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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA (1.º TRIMESTRE DE 2021) 

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-581/19 

NOME: Frenetikexito — Unipessoal Lda. contra Autoridade Tributária e Aduaneira 

DATA: 4 de março de 2021 

ASSUNTO: IVA – Diretiva 2006/112/CE — Prestações sujeitas a IVA — Isenções — 

Prestações de serviços de assistência no âmbito do exercício de profissões médicas e 

paramédicas — Acompanhamento e aconselhamento nutricional — Atividades 

desportivas, de manutenção e bem‑estar físico — Conceitos de “prestação complexa 

única”, de “prestação acessória à prestação principal” e de “independência das 

prestações”  

FACTOS 

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

Frenetikexito — Unipessoal Lda. (doravante, “Frenetikexito”) à Autoridade Tributária e 

Aduaneira portuguesa (doravante, “Administração tributária”) a respeito da aplicação 

de IVA sobre serviços de acompanhamento e aconselhamento nutricional. 

A Frenetikexito é uma sociedade comercial que gere e explora instituições desportivas, 

dedicadas a atividades de manutenção e bem‑estar físico (ginásio), bem como 

atividades de promoção e apoio à saúde humana, tais como o acompanhamento e o 

aconselhamento nutricional ou a avaliação física.  

Para esse efeito, a Frenetikexito encontra-se registada junto da Entidade Reguladora da 

Saúde portuguesa, tendo contratado uma nutricionista habilitada e certificada que se 

encontra disponível para consultas de nutrição uma vez por semana. 

Neste âmbito a Frenetikexito disponibilizava aos seus clientes pacotes de serviços que 

incluíam quer as atividades desportivas, quer o acompanhamento nutricional. Estes 

serviços de acompanhamento nutricional podiam também ser adquiridos 

separadamente, com preços variáveis, conforme o cliente fosse ou não sócio da 

Frenetikexito. 
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Nas faturas correspondentes, a disponibilização dos serviços de acompanhamento 

nutricional era discriminada, pese embora fosse pago o mesmo montante fixo quer as 

consultas tivessem sido efetivamente realizadas ou não. Sobre estes serviços de 

acompanhamento nutricional, a Frenetikexito não aplicava IVA, enquadrando a 

operação no âmbito da isenção de IVA prevista no artigo 9.º, n.º 1 do Código do IVA. 

Na sequência de uma inspeção tributária aos exercícios de 2014 e 2015, a Administração 

tributária emitiu liquidações adicionais de IVA sobre estes serviços, por considerar que 

a prestação de serviços de acompanhamento nutricional consistia numa mera prestação 

acessória devendo, por isso, ser aplicado o mesmo regime de IVA aplicado à prestação 

principal – as prestações de atividades de manutenção e bem‑estar físico. 

Não se conformando com esta apreciação, a Frenetikexito recorreu da decisão para o 

órgão jurisdicional de reenvio, o qual, confrontado com a questão de saber se o Direito 

da União considera que a prestação de serviços de acompanhamento nutricional no 

contexto descrito pode configurar uma prestação autónoma e ainda, de saber se o 

Direito da União permite isentar de IVA as prestações de serviços de disponibilização de 

acompanhamento nutricional, ainda que nem sempre se realizem as consultas, decide 

suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) as 

seguintes questões prejudiciais: 

1) Nas hipóteses em que, uma sociedade se dedica, a título principal, a atividades de 

manutenção e bem‑estar físico e, a título secundário, a atividades de saúde 

humana, entre elas nutrição, consultas de nutrição e de avaliação física, bem como 

realização de massagens e disponibiliza aos seus clientes planos que incluem 

apenas serviços de fitness e planos que incluem serviços de fitness e nutrição, 

deverá, para efeito do disposto no artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112, 

considerar‑se que a atividade de saúde humana, designadamente nutrição, é 

acessória da atividade de manutenção e bem‑estar físico, devendo, assim, ter a 

prestação acessória o mesmo tratamento fiscal da prestação principal ou deverá 

considerar‑se, ao invés, que a atividade de saúde humana, designadamente 

nutrição, e a atividade de manutenção e bem‑estar físico são independentes e 

autónomas entre si, devendo ser‑lhes aplicável o tratamento fiscal previsto para 

cada uma dessas atividades? 
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2) A aplicação da isenção prevista no artigo 132.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2006/112 

pressupõe que os serviços aí consignados sejam efetivamente prestados ou a mera 

disponibilização dos mesmos, de forma que a sua utilização esteja unicamente 

dependente da vontade do cliente, é suficiente para aplicação desta isenção?  

