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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (4.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-662/18; C-672/18 

NOME: AQ (C‑662/18) & DN (C‑672/18) contra Ministre de l’Action et des Comptes 

publics 

DATA: 18 de Setembro de 2019 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial; mais-valias resultantes de operações de troca de 

partes sociais 

FACTOS 

Na origem do processo de reenvio prejudicial em apreço estão dois litígios distintos que 

opõem dois cidadãos particulares à administração tributária francesa, estando em 

causa a conformidade da legislação nacional e respectiva prática administrativa com as 

normas de direito europeu. 

Com efeito, estipula a Directiva n.º 2009/133/CE – que veio codificar a Directiva n.º 

90/434/CE relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de 

activos e permutas de acções entre sociedades de Estados-Membros diferentes –, na 

parte referente à regulamentação das operações de fusão, que a atribuição de títulos da 

sociedade incorporante aos sócios da sociedade incorporada não deverá, por si só, 

originar qualquer tributação na esfera dos sócios das sociedades incorporadas que, em 

resultado da fusão ou permuta, tenham recebido participações da sociedade 

incorporante, a menos que esses sócios atribuíssem aos títulos recebidos um valor fiscal 

mais elevado do que se verificava anteriormente à fusão ou permuta. 

Ora, a legislação fiscal francesa, nomeadamente o Code Général des Impôts, prevê a 

tributação das mais-valias assim obtidas, dispondo que os eventuais ganhos líquidos daí 

resultantes sejam tomados em consideração para a determinação do rendimento líquido 

global dos sujeitos passivos.  

Neste contexto, o referido diploma não só prevê a possibilidade da respectiva tributação 

ser diferida, estando verificadas determinadas condições, como estabelece também 

uma dedução aplicável à tributação destas mais-valias, calculada em função do período 

de detenção dos títulos na esfera do adquirente até à eventual alienação dos mesmos.  
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A respeito desta dedução, importa referir que, de acordo com instruções administrativas 

da autoridade tributária francesa, publicadas no Bulletin Officiel des Finances Publiques, 

esta dedução (em função do período de detenção) apenas se aplica aos ganhos líquidos 

da cessão, permuta ou entrada realizados após 1 de Janeiro de 2013. 

No que respeita ao processo C‑662/18, num dos dois litígios que esteve na base do 

reenvio prejudicial, no âmbito de uma operação de permuta de acções, o sujeito passivo 

deu os títulos que detinha numa sociedade de direito francês como entrada noutra 

sociedade de direito francês, em troca de títulos desta última.  

Aquando da operação em causa, verificou‑se uma mais‑valia correspondente ao valor 

dos títulos permutados à data dessa entrada, depois de subtraído o preço de aquisição 

desses títulos, tendo a respectiva tributação sido diferida nos termos da lei.  

Posteriormente, veio a ocorrer a cessão dos títulos recebidos por permuta, o que pôs 

termo ao diferimento da tributação, tendo essa mais‑valia, assim como a mais‑valia 

gerada pela cessão dos mesmos títulos, sido tributadas. 

Ora, em consonância com a prática administrativa francesa, a mais‑valia cuja tributação 

tinha sido diferida foi tributada, num primeiro momento, à taxa aplicável durante o ano 

da cessão dos títulos recebidos a título de permuta, mas sem o benefício da aplicação 

da dedução em função do período de detenção dos títulos prevista na legislação nacional 

para as mais‑valias realizadas a partir de 1 de Janeiro de 2013.  

Além disso, a dedução em função do período de detenção dos títulos recebidos por 

permuta foi calculada tendo em conta a data da permuta e não a data da aquisição dos 

títulos permutados. Por força de uma decisão do Conseil Constitutionnel, a referida 

mais‑valia, cuja tributação foi diferida, foi, em seguida, tributada à taxa de imposto em 

vigor à data da entrada dos títulos em causa, isto é, a taxa aplicável em 2012. 

