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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (1.º TRIMESTRE DE 2020) 

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-405/18 

NOME: AURES Holdings a.s. contra Odvolací financní reditelství – Direcção de 

Contencioso Tributário da República Checa 

DATA: 27 de Fevereiro de 2020 

ASSUNTO: Reenvio Prejudicial; Liberdade de estabelecimento; Transferência da sede 

de direcção efectiva de uma sociedade para um Estado-Membro diferente do da 

respectiva constituição; Legislação Nacional que não permite invocar o prejuízo fiscal 

sofrido no Estado-Membro de constituição anteriormente à transferência de sede. 

FACTOS 

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

Holdings A.S. (doravante “AURES”) contra a Odvolací financní reditelství – Direcção de 

Contencioso Tributário da República Checa (doravante “Direcção de Contencioso”), 

relativo a uma recusa por parte desta última entidade em permitir a dedução fiscal de 

prejuízos fiscais apurados pela AURES em períodos anteriores, num Estado-Membro 

diferente da República Checa. 

A AURES é uma sociedade constituída nos termos do direito neerlandês, cuja sede 

estatutária e direcção efectiva se situavam, até 2009, nos Países Baixos, sendo, por isso 

considerada, uma entidade residente fiscal neerlandesa. 

Em 1 de Janeiro de 2008, a AURES constituiu uma sucursal na República Checa, país para 

o qual transferiu a sua morada fiscal e direcção efectiva no dia 1 de Janeiro de 2009.  

Não obstante tal alteração relativa à direcção efectiva, a AURES manteve a sua sede 

estatutária nos Países Baixos.  

No exercício de 2012, e considerando a transferência da direcção efectiva para a 

República Checa, a AURES requereu à Administração Fiscal Checa a dedução, à matéria 

colectável do imposto sobre as sociedades daquele exercício, dos prejuízos fiscais 

apurados em 2007 nos Países Baixos.  
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A Administração Fiscal Checa não aceitou o pedido de dedução, uma vez que, à luz da 

legislação nacional Checa, aplicável à AURES, em virtude da sua transferência de 

domicílio fiscal e direcção efectiva para aquele estado, apenas são dedutíveis os 

prejuízos provenientes de actividades económicas exercidas na República Checa.  

Adicionalmente, a legislação nacional Checa não prevê a possibilidade de dedução de 

prejuízos fiscais em caso de transferência de domicílio fiscal, ficando desse modo 

impedida a dedução de prejuízos que tenham sido sofridos num outro Estado-Membro.  

Assim, no âmbito de um procedimento de investigação e regulação, a Administração 

Fiscal emitiu uma nota de liquidação de imposto em conformidade com o entendimento 

relativo à impossibilidade de dedução de prejuízos contra a qual a AURES apresentou 

reclamação que foi indeferida. Em face do referido indeferimento, a AURES intentou uma 

acção no Tribunal Municipal de Praga que foi, de igual modo, julgada improcedente.  

Neste âmbito, quer a Administração Fiscal, quer o Tribunal Municipal de Praga 

sustentaram as suas decisões no facto de, à luz da legislação nacional checa, tal dedução 

não ser possível e, concomitantemente, a transferência de prejuízos fiscais não estar 

prevista na Convenção para evitar a Dupla Tributação assinada entre a República Checa 

e os Países Baixos.  

Adicionalmente, a Administração Fiscal considera que no caso em apreço existia o risco 

de uma dupla consideração dos prejuízos fiscais apurados no exercício de 2007.  

Não obstante, a AURES interpôs recurso da decisão do Tribunal Municipal de Praga para 

o Supremo Tribunal Administrativo (da República Checa), alegando que a transferência 

transfronteiriça da sua direcção efectiva é abrangida pela protecção da liberdade de 

estabelecimento – artigo 49.º TFUE – e que a limitação à dedução dos prejuízos fiscais 

em virtude dessa transferência constitui uma limitação a essa liberdade.  