 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

As questões prejudiciais colocadas perante o TJUE pretendem esclarecer se a prestação 

de serviços de acompanhamento nutricional, no quadro descrito, constitui uma 

prestação acessória ou uma prestação autónoma, considerando a jurisprudência 

estabelecida do TJUE sobre as prestações de serviços complexas e compostas. 

Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio procura, ainda, saber se a mera 

disponibilização dos serviços de acompanhamento nutricional, a serem prestados por 

um profissional habilitado e certificado, com a subscrição de determinado plano, é 

suficiente para enquadrar essas prestações no âmbito da isenção de IVA prevista para 

as “prestações de serviços de assistência efetuadas no âmbito do exercício de 

profissões médicas e paramédicas, tal como definidas pelo Estado‑Membro em causa” 

ou se essa isenção está dependente da concreta realização do serviço. 

O TJUE opta por iniciar a sua análise debruçando-se sobre a segunda questão 

prejudicial, isto é, sobre a aplicação da isenção de IVA prevista no âmbito do artigo 132.º, 

n.º 1, alínea c) da Diretiva IVA (ao qual corresponde o artigo 9.º, n.º 1 do Código do IVA), 

constatando que o órgão jurisdicional de reenvio enquadra, desde logo, os serviços de 

acompanhamento nutricional no âmbito da referida isenção, apenas questionando se a 

aplicação dessa isenção está dependente da concreta realização dos serviços ou se a 

mera disponibilização desses serviços é suficiente para beneficiar da isenção. 

A este respeito, o TJUE identifica dois princípios que devem ser atendidos no âmbito da 

análise do potencial enquadramento dos serviços descritos na isenção de IVA prevista 

no artigo 132.º, n.º 1, al. c) da Diretiva IVA, nomeadamente, (i) a interpretação restritiva 

das isenções previstas no referido artigo, porquanto estas constituem derrogações à 

regra geral de sujeição a imposto de todas as prestações de serviços realizadas a título 

oneroso por sujeitos passivos, e por outro lado, (ii) o princípio da neutralidade fiscal, o 
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qual prevê a aplicação do mesmo tratamento de IVA a prestações de serviços por forma 

a não prejudicar o livre desenvolvimento do mercado concorrencial. 

Neste contexto, o TJUE, invocando jurisprudência estabelecida, observa que as 

prestações de serviços abrangidas pela alínea c) do n.º 1 do artigo 132.º da Diretiva IVA 

são aquelas que se realizam “tanto no domicílio privado do prestador como no domicílio 

do paciente ou em qualquer outro lugar” e que visam “diagnosticar, tratar e, na medida 

do possível, curar doenças ou anomalias de saúde”. 

Concluindo, assim, que as prestações de serviços de assistência, tal como descritas na 

norma em análise, devem ter uma finalidade terapêutica e, neste contexto, “as 

prestações de natureza médica ou paramédica efetuadas com a finalidade de proteger, 

incluindo manter ou restabelecer, a saúde das pessoas podem beneficiar da isenção 

prevista no artigo 132.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva IVA”. 

Da análise do TJUE resultam dois requisitos para que determinada prestação de serviços 

possa beneficiar da isenção prevista no artigo 132.º, n.º 1, al. c) da Diretiva IVA, a saber: 

(i) que a finalidade da prestação de serviços consista em proteger, manter ou 

reestabelecer a saúde das pessoas, e (ii) que essa prestação ocorra no âmbito do 

exercício das profissões médicas ou paramédicas. 

No caso vertente, conforme referido, verifica-se que as prestações de serviços de 

acompanhamento nutricional eram prestadas por uma profissional habilitada e 

certificada, enquadrando-se, dessa forma, no âmbito das atividades paramédicas 

sancionadas pelo Estado português. 

Assim, o TJUE procura estabelecer a finalidade da prestação de serviços, concluindo 

que, para derrogar o princípio geral segundo o qual IVA é cobrado sobre qualquer 

prestação de serviços realizada a título oneroso por um sujeito passivo, essa prestação 

de serviços deve cumprir uma finalidade de interesse geral, inerente a todas as isenções 

estabelecidas no capítulo 2 da Diretiva IVA, onde se enquadra o artigo 132.º.  