Já no processo C‑672/18, por ocasião de uma operação de fusão de duas sociedades de 

direito francês em 1998, o sujeito passivo recebeu, por permuta das suas participações, 

valores mobiliários da sociedade incorporante. Nessa ocasião, verificou‑se uma 

mais‑valia, cuja tributação foi diferida, de acordo com a legislação em vigor. Em 2016, os 

títulos recebidos por permuta foram alienados, o que pôs termo ao diferimento da 
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tributação. Assim, foi tributada a mais‑valia gerada em 1998, quando da permuta, e a 

mais‑valia gerada em 2016, resultante da alienação dos títulos. 

Também aqui, em consonância com a prática administrativa, a mais‑valia cuja tributação 

tinha sido diferida foi tributada à taxa aplicável durante o ano da cessão dos títulos 

recebidos por permuta, mas sem que fosse aplicada a dedução em função do período de 

detenção dos títulos, prevista na legislação nacional para as mais‑valias realizadas a 

contar de 1 de Janeiro de 2013. Além disso, a dedução em função do período de detenção 

dos títulos recebidos por permuta foi calculada atendendo à data da permuta, e não à 

data de aquisição das partes sociais permutadas. 

Por entenderem que este enquadramento tributário não se encontrava em 

conformidade com a Directiva 2009/133/CE, os sujeitos passivos interpuseram, no 

Conseil d’État, um recurso de anulação da supra referida doutrina administrativa, por 

entenderem que, devendo a aplicação das disposições nacionais em causa no processo 

principal ser afastada na hipótese de um litígio relativo a uma situação transfronteiriça, 

daí resultaria uma discriminação inversa — em detrimento das situações que, como a 

deles, são puramente internas —, contrária aos princípios constitucionais da igualdade 

perante a lei e da igualdade na tributação. 

Em face do exposto, o Conseil d’État decidiu submeter ao Tribunal de Justiça as 

seguintes questões prejudiciais: 

(i) Devem as disposições da Directiva 2009/133/CE ser interpretadas no sentido de 

impedirem que a mais‑valia realizada com a cessão de títulos recebidos numa 

permuta, e a mais‑valia cuja tributação tenha sido diferida, sejam tributadas 

segundo regras de determinação da matéria colectável distintas, isto é, com 

aplicação de taxas distintas? 

 

(ii) Em particular, devem estas mesmas disposições ser interpretadas no sentido de 

se oporem a que as deduções à matéria colectável, destinadas a ter em 

consideração a duração da detenção das participações, não se apliquem à 

mais‑valia cuja tributação tenha sido diferida, tendo em conta que esta regra de 

determinação da matéria colectável não se aplicava à data em que essa mais‑valia 

foi realizada, e se apliquem à mais‑valia resultante da alienação das participações 
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recebidas na permuta, tendo em conta a data da permuta e não a data da ulterior 

alienação? 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Nos termos da Directiva 2009/133/CE, em caso de fusão ou permuta de acções, a 

atribuição de participações sociais da sociedade incorporante a um sócio da sociedade 

incorporada, em troca de participações sociais desta última, não deve, por si mesma, 

implicar qualquer tributação sobre o rendimento, os lucros ou as mais valias do referido 

sócio. 

Não obstante, a Directiva não impede que os Estados Membros tributem de modo 

semelhante o ganho resultante da alienação ulterior das participações recebidas e o 

ganho resultante da alienação das participações à data da aquisição (e cuja tributação 

foi diferida). 

A este propósito, o TJUE já declarou que a Directiva assegura a neutralidade fiscal da 

operação de permuta de participações sociais ao não subtrair a mais valia daí resultante 

à tributação dos Estados-Membros que disponham da competência fiscal sobre esta, 

proibindo unicamente que se considere que essa operação de permuta é o facto gerador 

do imposto (Acórdão de 22 de Março de 2018, Jacob e Lassus, C 327/16 e C 421/16, 

EU:C:2018:210). 

Adicionalmente, o TJUE esclareceu que os Estados-Membros dispõem de uma certa 

margem de manobra quanto à implementação da Directiva. 