Contudo, o Supremo Tribunal Administrativo, considerando que a transferência de 

prejuízos fiscais apenas está legalmente prevista para o caso de operações 

transfronteiriças concretas, considerou necessária a apreciação do caso à luz do 

princípio da Liberdade de Estabelecimento.  
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Nesse sentido, o Supremo Tribunal Administrativo decidiu suspender a instância e 

submeter ao TJUE as seguintes questões prejudiciais: 

i. «Pode o conceito de liberdade de estabelecimento na aceção do artigo 49.º [TFUE] 

ser entendido no sentido de abranger a simples transferência do local da direcção 

de uma sociedade de um Estado-Membro de acolhimento para outro? 

ii. Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, é contrário ao artigo 49.º, ao 

artigo 52.º e ao artigo 54.º [TFUE] o facto de o direito nacional não permitir que 

uma entidade de outro Estado-Membro, ao transferir o local da sua actividade ou o 

local da sua direcção para a República Checa, invoque um prejuízo fiscal sofrido 

nesse outro Estado-Membro?» 

 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O TJUE opta por abordar separadamente as duas questões prejudiciais colocadas pelo 

Supremo Tribunal Administrativo Checo.  

A respeito da primeira questão prejudicial, o TJUE começa por enunciar jurisprudência 

europeia emanada quanto à transferência de sede de uma sociedade entre dois Estado-

Membros da União Europeia. De facto, é pacífico na jurisprudência que uma sociedade 

constituída segundo o direito de um Estado-Membro, que transfira a sua direcção 

efectiva para outro Estado-Membro, pode invocar o artigo 49.º TFUE para impugnar as 

consequências fiscais associadas a essa transferência. 

Consequentemente, a AURES, enquanto sociedade constituída sob o direito neerlandês 

e residente para efeitos fiscais nos Países baixos, tendo transferido a sua direcção 

efectiva para a República Checa, ambos Estados-Membros da UE, pode invocar o 

disposto no artigo 49.º TFUE contra o tratamento fiscal resultante dessa transferência 

no Estado de acolhimento. 

Nesse sentido, o TJUE responde afirmativamente à primeira questão prejudicial 

colocada pelo órgão de reenvio. No caso concreto, o artigo 49.º TFUE e, em consonância, 

o princípio da liberdade de estabelecimento, pode ser invocado por uma sociedade que, 

sendo constituída ao abrigo do direito de um Estado-Membro, transferiu a sua direcção 

efectiva para outro Estado-Membro, nomeadamente, para impugnar a recusa de reporte 

dos prejuízos fiscais anteriores à transferência pelo Estado-Membro de acolhimento. 
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No que respeito à segunda questão prejudicial, o TJUE salienta que as disposições do 

TFUE referentes à liberdade de estabelecimento visam garantir, às sociedades que 

exercem a sua actividade em outros Estados-Membros, através de filiais, sucursais ou 

agências, o benefício do tratamento nacional do Estado-Membro de acolhimento.  

Assim, as sociedades que transfiram a sua direcção efectiva de um Estado-Membro para 

outro também se encontram abrangidas pelo princípio da liberdade de estabelecimento, 

na medida em que este principio visa garantir o tratamento como nacional no Estado-

Membro de acolhimento. 

Contudo, tal como salienta o Tribunal, essa interpretação do conceito de liberdade de 

estabelecimento não se estende a uma garantia de neutralidade fiscal no âmbito de 

transferências de sede e de domicílio fiscal entre Estados-Membros. Na verdade, o 

Tribunal admite a possibilidade de, consoante os casos, a transferência poder revelar-se 

benéfica ou prejudicial do ponto de vista fiscal. 

Desta forma, o respeito pela liberdade de estabelecimento não obriga a que os Estados-

Membros legislem, em matéria fiscal, em função das legislações nacionais dos outros 

Estados-Membros com vista a eliminar quaisquer disparidades entre os vários sistemas 

fiscais.   

Neste âmbito, importa apurar se a recusa da dedução de prejuízos fiscais a uma 

sociedade residente num Estado-Membro, mas constituída em outro Estado-Membro, 

sofridos durante o período em que era residente no Estado-Membro da sede estatutária, 

constitui uma diferença de tratamento fiscal face às sociedades nacionais do Estado-

Membro de acolhimento, às quais é permitida a dedução de prejuízos fiscais apurados 

no mesmo período tributário.  