Confrontando o caso concreto, o TJUE considera que na ausência de indicação expressa 

de que a prestação de serviços visa fins de prevenção, diagnóstico, tratamento de uma 

doença e regeneração da saúde, e, portanto, tem uma finalidade terapêutica, este 

serviço de acompanhamento nutricional não preenche o critério da atividade de 
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interesse geral, requisito comum a todas as isenção previstas no artigo 132.º da Diretiva 

2006/112 e, por conseguinte, não é abrangido pela isenção prevista no artigo 132.º, n.º 

1, alínea c), encontrando-se, em princípio, sujeito a IVA. 

Por considerar que os serviços de acompanhamento nutricional conforme descritos pelo 

órgão jurisdicional de reenvio, não visam uma finalidade terapêutica, na aceção da 

jurisprudência do TJUE, entende que estes não podem ser equiparados a serviços de 

acompanhamento nutricional com essa finalidade terapêutica, ou seja que não são 

sucedâneos e, por isso, não entram em concorrência com os serviços de 

acompanhamento nutricional que visam fins terapêuticos. 

Nesse sentido, a aplicação de IVA à prestação de serviços descrita pelo órgão 

jurisdicional de reenvio, não viola o princípio da neutralidade fiscal, o qual determina a 

aplicação do mesmo tratamento, em sede de IVA, a prestações de serviços ou bens 

sucedâneos, isto é, que satisfaçam as mesmas necessidades do ponto de vista do 

consumidor. 

Por outro lado, o Tribunal considera que permitir a aplicação da isenção de IVA aos 

serviços descritos constituiria um alargamento do âmbito de aplicação da referida 

isenção para além da própria ratio legis da norma que a prevê. 

Afastando, por esta via, a aplicabilidade da isenção prevista no artigo 132.º, n.º 1, al. c) 

da Diretiva IVA às prestações de serviços de acompanhamento nutricional descritas, o 

TJUE não chega a responder, em concreto, à segunda questão prejudicial colocada, 

determinando que aquela isenção não é, sequer, aplicável ao tipo de serviços prestados. 

Nesse seguimento, o TJUE prossegue com a análise da primeira questão prejudicial, 

observando que no âmbito da separação de funções estabelecida entre os órgãos 

jurisdicionais de reenvio e o TJUE, cabe àqueles determinar, em face dos factos 

apurados, se um serviço de acompanhamento nutricional prestado nas condições 

descritas constitui ou não uma prestação de serviços independente dos serviços de 

manutenção e bem-estar físico. 

Com efeito, a jurisprudência do TJUE sobre as prestações de serviços complexas é 

vasta. 
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Não obstante, o TJUE propõe-se a disponibilizar elementos de interpretação de Direito 

da União que sejam úteis para a decisão a ser tomada pelo órgão jurisdicional de reenvio. 

A este propósito, o TJUE começa por esclarecer que segundo a jurisprudência europeia 

estabelecida, por regra, cada prestação de serviços deve ser considerada independente 

e autónoma, em conformidade com o disposto no artigo 1.º, n.º 2, segundo parágrafo da 

Diretiva IVA. 

Não obstante, segundo observa o TJUE, quando várias prestações suscetíveis de serem 

realizadas separadamente constituírem, no plano económico, uma prestação única e a 

sua desagregação, desse ponto de vista, se revele artificial, a prestação deverá ser 

considerada como um todo no que diz respeito à aplicação de IVA. 

Com vista a determinar se certa operação deve ser considerada única, em primeiro 

lugar, há que identificar os elementos característicos dessa operação, nomeadamente 

aferindo da sua indissociabilidade ou não e, ainda, a possibilidade de a prestação ser 

realizada de forma separada e faturada, também, individualmente. 

De acordo com o TJUE, uma operação económica constitui uma prestação única quando 

um ou mais elementos devem ser considerados como prestação principal e outros 

elementos devem ser considerados acessórios dessa prestação principal, na medida em 

que não constituem um fim em si mesmo, da perspetiva do consumidor médio, mas 

meramente um meio de beneficiar, nas melhores condições, do serviço principal do 

prestador. 