Neste contexto, uma medida que consista em apurar a mais valia resultante da operação 

de permuta de participações sociais, e a diferir a tributação dessa mais valia até ao ano 

em que se verifique o evento que faz cessar o diferimento dessa tributação, constitui 

unicamente uma “técnica” que, simultaneamente, permite salvaguardar a competência 

fiscal dos Estados Membros, assim como os seus interesses financeiros, em 

conformidade com o espírito da Directiva.  

Ora, o diferimento do facto gerador do imposto que incide sobre a mais valia relativa às 

participações permutadas implica necessariamente que a tributação dessa mais valia 

siga as regras fiscais e a taxa de imposto em vigor à data em que se verifica esse facto 
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gerador, isto é, a data da ulterior cessão dos títulos originalmente recebidos por 

permuta. Daqui se conclui que, prevendo a legislação fiscal, nessa data, um regime de 

dedução em função do período de detenção dos títulos, a mais valia cuja tributação foi 

diferida deve igualmente beneficiar desse regime de dedução. 

Com efeito, qualquer outra medida iria além de um simples apuramento da mais valia, o 

que seria contrário ao princípio da neutralidade fiscal que informa a Directiva. 

Com efeito, os títulos recebidos por permuta vão simplesmente substituir a 

participações detidas antes da permuta. Por conseguinte, há que aplicar à mais valia 

resultante da permuta, e cuja tributação foi diferida, e à mais valia referente à cessão 

dos títulos recebidos por permuta, um tratamento fiscal idêntico, em particular uma 

dedução fiscal idêntica à que seria dada à mais valia realizada aquando da cessão das 

participações se não tivesse ocorrido a permuta e o respectivo diferimento da 

tributação. 

DECISÃO 

Pelos fundamentos expostos, o TJUE decidiu que a Directiva 2009/133/CE do Conselho, 

de 19 de Outubro de 2009, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, 

cisões parciais, entradas de activos e permutas de acções entre sociedades de Estados 

Membros diferentes deve ser interpretada no sentido de que exige, no âmbito de uma 

operação de permuta de participações sociais, que seja aplicada à mais valia gerada pelo 

acto de permuta, e cuja tributação foi diferida, o mesmo tratamento fiscal a conferir à 

mais valia resultante da cessão dos títulos recebidos por permuta, no que se refere à 

taxa de imposto a aplicar e à dedução fiscal referente ao período de detenção dos títulos, 

ou seja, um enquadramento tributário ao que seria conferido à mais valia que teria sido 

realizada na cessão das participações se a operação de permuta não tivesse tido lugar. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Não estando previsto, no nosso ordenamento jurídico, tanto quanto nos parece, um 

diferimento da tributação das mais-valias em função do período de detenção das 

mesmas, não vislumbramos que esta decisão possa ter um impacto significativo no 

enquadramento tributário dos ganhos obtidos através da transmissão de participações 

sociais. 
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2. 

NÚMERO DO PROCESSO: C- 692/17 

NOME: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária, Lda. Contra Autoridade 

Tributária e Aduaneira 

DATA: 17 de Outubro de 2019 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial; IVA; Operações relativas à concessão e à negociação 

de créditos, bem como à gestão de créditos — Operações relativas a créditos, com 

execução da cobrança de dívidas — Cessão a título oneroso, a favor de um terceiro, da 

posição processual numa acção executiva para cobrança de um crédito reconhecido 

judicialmente 

FACTOS 

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

sociedade Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária, Lda. 

(doravante,“PNC”) e a Autoridade Tributária e Aduaneira Portuguesa, referente à 

aplicação de isenção de Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”) à cessão, a título 

oneroso, realizada por um sujeito passivo de IVA a um terceiro, da posição processual 

que detém numa acção executiva para cobrança de um crédito reconhecido 

judicialmente resultante do incumprimento de um contrato de mediação imobiliária, 

Em Novembro de 2006, foi confiado à PNC, no quadro da sua actividade de mediação 

imobiliária, um mandato exclusivo de venda de um terreno agrícola.  

