funções específicas e essenciais dessa 

transferência. 

No caso em apreço, resulta da decisão de reenvio que a própria Cardpoint não debitava 

as contas bancárias em causa, mas procedia à entrega física das quantias em dinheiro 

retiradas dos distribuidores automáticos de papel-moeda cujo funcionamento 

assegurava, nem aprovava ela própria as transacções. 

Com efeito, a Cardpoint não tinha poder de decisão quanto às transacções em causa, 

mas transmitia dados, por uma cadeia de intermediários, ao banco emissor do cartão 

bancário utilizado, e dava seguimento às instruções provenientes deste banco, 

distribuindo o dinheiro solicitado, efectuando um registo do levantamento do dinheiro 

em causa, que transmitia como instrução contabilística ao seu cliente, o banco que 

explorava o distribuidor automático de papel-moeda em questão. 

Daqui resulta que os serviços prestados pela Cardpoint não constituem uma 

transferência dos fundos nem implicam as alterações jurídicas e financeiras que 

caracterizam uma «operação relativa a pagamentos», na acepção da Sexta Directiva, 

pois a entrega do papel-moeda no momento do levantamento de um distribuidor 
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automático de papel-moeda não constituía uma transferência de propriedade da 

Cardpoint para o utilizador desse distribuidor.  

Era o banco emissor do cartão bancário que dava autorização para o levantamento de 

dinheiro, que debitava o montante correspondente da conta bancária do utilizador do 

referido distribuidor e que transferia a propriedade de dinheiro directamente para esse 

utilizador. 

Por outro lado, a interpretação segundo a qual os serviços prestados pela Cardpoint não 

constituem uma transferência de fundos que dê lugar às alterações jurídicas e 

financeiras que caracterizam uma operação relativa a pagamentos não é invalidada pelo 

facto de os serviços prestados pela Cardpoint, em especial no que respeita à recolha e 

transmissão de dados e à entrega do dinheiro serem indispensáveis para realizar uma 

operação de pagamento isenta.  

Porém, resulta de jurisprudência constante que, tendo em conta a interpretação estrita 

das isenções de IVA, esse simples facto não permite concluir pela isenção de tais 

serviços.  

Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à questão submetida 

no sentido de que a norma da Sexta Directiva IVA que consagra uma isenção para as 

operações, incluindo a negociação, relativas a depósitos de fundos, conta-correntes, 

pagamentos, transferências, créditos, cheques e outros efeitos de comércio, com 

excepção da cobrança deve ser interpretado no sentido de que não constitui uma 

operação relativa a pagamentos isenta de IVA, no sentido dessa disposição, a prestação 

de serviços fornecida a um banco por uma entidade que explora distribuidores 

automáticos de papel-moeda, que consistem em tornar e manter operacionais esses 

distribuidores, aprovisioná-los, instalar neles hardware e software para ler os dados dos 

cartões bancários, transmitir pedidos de autorização de levantamento de dinheiro ao 

banco emissor do cartão bancário utilizado, distribuir o dinheiro solicitado e registar as 

operações de levantamento. 

DECISÃO 

Em face do exposto, o TJUE concluiu que tendo em conta as considerações precedentes, 

há que responder à questão submetida que a norma da Sexta Directiva IVA que consagra 
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uma isenção para as operações, incluindo a negociação, relativas a depósitos de fundos, 

conta-correntes, pagamentos, transferências, créditos, cheques e outros efeitos de 

comércio, com excepção da cobrança deve ser interpretado no sentido de que não 

constitui uma operação relativa a pagamentos isenta de IVA, no sentido dessa 

disposição, a prestação de serviços fornecida a um banco que explora distribuidores 

automáticos de papel-moeda. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A posição do TJUE contribui para a clarificação da isenção de IVA aplicável às operações 

financeiras.  

Lisboa, 08 de Novembro de 2019. 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 
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