O valor relativo das várias prestações que constituem a operação económica pode ser 

utilizado como indício da acessoriedade de determinada prestação quando se verifique 

que uma prestação representa um valor mínimo ou marginal da operação económica, de 

acordo com a jurisprudência do TJUE. 

Uma vez enunciados os princípios orientadores da determinação da existência de uma 

prestação única ou composta, segundo a jurisprudência estabelecida, o TJUE prossegue 

analisando os factos do caso concreto, considerando, em primeiro lugar, que os serviços 

de manutenção e bem‑estar físico, por um lado, e de acompanhamento nutricional, por 

outro, não estão indissociavelmente ligados do ponto de vista económico, não 

constituindo assim uma prestação única de caráter complexo.  
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Por outro lado, quanto à acessoriedade da prestação de acompanhamento nutricional, 

o Tribunal observa que estas prestações representam 40% do valor da fatura, não 

podendo esse valor ser considerado marginal, essas prestações não devem ser 

consideradas acessórias da prestação de manutenção de bem-estar físico. 

Da análise do Tribunal resulta, por um lado, que as prestações de acompanhamento 

nutricional devem ser consideradas independentes e autónomas e, consequentemente, 

ser-lhes aplicado o regime de IVA próprio, independentemente daquele que é aplicável à 

prestação da manutenção do bem-estar físico. 

Não obstante, em face da análise ao âmbito da isenção decorrente do artigo 132.º, n.º 1, 

al. c) da Diretiva IVA, o Tribunal considera que as prestações de serviços de 

acompanhamento nutricional descritas, não dispondo de uma finalidade terapêutica na 

medida em que não são prestadas “para fins de prevenção, diagnóstico, tratamento de 

uma doença e regeneração da saúde”, e, por isso, não se consideram como servindo 

uma finalidade “de interesse geral”, tal como exigido para a aplicação da isenção 

constante do artigo 132.º, n.º 1, al. c) da Diretiva IVA, não podem beneficiar da referida 

isenção de IVA. 

DECISÃO 

Em face do exposto, o TJUE conclui que, ao abrigo das normas da Diretiva IVA, sem 

prejuízo de uma verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio dos factos do caso, um 

serviço de acompanhamento nutricional prestado por um profissional certificado e 

habilitado em instituições desportivas, e eventualmente, no âmbito de planos que 

incluem igualmente serviços de manutenção e bem‑estar físico, constitui uma prestação 

de serviços distinta e independente, não sendo, todavia, suscetível de ser abrangida pela 

isenção prevista no artigo 132.º, n.º 1, alínea c) da Diretiva IVA. 
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IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Esta decisão do TJUE apesar de discordar do entendimento sustentado pela 

Administração tributária considerando que as consultas de nutrição não constituem 

prestações de serviços acessórias, vem, ainda assim, oferecer uma via alternativa para 

a sua exclusão do âmbito de aplicação da isenção prevista no artigo 9.º. n.º 1 do Código 

do IVA.  

Com efeito, o TJUE vem reverter não só o entendimento da Administração tributária, na 

parte em que afasta a acessoriedade dos serviços, como o entendimento da 

jurisprudência nacional, a qual tem vindo a reconhecer a possibilidade de estas 

prestações beneficiarem do regime de isenção previsto para as prestações de serviço 

médicas.  

Assim, parece-nos que esta nova interpretação do TJUE, no que se refere ao âmbito de 

aplicação da norma prevista no artigo 9.º, n.º 1 do Código do IVA, refletir-se-á no nosso 

ordenamento jurídico numa mudança de comportamento, quer da Administração 

tributária, que tenderá a adotar este novo entendimento abandonando a teoria da 

acessoriedade, quer dos tribunais nacionais, que tenderão a uniformizar as suas 

decisões em conformidade com as orientações do TJUE vertidas neste Acórdão.  

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-388/19 

NOME: MK contra Autoridade Tributária e Aduaneira  

DATA: 18 de março de 2021 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial — Fiscalidade direta — Imposto sobre as mais‑valias 

imobiliárias — Livre circulação de capitais — Matéria coletável — Discriminação — Opção 

de tributação segundo as mesmas modalidades que os residentes — Compatibilidade 

com o direito da União 

FACTOS 

Na origem do processo de reenvio prejudicial em apreço está o litígio que opõe MK (um 

sujeito passivo singular) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (doravante, 
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“Administração tributária”) a propósito da tributação, em sede de IRS, sobre as mais-

valias resultantes da alienação de um imóvel situado em Portugal. 