Segundo jurisprudência do TJUE, esta diferença de tratamento apenas pode ser 

admitida se as duas realidades confrontadas não forem objectivamente comparáveis ou 

se tal diferenciação for justificada por uma razão imperiosa de interesse geral.  

Tal como salienta o TJUE, a jurisprudência do Tribunal esclarece que a comparabilidade 

de situações transfronteiriças e situações internas deve ser examinada, considerando o 

objectivo prosseguido pelas disposições nacionais em causa.  
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Ora, no caso em apreço, segundo o entendimento do TJUE, a legislação nacional da 

República Checa visa, essencialmente, preservar a repartição do poder de tributação 

entre os Estados-Membros e prevenir os riscos de dupla dedução de prejuízos.  

Os prejuízos fiscais que a AURES pretende deduzir, em 2012, na República Checa, foram 

apurados, em 2007, nos Países Baixos, durante um período tributário em que tanto a 

sua sede estatutária como a direcção efectiva da empresa estavam localizadas nesse 

Estado-Membro e, no qual, ainda não havia sido criado um estabelecimento estável na 

República Checa. Ou seja, num período durante o qual o Estado-Membro de acolhimento 

não dispunha de qualquer controlo sobre o apuramento de tais prejuízos fiscais, como 

salienta o TJUE.  

Desta forma, o TJUE determina que o Estado-Membro de acolhimento. no âmbito de 

uma transferência da direcção efectiva de uma sociedade, não pode ser obrigado a 

aceitar a dedução de prejuízos fiscais apurados em outros Estados-Membros, em 

períodos de tributação relativamente aos quais esse Estado-Membro não tinha 

competência fiscal em relação a essa sociedade. 

Nesses termos, a situação de uma sociedade nacional que apura prejuízos fiscais em 

2007 e a AURES que apura prejuízos fiscais no mesmo período, mas em outro Estado-

Membro, não são objectivamente comparáveis, nomeadamente, considerando os 

objectivos que visam preservar a repartição do poder de tributação em Estados-

Membros e evitar a dupla dedução de prejuízos fiscais. 

O TJUE, por conseguinte, responde negativamente à segunda questão prejudicial 

colocada, afirmando que o artigo 49.º TFUE não se opõe à legislação nacional que exclua 

a possibilidade de uma sociedade, que transferiu a sua sede de direcção efectiva e, 

consequentemente, o seu domicílio fiscal, para esse Estado, invocar um prejuízo fiscal 

sofrido, anteriormente a essa transferência, noutro Estado-Membro, no qual mantém a 

sua sede estatutária.  

DECISÃO 

À luz do exposto, o TJUE decide que, não obstante uma sociedade que transfere a sua 

direcção efectiva de um Estado-Membro para outro poder invocar o conceito de 

liberdade de estabelecimento contra legislação nacional que preclude a dedução de 
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prejuízos fiscais apurados no outro Estado-Membro, em concreto, o artigo 49.º TFUE 

não se opõe à legislação nacional que exclua a possibilidade de uma sociedade invocar 

um prejuízo fiscal sofrido, anteriormente, à transferência da direcção efectiva, noutro 

Estado-Membro, no qual mantém a sua sede estatutária. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Esta decisão contribui para clarificar e densificar o conceito de liberdade de 

estabelecimento e, bem assim, a liberdade legislativa dos Estados-Membro em matéria 

de impostos sobre as sociedades, nomeadamente no que diz respeito às limitações à 

dupla dedução de prejuízos fiscais. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: C‑597/17 

NOME: Idealmed III – Serviços de Saúde S.A. contra Autoridade Tributária e 

Aduaneira 

DATA: 5 de Março de 2020 

ASSUNTO: Reenvio Prejudicial; Imposto sobre o Valor Acrescentado; Sexta Directiva; 

Isenções; Hospitalização e assistência médica; Prestações efectuadas em condições 

sociais análogas às que vigoram para os organismos de direito público; 

FACTOS 

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

Idealmed III – Serviços de Saúde S.A. (doravante, “IDEALMED”) e a Autoridade Tributária 

e Aduaneira portuguesa (doravante, “Autoridade tributária”) relativo à decisão da 

Autoridade tributária que determina o pagamento do montante de IVA deduzido pela 

IDEALMED no âmbito dos serviços médicos prestados entre 2014 e 2016, acrescido dos 

respectivos juros compensatórios e juros de mora. 