A PNC apresentou uma proposta de compra ao seu mandante, o proprietário desse 

terreno, que este rejeitou, recusando‑se a remunerar a PNC pelo serviço prestado.  

Recorrendo para o Tribunal, a PNC logrou ver reconhecido o seu direito ao pagamento 

de € 125.000,00 a título de comissão de mediação imobiliária, acrescidos de IVA e de 

juros de mora até integral pagamento.  

Todavia, o incumprimento da sentença por parte do mandante deu origem a uma acção 

de execução intentada pela PNC com vista à cobrança coerciva do referido crédito. 

Neste âmbito, foi penhorado um bem imóvel pertencente ao devedor, para garantia do 
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pagamento do montante devido que, posteriormente foi adjudicado à PNC pelo valor de 

€ 606.200,00. 

Em 2010, a PNC cedeu à Starplant – Unipessoal, Lda (doravante, “Starplant”), todos os 

direitos e obrigações decorrentes da sua posição na acção executiva em curso, contra o 

pagamento, pela Starplant, do montante de € 351.619,90. 

Ora, a PNC sujeitou a IVA apenas parte desse valor, no montante de € 125.000,00, 

liquidando € 26.250,00 de imposto, correspondente ao montante devido a título de 

serviços de mediação imobiliária prestados ao devedor. Por outro lado, sobre o 

remanescente do valor obtido da cedência do crédito, no montante de € 200.369,90, 

não foi liquidado IVA, considerando a PNC que esse valor, obtido em virtude da cedência 

de crédito a título oneroso, e excedente face ao devido pelo contrato de mediação 

imobiliária, deveria enquadrar-se no âmbito da isenção de IVA prevista no artigo 9.º, n.º 

27, alínea a) do Código do IVA, relativa à concessão e negociação de créditos. 

A Administração tributária, tendo verificado que a liquidação de IVA efectuada pela PNC, 

em Outubro de 2010, não englobava o valor total da cessão de posição processual, 

notificou a PNC de uma liquidação adicional de IVA e respectivos juros, no montante 

total de € 83.647,77. 

A este respeito, a Administração tributária considerou que o excedente, no valor de € 

200.369,90, obtido no âmbito da cessão da posição processual, deveria ser sujeito a IVA 

e não isenta de imposto, enquadrando, assim, a cessão da posição processual no 

conceito de prestação de serviços, não obstante, a referida autoridade considerar que 

se tratava de uma operação distinta da comissão de mediação imobiliária, posição não 

suportada pelo TJUE, como veremos.  

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé julgou procedente a impugnação judicial 

deduzida pela PNC contra a liquidação adicional de IVA.  

Na sequência de recurso interposto pela Fazenda Pública, o Tribunal Central 

Administrativo Sul revogou a sentença proferida em primeira instância, com o 

fundamento de que a cessão de créditos em causa não estava inserida na actividade 

económica da PNC, devendo ser considerada uma prestação de serviços tributável e não 

beneficiava de nenhuma das isenções previstas no artigo 9.º do Código do IVA. Em 
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particular, o referido órgão jurisdicional considerou que a operação em causa não estava 

abrangida pela isenção prevista, no artigo 9.º, n.º 27, alínea a) do Código do IVA, 

referente às operações bancárias e financeiras de concessão e de negociação de 

créditos. 

No recurso interposto pela PNC para o Supremo Tribunal Administrativo, foi novamente 

aduzido o argumento de que a isenção mencionada seria aplicável às operações de 

cessão de crédito, mesmo quando realizadas por entidades diferentes das instituições 

financeiras, baseando-se para tal na jurisprudência europeia relativa artigo 135.º, n.º 1, 

alínea b) da Directiva 2006/112, transposto para o ordenamento jurídico nacional pelo 

artigo 9.º, n.º 27, alínea a) do Código do IVA.  