MK, sendo residente fiscal em França, adquiriu um imóvel em Portugal em 2002, o qual 

tendo sido alienado em 2017, gerou uma mais-valia tributável. 

Localizando-se o imóvel em Portugal, MK procedeu à submissão de uma declaração de 

rendimentos onde, identificando-se como não residente, mas residente em país da 

União Europeia, optou pela tributação aplicável aos não residentes, excluindo, dessa 

forma, a aplicação das taxas progressivas do artigo 68.º do Código do IRS e a tributação 

segundo as regras aplicáveis aos residentes. 

Nessa sequência, a Administração tributária emitiu a respetiva liquidação de imposto, 

aplicando, à totalidade da mais-valia apurada, a taxa liberatória de 28% ao abrigo do 

regime aplicável a não residentes, nos termos do artigo 72.º, n.º 1 do Código do IRS, em 

conformidade com a opção efetuada por MK na sua declaração de rendimentos. 

Em 30 de novembro de 2018, MK contestou a referida liquidação de imposto junto do 

órgão jurisdicional de reenvio, o Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem 

Administrativa – CAAD), alegando a ilegalidade da liquidação, por entender que a 

legislação aplicável é discriminatória e violadora da livre circulação de capitais. 

Neste âmbito, MK invoca o acórdão Hollmann, emitido pelo TJUE em 11 de outubro de 

2007, no âmbito do qual o Tribunal determinou que o regime de tributação resultante do 

artigo 43.º, n.º 2 do Código do IRS, constituía uma restrição à livre circulação de capitais, 

proibida pelo artigo 63.º do TFUE, na medida em que este previa que apenas as mais-

valias realizadas por sujeitos passivos residentes em Portugal pudessem beneficiar da 

incidência de imposto em apenas 50% do valor apurado, determinando uma carga fiscal 

superior para os não residentes. 

Na sequência do Acórdão Hollmann, o legislador português aditou, ao artigo 72.º do 

Código do IRS, os n.ºs 9 e 10, introduzindo, assim, a possibilidade de os sujeitos passivos 

não residentes optarem por um regime de tributação análogo ao dos residentes, ou seja, 

a dedução de 50 % prevista no artigo 43º, n.º 2, do Código do IRS, aplicando-se as taxas 

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

submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia a seguinte questão prejudicial: 

“As disposições conjugadas dos artigos [18.º e 63.º a 65.º TFUE] devem ser 

interpretados no sentido de que se opõem a uma legislação nacional, como a que está 

em causa no presente processo (n.º 2 do artigo 43.º do [CIRS]), com as alterações 

introduzidas […] [com aditamento dos n.ºs 9 e 10 ao artigo 72.º do referido Código], por 

forma a permitir que as mais‑valias resultantes da alienação de imóveis situados num 

Estado‑Membro (Portugal), por um residente de um outro Estado‑Membro da União [...] 

(França) não fiquem sujeitos, por opção, a uma carga fiscal superior à que incidiria, em 

relação a este mesmo tipo de operação, sobre as mais‑valias realizadas por um residente 

do Estado onde estão situados os imóveis?” 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

No caso em apreço, as mais-valias resultantes da alienação de imóveis localizados em 

Portugal são tributadas distintamente, conforme o sujeito passivo seja residente ou não 

residente, de acordo com o disposto nos artigos 43.º, n.º 2, e 72.º, n.º 1, do Código do 

IRS. 

Com efeito, nos termos do artigo 43.º, n.º 2, do Código do IRS, as mais‑valias realizadas 

por residentes apenas são consideradas em 50 % do seu valor, aplicando-se as taxas 

progressivas vigentes. Em contrapartida, as mais-valias auferidas por não residentes, ao 

abrigo do artigo 72.º, n.º 1, do Código do IRS são tributadas sobre a totalidade do seu 

montante, à taxa autónoma de 28 %. 

A aplicação destas disposições resulta no apuramento de matéria coletável superior 

caso o sujeito passivo seja não residente. Assim, conforme foi anteriormente apreciado 

no Acórdão Hollmann, no que diz respeito à venda de um mesmo bem imóvel situado em 

Portugal, no caso de realização de mais‑valias, os não residentes encontram-se sujeitos 

a uma carga fiscal superior àquela que se aplica aos residentes, encontrando‑se, 

portanto, numa situação menos favorável que estes últimos.  