A IDEALMED é uma sociedade que gera e explora, com fins lucrativos, estabelecimentos 

de saúde que prestam, inter alia, serviços médicos, cuidados de enfermagem e serviços 

de diagnóstico. 

Ao abrigo do artigo 132.º, n.º 1, alínea b) da Sexta Directiva, os Estados Membros estão 

obrigados a isentar as prestações de serviços de assistência médica prestadas por 
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organismos de direito público ou, por outros organismos desde que prestadas em 

condições análogas. No ordenamento jurídico nacional, essa isenção encontra-se 

plasmada no artigo 9.º, n.º 2 do Código do IVA.  

Não obstante, o artigo 391.º da Sexta Directiva autoriza os Estados-Membros a conceder 

aos sujeitos passivos que pratiquem prestações de serviços médicos a possibilidade de 

renunciar à isenção de imposto, desde que esses sujeitos passivos não se enquadrem 

na definição da alínea b) do n.º 1 do artigo 132.º, i.e., não sejam sujeitos passivos de 

direito público nem actuem em condições análogas a estes.  

Em consonância, o artigo 12.º do Código do IVA, na redacção em vigor até Março de 

2016, previa a possibilidade de renúncia à isenção para as entidades de direito privado 

que pratiquem prestações de serviços médicos, desde que não se encontrem integradas 

no sistema nacional de saúde. A partir de Março de 2016, essa possibilidade de renúncia 

apenas é possível com relação às prestações de serviços que não decorram de acordos 

com o Estado, no âmbito do sistema de saúde.  

Na sua declaração de início de actividade, submetida em Janeiro de 2012, a IDEALMED 

optou pela renúncia à isenção de IVA, procedendo, portanto, à liquidação e dedução de 

imposto. 

Contudo, em Setembro de 2012, a IDEALMED celebrou acordos de prestação de serviços 

médicos a preços definidos com autoridades públicas. 

No âmbito de uma acção inspectiva, a Autoridade tributária verificou que as prestações 

de serviços realizadas, entre 2014 e 2016, ao abrigo dos acordos celebrados – que 

constituíam grande parte da actividade desenvolvida pela IDEALMED – foram 

indevidamente sujeitos a IVA. Em consequência, a Autoridade tributária determinou que 

as deduções praticadas em virtude das liquidações de imposto sobre estes serviços 

eram indevidas, ordenando, assim, o pagamento do imposto erradamente deduzido. 

Não concordando com a decisão, a IDEALMED apresentou um pedido de constituição de 

tribunal arbitral tributário, o qual decidiu suspender a instância e submeter ao TJUE as 

seguintes questões prejudiciais: 
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i) «O artigo 132.º, n.º 1, alínea b) da Directiva [2006/112] opõe-se que se se 

entenda que um estabelecimento hospitalar pertencente a uma sociedade 

comercial de direito privado, que celebrou convenções para a prestação de 

serviços de assistência médica com o Estado e pessoas colectivas de direito 

público, passa a actuar em condições análogas às que vigoram para os 

organismos de direito público previstos naquela norma quando se verificam as 

seguintes condições: 

a. Mais de 54,5% da facturação, incluindo os montantes facturados aos 

respectivos utentes beneficiários, é efectuada com serviços do Estado e 

subsistemas públicos de saúde, a preços fixados em acordos e convenções 

com estes celebrados; 

b. Mais de 69% dos utentes são beneficiários de subsistemas de saúde 

públicos ou usufruem de serviços prestados no âmbito de convenções 

celebradas com serviços do Estado; 

c. Mais de 71% dos actos médicos foram realizados ao abrigo das convenções 

celebradas com subsistemas de saúde públicos e com serviços do Estado; 

e 

d. É grande [o] interesse público geral da actividade desenvolvida? 