Neste contexto, o Supremo Tribunal Administrativo decidiu suspender a instância e 

submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:  

“A cessão, efectuada a título oneroso, por um sujeito passivo de IVA a um terceiro, 

da posição processual que detém numa acção executiva para cobrança de um 

crédito reconhecido judicialmente resultante do incumprimento de um contrato de 

mediação imobiliária, acrescido de IVA à taxa em vigor à data em que for efectuado 

o pagamento e de juros de mora vencidos e vincendos até integral pagamento, 

cabe no conceito de “concessão”, “negociação” ou “gestão” de créditos para 

efeitos de aplicação da isenção prevista no artigo 135.°, n.º 1, alínea b), da Directiva 

[2006/112/CE]?”. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE começa por referir que apenas estão sujeitas a IVA as actividades que tenham 

carácter económico, definindo-se como sujeito passivo de imposto qualquer pessoa que 

exerça, de modo independente e em qualquer lugar, tal actividade de carácter 

económico.  

Adicionalmente, através da aplicação de jurisprudência passada do TJUE, uma pessoa 

singular já sujeita a IVA pela actividade económica que exerce a título permanente deve 

ser considerada “sujeito passivo” em relação a qualquer outra actividade económica que 

exerça a título ocasional. 
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Desta forma, considerando-se a PNC um sujeito passivo de IVA, o facto de a cedência de 

créditos não corresponder à actividade usual da PNC não exclui que tal operação se 

considere como realizada no âmbito da sua actividade económica.  

De facto, o crédito da cessão controvertida, resultou de um contrato celebrado pela PNC 

no âmbito da sua actividade económica, a mediação imobiliária. Desta forma, como 

corolário da jurisprudência dos actos conexos, o TJUE não pode deixar de considerar 

que a operação de cessão de crédito é um prolongamento da actividade de mediação 

imobiliária da PNC.  

A este respeito, tal como é reiterado pelo TJUE, há que concluir pela existência de uma 

prestação única quando dois ou vários elementos ou actos praticados pelo sujeito 

passivo a favor do cliente estão tão estreitamente ligados que formam, objectivamente, 

uma única prestação económica indissociável, cuja decomposição revestiria carácter 

artificial. Desta forma, contrariamente ao defendido pela PNC, a operação de cessão de 

crédito não pode ser considerada autónoma do contrato de mediação imobiliária que 

subjaz ao direito de crédito cedido.  

Em face do exposto, o TJUE considera a operação controvertida sujeita a IVA, pelo que 

resta averiguar se é aplicável a isenção prevista no artigo 135.º, n.º 1, alínea b) da 

Directiva do IVA (correspondente ao artigo 9.º, n.º 27, alínea a) do Código do IVA), i.e., 

se as operações em apreço podem ser subsumidas ao regime aplicável à “concessão e 

a negociação de créditos […] bem como a sua administração ou gestão efectuada por 

quem os concedeu”. 

No entanto, quer a prestação de serviços que originalmente gerou o crédito – prestação 

de serviços de mediação imobiliária – quer a posterior cessão do crédito, não 

constituem, à luz da jurisprudência europeia, operações relativas a créditos. 

DECISÃO 

Em face do exposto, o TJUE conclui que, à luz das disposições da Directiva IVA, o artigo 

135.°, n.º 1, alínea b) deve ser interpretado no sentido de que a isenção nele prevista para 

as operações relativas à concessão, à negociação ou à gestão de créditos não se aplica 

a uma operação que consiste em o sujeito passivo ceder a um terceiro, a título oneroso, 

todos os direitos e obrigações decorrentes da posição processual que detém numa 
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acção executiva para cobrança de um crédito reconhecido judicialmente e cujo 

pagamento foi garantido por um direito sobre um bem imóvel penhorado e adjudicado a 

esse sujeito passivo. 

 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

 

A posição do TJUE contribuiu para a clarificação do conteúdo da isenção prevista no 

artigo 9.º, n.º 27, alínea a) do Código do IVA, que regula as operações de concessão e 

negociação de créditos. 

 

 

Lisboa, 3 de março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 

José Oliveira Marcelino 
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