Com efeito, o TJUE salienta que a consideração de apenas 50% da matéria coletável das 

mais‑valias realizadas por um residente permitia que este beneficie sistematicamente 

de uma carga fiscal inferior, qualquer que seja a taxa progressiva aplicável, porquanto a 
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taxa máxima de 48% aplicada a 50% dos rendimentos será sempre mais favorável do 

que a taxa de 28% aplicada à totalidade da mais-valia tributável. 

A este respeito, o TJUE recorda que, no âmbito do Acórdão Hollmann, já se esclareceu 

que a aplicação do artigo 43.º, n.º 2 do Código do IRS, o qual determina a tributação de 

apenas 50% das mais-valias realizadas, apenas a sujeitos passivos residentes, constitui 

uma restrição aos movimentos de capitais, proibida pelo artigo 63.º TFUE. 

Assim, também neste caso, o TJUE considerou que aplicação, apenas aos sujeitos 

passivos residentes em Portugal, do regime ao abrigo do qual se tributa 50% da matéria 

coletável resultante de mais-valias realizadas, sujeitando, assim, os sujeitos passivos 

não residentes a uma carga fiscal mais alta, constitui uma restrição aos movimentos de 

capitais, proibida pelo artigo 63.º, n.º 1 TFUE. 

Todavia, o TJUE procurou, ainda, verificar se a discriminação resultante da legislação em 

análise se enquadra numa das causas justificativas do artigo 65.º, n.ºs 1 e 3 TFUE. 

Neste âmbito, entende o TJUE que resulta da leitura conjunta do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 

65.º do TFUE que os Estados‑Membros podem estabelecer distinções entre sujeitos 

passivos residentes e sujeitos passivos não residentes, desde que essa distinção não 

constitua um meio de discriminação arbitrária, nem uma restrição dissimulada à livre 

circulação de capitais. 

Sobre o exposto, resulta da jurisprudência do TJUE, nomeadamente do mencionado 

Acórdão Hollmann, que é requisito de compatibilidade das disposições que discriminam 

entre sujeitos passivos residentes e sujeitos passivos não residentes, que essa diferença 

de tratamento respeite a situações não comparáveis objetivamente ou se justifique por 

razões imperiosas de interesse geral. 

Neste âmbito, o TJUE entende que no caso em apreço, a diferença de tratamento entre 

os sujeitos passivos residentes e os sujeitos passivos não residentes prevista pela 

legislação portuguesa diz respeito a situações objetivamente comparáveis e, ainda, que 

esta diferença de tratamento não é justificada por uma razão imperiosa de interesse 

geral. 
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No que diz respeito à comparabilidade das situações, o TJUE recorda que segundo a 

jurisprudência estabelecida no Acórdão Hollmann, a tributação das mais‑valias 

resultantes da alienação de um bem imóvel incide, quer nos termos do artigo 43.º, n.º 2, 

quer nos termos do artigo 72.º, n.º 1, do Código do IRS, sobre uma única categoria de 

rendimentos dos contribuintes, sejam residentes ou não residentes. 

Por outro lado, a tributação diz respeito a essas duas categorias de sujeitos passivos, 

sendo que o Estado-Membro da fonte do rendimento, em ambas as situações, é 

Portugal. 

Nestes termos, segundo entende o TJUE, não existe nenhuma diferença objetiva entre 

os sujeitos passivos residentes e os sujeitos passivos não residentes, que seja suscetível 

de justificar uma desigualdade de tratamento fiscal entre eles, nos termos do artigo 43.º, 

n.º 2, e do artigo 72.º, n.º 1, do Código do IRS, no que respeita à tributação das mais‑valias 

realizadas pela alienação de bens imóveis situados em Portugal. Por conseguinte, a 

situação em que se encontra um sujeito passivo não residente, como MK, é comparável 

à de um sujeito passivo residente. 

Adicionalmente, o Tribunal entende que esta constatação é compatível com a própria 

ratio legis do artigo 43.º, n.º 2, do Código IRS, cujo regime de tributação de apenas 50% 

da matéria coletável tem por base a intenção de evitar a tributação excessivamente 

onerosa desses rendimentos considerados anormais e fortuitos, na medida em que nada 

permite excluir que essa consideração não possa vir a dizer respeito aos sujeitos 

passivos não residentes. 