ii) Tendo [a República Portuguesa] optado, ao abrigo do artigo 377.º da Directiva 

[2006/112] por continuar a isentar de IVA as operações efectuadas pelos 

estabelecimentos hospitalares não referidos no artigo 132.º, n.º 1, alínea b) 

desta Directiva e tendo concedido a estes sujeitos passivos, ao abrigo do artigo 

391.º da Directiva [2006/112], a faculdade de optarem pela tributação das 

referidas operações, com a obrigação de se manterem no regime de tributação 

por um período mínimo de cinco anos e prevendo apenas a possibilidade de 

voltarem ao regime de isenção se manifestarem tal intenção este artigo 391.º 

e/ou os princípios da protecção de direitos adquiridos e da confiança legítima, 

da igualdade, da não discriminação, da neutralidade e da não distorção da 

concorrência em relação aos utilizadores e aos sujeitos passivos que sejam 

organismos de direito público, opõem‑se a que a Autoridade Tributária e 

Aduaneira imponha o regime de isenção, antes do decurso daquele prazo, a 

partir do período em que entende que o sujeito passivo passou a prestar 

serviços em condições sociais análogas aos organismos de direito público? 
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iii) O [...] artigo 391.º da Directiva [2006/112] e/ou os princípios referidos 

opõem‑se a que a uma nova lei imponha o regime de isenção aos sujeitos 

passivos que anteriormente optaram pelo regime de tributação, antes do 

decurso daquele prazo de cinco anos? 

iv) O [...] artigo 391.º [da Diretiva 2006/112] e/ou os referidos princípios referidos 

opõem‑se a um regime legal à face do qual um sujeito passivo que optou pela 

aplicação do regime de tributação, por no momento em que formulou a opção 

não prestar serviços de saúde em condições sociais análogas aos organismos 

de direito público, pode permanecer em tal regime se passar a prestar esses 

serviços em condições sociais análogas aos organismos de direito público?» 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

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

artigo 132.º, n.º 1, alínea b) da Sexta Directiva IVA que uma prestação de serviços 

médicos deve ser isenta, quando prestada em condições sociais análogas às que 

vigoram para os organismos de direito público. 

O TJUE salienta, assim, que as condições para a aplicação da isenção são referentes às 

prestações de serviços, e não ao prestador de serviços, pelo que a proporção das 

prestações de serviços realizadas pelo prestador em causa, em condições sociais 

análogas, é irrelevante para a aplicação do regime de isenção. 

Nestes termos, o TJUE entende que a primeira questão prejudicial deve ser interpretada 

no sentido de se determinar se no âmbito da aplicação do artigo 132.º, n.º 1, alínea b) 

pelas autoridades competentes de um Estado-Membro, estas podem tomar em 

consideração o facto de as prestações de serviços serem realizadas a preços pré-

definidos e parcialmente suportados por instituições de segurança social do Estado, ao 

abrigo de convenções celebradas com autoridades públicas desse Estado-Membro. 

O TJUE salienta que o artigo 133.º da Sexta Directiva permite aos Estados-Membros 

estender a isenção prevista no artigo 132.º a sujeitos passivos de direito privado quando 

estes pratiquem preços homologados pelas autoridades públicas, o que, de resto, se 

coaduna com a ratio legis do artigo 132.º que visa isentar de IVA prestações de serviços 
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e bens de interesse geral, evitando o acréscimo de custos decorrente da sujeição a 

imposto. 

Nestes termos, a prestação de serviços médicos a preços pré-definidos no âmbito de 

convenções celebradas com autoridades públicas constitui um indício relevante para 

averiguar as condições de prestação desses serviços, i.e., se são prestados em 

condições sociais análogas às que vigoram para os organismos de direito público, nos 

termos do artigo 132.º, n.º 1, alínea b) da Sexta Directiva.  