Por outro lado, quanto à existência de razões imperiosas de interesse geral, o TJUE 

salienta que tais razões não foram, sequer, invocadas pela Administração tributária, 

sendo, contudo, afirmado que os regimes do artigo 43.º, n.º 2 e 72.º, n.ºs 9 e 10 do Código 

do IRS, visam evitar a penalização dos sujeitos passivos residentes e dos sujeitos 

passivos não residentes que optem por ser tributados como residentes, através da 

aplicação de taxas progressivas à totalidade dos seus rendimentos.  

Nesses termos, tendo o TJUE considerado, no âmbito do Acórdão Hollmann, que não 

existia uma relação direta entre o benefício fiscal em causa e a compensação desse 

benefício, conclui que não se encontrava justificada a exclusão dos sujeitos passivos não 
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residentes pelo simples facto de não sujeitarem os seus rendimentos à aplicação de 

taxas progressivas.  

Por fim, o TJUE procedeu à análise do regime de tributação aplicável aos não residentes, 

resultante dos n.ºs 9 e 10 do artigo 72.º do Código do IRS, os quais foram introduzidos 

na sequência do Acórdão Hollmann e que permitem a sujeitos passivos não residentes 

optarem por um regime de tributação análogo ao aplicável aos residentes portugueses 

e, assim, beneficiarem do abatimento de 50% previsto no artigo 43.º, n.º 2, desse código. 

Neste contexto, vem o TJUE referir que com a introdução dos n.ºs 9 e 10 do artigo 72.º 

do Código do IRS, o legislador português permitiu, assim, aos sujeitos passivos não 

residentes, como MK, escolher entre um regime fiscal discriminatório, a saber, o previsto 

no artigo 72.º, n.º 1, do Código do IRS, e outro que não o é. 

Concluindo o Tribunal, a este respeito, que a possibilidade de a escolha entre os dois 

regimes aplicáveis conferida aos sujeitos passivos não residentes não é suscetível de 

excluir os efeitos discriminatórios resultantes do artigo 72., n.º 1 do Código do IRS. 

Com efeito, segundo jurisprudência do TJUE, um regime nacional que limite uma 

liberdade fundamental garantida pelo TFUE – no caso em apreço, a livre circulação de 

capitais –, é incompatível com o Direito da União, mesmo que a sua aplicação seja 

opcional. 

Nesses termos, o TJUE esclarece que a escolha concedida aos sujeitos passivos não 

residentes, no caso em apreço, a MK, de ser tributado segundo um regime fiscal análogo 

ao aplicável aos sujeitos passivos residentes, não é suscetível, por si só, de eliminar a 

restrição à livre circulação de capitais que resulta do regime do artigo 72.º, n.º 1 do 

Código do IRS. 

DECISÃO 

Tendo em conta todas as considerações precedentes, o Tribunal decidiu que o artigo 

63.º TFUE, lido em conjugação com o artigo 65.º TFUE, deve ser interpretado no sentido 

de que se opõe à legislação de um Estado‑Membro que faz depender a tributação das 

mais-valias provenientes de bens imóveis situados nesse território e auferidas por 

sujeitos passivos residentes noutros Estado-Membro ao abrigo do regime de tributação 
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previsto para os sujeitos passivos residentes, de uma opção, pelos primeiros, do regime 

aplicável.  

Considera, assim, o TJUE que a simples introdução da opção pelo regime aplicável não 

se afigura apta, por si, a eliminar a discriminação de tratamento introduzida pela norma 

constante do 72.º, n.º 1 do Código IRS.  

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

Atendendo ao impacto que o Acórdão Hollman teve no ordenamento jurídico português, 

motivando o legislador a alterar o regime à data em vigor, parece-nos plausível antecipar 

a existência de uma nova alteração, com vista a clarificar, em linha com a jurisprudência 

já existente sobre o tema, que a taxa aplicável aos não residentes (28%) apenas incide 

sobre 50% da mais-valia.  

3. 