Relativamente às restantes três questões prejudiciais colocadas, o TJUE opta por 

proceder a um exame conjunto.  

Nesses termos, o TJUE entende que estas questões se consubstanciam, no essencial, 

em determinar se os artigos 377.º e 391.º da Sexta Directiva e, bem assim, os princípios 

da confiança legítima, da segurança jurídica e da neutralidade fiscal se opõem à isenção 

de IVA relativa às prestações de serviços efectuadas por um estabelecimento hospitalar 

privado em condições sociais análogas às que vigoram para as entidades públicas, na 

medida em que essas condições apenas se verificaram posteriormente à adopção, pelo 

estabelecimento hospitalar, do regime de renúncia à isenção de IVA, o qual, à luz da 

legislação nacional, deve ser mantido por um período de 5 anos.   

Tal como resulta da jurisprudência do TJUE, da leitura conjunta dos artigos 377.º e 391.º 

da Sexta Directiva, resulta que a possibilidade de os Estados-Membros autorizarem aos 

sujeitos passivos a renúncia à isenção prevista no artigo 132.º apenas se aplica aos 

estabelecimentos que não se enquadrem nas condições previstas naquele artigo, ou 

seja, não sejam entidades públicas nem actuem em condições sociais análogas a essas. 

Em consequência, no caso de um estabelecimento hospitalar privado que opte pelo 

regime de tributação e pratique prestações de serviços em condições análogas às das 

entidades públicas, deve ser aplicada a isenção no que diz respeito a essas prestações 

de serviços. 

Assim, independentemente da legislação nacional, as prestações de serviços abrangidas 

pelo artigo 132.º devem ser isentas.  

No que diz respeito ao princípio da neutralidade fiscal, o TJUE recorda que no âmbito da 

Sexta Directiva, este princípio deve ser entendido no sentido de evitar que prestações 
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de serviços do mesmo tipo, que estão em concorrência, sejam tratadas de forma 

diferente em sede fiscal. 

Relativamente ao caso concreto, o TJUE salienta que as condições em que as prestações 

de serviços foram realizadas pela IDEALMED antes da celebração dos acordos com as 

autoridades públicas e posteriormente, não são, do ponto de vista social, iguais. Assim, 

do facto de o sujeito passivo ter optado por um regime jurídico ao abrigo do qual realizou 

operações tributáveis não decorre que esse mesmo regime tenha que ser aplicado a 

prestações de serviços posteriores, ainda que realizadas em condições sociais 

diferentes.  

De igual modo, o TJUE entende que a legislação nacional que determina a permanência 

num determinado regime tributário por um determinado período de tempo é irrelevante 

face às prestações de serviços que devam ser abrangidas pela isenção prevista no artigo 

132.º da Sexta Directiva. Nestes termos, o regime tributário de renúncia à isenção 

apenas deve ser aplicado às prestações de serviços não abrangidas pelo artigo 132.º da 

Sexta Directiva. 

A respeito do princípio da confiança legítima que, tal como recorda o TJUE, pode ser 

invocado por qualquer particular a quem uma autoridade administrativa criou 

expectativas fundadas, este não pode prevalecer face à alteração das circunstâncias em 

que a IDEALMED passou a realizar as prestações de serviços médicos posteriormente à 

celebração dos acordos com as autoridades públicas. 

Assim, segundo entende o TJUE, o facto de a legislação nacional prever um período 

durante o qual o sujeito passivo, tendo optado pela renúncia à isenção deve permanecer 

obrigado a esse regime, não cria uma confiança legítima de que, alteradas as 

circunstâncias em que o sujeito passivo realiza as prestações, esse regime se continue 

a aplicar.  

Por fim, segundo jurisprudência do TJUE, a actuação da Administração tributária dentro 

do prazo de prescrição e a consequente liquidação adicional de IVA correspondente ao 

imposto deduzido ou a serviços já prestados, que deveriam ter sido sujeitos a imposto, 

não viola o princípio da segurança jurídica. 
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DECISÃO 

À luz do exposto, respondendo à primeira questão prejudicial, o TJUE esclareceu que a 

celebração de acordos que determinam preços fixos para a prestação de serviços 

médicos, entre entidades de direito privado e autoridades públicas, é um indício que 

pode ser considerado pelas Autoridades fiscais competentes dos Estados-Membros na 

averiguação das condições em que as prestações de serviços médicos são realizadas, 

i.e., se essas prestações de serviços são realizadas em condições sociais análogas às 

que vigoram para as entidades de direito público nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 132.º da Sexta Directiva e, portanto, devem igualmente ser isentas de IVA. 

Adicionalmente, o Tribunal decide que a aplicação do regime de isenção às prestações 

de serviços realizadas em circunstâncias sociais análogas, nos termos do artigo 132.º, 

n.º 1, alínea b), por entidades de direito privado que tenham optado pelo regime de 

tributação, ao abrigo dos artigo 377.º e 391.º da Sexta Directiva, não fere os princípios 

da confiança legítima, da segurança jurídica e da neutralidade fiscal, ainda que a 

permanência no regime de tributação pelo qual optaram seja obrigatória durante um 

determinado período de tempo, na medida em que as circunstâncias em que são 

realizadas as prestações de serviços se alteraram.  

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 prestações de serviços hospitalares por entidades privadas ao abrigo de 

convenções com o Sistema Nacional de Saúde. 
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3. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-94/19  

NOME: San Domenico Vetraria SpA contra Agenzia dele Entrate 

DATA: 11 de Março de 2020 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial; IVA; Sexta Directiva; Âmbito de Aplicação; Operações 

tributáveis; Prestação de serviços realizada a título oneroso; Destacamento de pessoal 

por uma sociedade-mãe para a sua filial; Reembolso pela filial limitado às despesas 

realizadas; 

FACTOS 

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

sociedade San Domenico Vetraria SpA (doravante “SAN DOMENICO”) contra Agenzia dele 

Entrate (Agência das Receitas Itália) referente ao âmbito de aplicação do IVA, no que diz 

respeito ao conceito de prestações de serviços a título oneroso e, bem assim, ao 

enquadramento da operação de destacamento de pessoal entre sociedade-mãe e filial. 

Neste âmbito, a Administração Fiscal italiana recusou aceitar a dedução de IVA realizada 

em 2005, pela SAN DOMENICO, por referência ao IVA liquidado, no pagamento à sua 

sociedade-mãe, a Avir SpA, referente ao destacamento de um colaborador. 

Segundo a legislação nacional italiana, o destacamento de colaboradores, definido como 

a colocação temporária, pelo empregador, de colaboradores ao dispor de terceiros para 

o exercício de actividades laborais, não é considerado relevante para efeitos de IVA, 

encontrando-se fora do âmbito do imposto.  

No caso em apreço, a SAN DOMENICO, no âmbito do destacamento de um colaborador, 

recebeu facturas da sua sociedade-mãe, relativas ao custo desse destacamento, quanto 

às quais a SAN DOMENICO liquidou IVA com vista à posterior dedução desse imposto. 

No entanto, segundo a Administração Fiscal italiana, os pagamentos realizados pela SAN 

DOMENICO, relativos ao destacamento de colaborador, encontram-se fora do âmbito de 

aplicação do imposto, não constituindo prestações de serviços. Nesse sentido, procedeu 

a uma correcção fiscal para reaver o IVA deduzido. Por discordar da correcção 
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efectuada, a SAN DOMENICO reagiu judicialmente, não tendo, no entanto, a sua pretensão 

obtido acolhimento quer em primeira instância, quer em sede de recurso.  

Posteriormente, já no âmbito de um processo de recurso na Corte suprema di 

cassazione (doravante “Supremo Tribunal de Cassação”), este órgão entende que 

existem dúvidas quanto à exclusão do âmbito de aplicação do imposto do destacamento 

de colaboradores entre sociedades afiliadas quando exista reembolso do custo das 

prestações respectivas.  

De facto, o Supremo Tribunal de Cassação italiano entende que a natureza económica, 

ou seja, a caracterização como prestação de serviços a título oneroso, reside na 

existência de um interesse do empregador em destacar o colaborador, como seja 

garantir uma maior funcionalidade da organização da empresa como um todo. Neste 

sentido, o Tribunal acaba por concluir que tal natureza económica se verifica no caso em 

apreço. 

Por outro lado, o preço pago pelo destacamento poderia, também, constituir um 

indicador da existência de uma prestação de serviços a título oneroso. 

Em todo o caso, o Supremo Tribunal de Cassação considerou que seria essencial 

determinar se a norma nacional que exclui o destacamento de colaboradores do âmbito 

de aplicação do imposto resulta numa desigualdade injustificada, e em que medida fere 

o princípio da neutralidade subjacente ao IVA, quando contraposta com a colocação à 

disposição de mão de obra, que constitui uma operação tributável em sede de IVA.  

Nestas circunstâncias, o Supremo Tribunal de Cassação decidiu suspender a instância 

e submeter a TJUE a seguinte questão prejudicial: 

«Devem os artigos 2.º e 6.º da [Sexta Directiva], bem como o princípio da 

neutralidade fiscal, ser interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação 

nacional nos termos da qual não são considerados relevantes para efeitos do 

imposto sobre o valor acrescentado as afectações ou os destacamentos de pessoal 

de uma sociedade-mãe pelos quais a filial paga apenas o reembolso dos respectivos 

custos?» 
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APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

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

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

Sexta Directiva IVA que consagra o conceito de prestação de serviços a título oneroso, 

no sentido de determinar se o destacamento de colaborador realizado no caso em 

apreço deve ou não ser considerado uma prestação de serviços e, consequentemente, 

ser sujeito a tributação em sede de IVA.  

Nesse sentido, o Tribunal salienta que, segundo a jurisprudência europeia, determinada 

operação constitui uma prestação de serviços a título oneroso quando seja realizada no 

âmbito de uma relação jurídica, v.g. contratual, e seja caracterizada pela existência de 

prestações recíprocas. 

No caso em apreço, como nota o TJUE, o destacamento do colaborador é realizado no 

âmbito da relação contratual existente entre a sociedade-mãe e a sociedade-filha e o 

pagamento realizado pela SAN DOMENICO corresponde à contraprestação do 

destacamento, pelo que se pode concluir pela existência de relação jurídica e de 

prestações recíprocas.  

Adicionalmente, segundo jurisprudência europeia, o nexo de causalidade entre as duas 

prestações considera-se verificado quando estas estão reciprocamente condicionadas. 

No litígio em apreço, o pagamento realizado pela SAN DOMENICO é a contrapartida directa 

do destacamento do colaborador, pelo que se considera verificado o nexo directo entre 

as duas prestações. 

Em face do exposto, o TJUE conclui que a operação deve ser considerada uma prestação 

de serviços a título oneroso e, consequentemente, sujeita a IVA. 

No seu iter decidendo, o TJUE desconsiderou a relevância do valor pago pela SAN 

DOMENICO à sociedade-mãe, isto é, se esse valor era ou não superior aos custos 

suportados pela sociedade-mãe com o colaborador.  
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DECISÃO 

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

há que responder à questão submetida que o artigo 2.º da Sexta Directiva IVA deve ser 

interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional em virtude da qual não 

são considerados relevantes, para efeitos de IVA, os empréstimos ou destacamentos de 

pessoal de uma sociedade-mãe para a sua filial, realizados, exclusivamente, mediante o 

reembolso dos custos respectivos, quando os montantes pagos pela filial à sociedade-

mãe e o respectivo destacamento de colaborador estiverem reciprocamente 

condicionados, ou seja, existir um nexo de causalidade entre ambos. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A posição do TJUE contribui para a clarificação da interpretação e do âmbito de 

aplicação do conceito de prestação de serviços a título oneroso e, bem assim, do âmbito 

de aplicação do próprio IVA.  

Lisboa, 20 de Maio 2020, 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 
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