NÚMERO DO PROCESSO: C-403/19 

NOME: Société Générale SA contra Ministre de l’Action et des Comptes publics 

DATA: 25 de fevereiro de 2021 

ASSUNTO: Reenvio prejudicial — Artigo 63.º TFUE — Livre circulação de capitais — 

Impostos sobre as sociedades — Convenções bilaterais para evitar a dupla tributação — 

Tributação dos dividendos distribuídos por uma sociedade não residente já tributados 

noutro Estado‑Membro — Limite do crédito de imposto imputado — Dupla tributação 

jurídica 

FACTOS 

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

Générale SA (doravante, “Société Générale”) com sede em França e o Ministre de 

l’Action et des Comptes publics – Ministro da Ação e das Contas Públicas, França 

(doravante, “Ministro das Contas Públicas”), a respeito de uma decisão da autoridade 

tributária de cobrar a essa sociedade, na sua qualidade de sociedade‑mãe do grupo 

integrado para efeitos fiscais pela entidade Société Générale Asset Management 

(SGAM) Banque (doravante, “SGAM”), contribuições suplementares do imposto sobre 

as sociedades em relação aos exercícios de 2004 e 2005. 

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 (1.º trimestre de 2021) 

 

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 

Nos exercícios de 2004 e 2005, a SGAM realizou, essencialmente, dois tipos de 

operações, operações de empréstimo de títulos e operações de estruturação de fundos 

que consistiam na gestão de cabazes de ações. 

Como contrapartida destas atividades, a SGAM recebeu dividendos associados aos 

títulos de sociedades com sede em Itália, Reino Unido e Países Baixos, sobre os quais 

tinham sido deduzidas as respetivas retenções na fonte pagas nestes três 

Estados‑Membros. 

Consequentemente, a SGAM deduziu ao montante do imposto sobre as sociedades 

devido em França, por referência aos exercícios de 2004 e 2005, crédito de imposto 

correspondente a essas retenções na fonte com base no estabelecido pelas Convenções 

Franco‑Italiana, Franco‑Britânica e Franco‑Neerlandesa. 

Na sequência de uma auditoria, a autoridade tributária francesa questionou a imputação 

de uma parte desses créditos de imposto, o que resultou num aumento do imposto 

sobre as sociedades devido pela Société Générale em França. Por Sentença de 3 de 

fevereiro de 2011, o tribunal administratif de Montreuil (Tribunal Administrativo de 

Montreuil, França) anulou as contribuições adicionais de imposto imputadas à Société 

Générale, na sua qualidade de sociedade‑mãe. Por Acórdão de 17 de março de 2016, a 

cour administrative d’appel de Versailles (Tribunal Administrativo de Recurso de 

Versalhes, França) anulou a referida sentença e condenou a sociedade no pagamento do 

imposto determinado pela autoridade tributária francesa. 

Não se conformando com aquela decisão, a Société Générale interpôs recurso para o 

órgão jurisdicional de reenvio - Conseil d’État (Conselho de Estado, com formação 

jurisdicional em França), alegando que a aplicação das regras de cálculo de crédito de 

imposto pela autoridade tributária francesa violava a liberdade de circulação de capitais 

consagrada no artigo 63.º do TFUE.  

A este respeito, a Société Générale alega, invocando jurisprudência do TJUE, 

nomeadamente, os Acórdãos Beker e Beker (C‑168/11, EU:C:2013:117), de 28 de 

fevereiro de 2013, e Miljoen e o. (C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14, EU:C:2015:608) de 17 de 

setembro de 2015, que as operações realizadas por sociedades sujeitas a imposto sobre 

as sociedades em França, relativamente a títulos de sociedades estrangeiras, se 
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encontram, potencialmente, sujeitas a uma tributação superior àquela que seria 

aplicável às operações realizadas sobre títulos de sociedades francesas, em razão do 

método de cálculo do limite máximo do crédito de imposto imputado nos termos das 

Convenções Franco‑Italiana, Franco‑Britânica e Franco‑Neerlandesa, que permite 

apenas uma imputação insuficiente do imposto cobrado pelo Estado‑Membro de origem 

no imposto sobre as sociedades devido em França. 

Conforme observa o órgão jurisdicional de reenvio, nos termos da legislação francesa 

aplicável, a imputação, no imposto devido em França, da retenção na fonte paga no 

estrangeiro sobre os rendimentos de origem estrangeira tem como limite o montante do 

crédito de imposto correspondente a essa retenção na fonte, conforme previsto nas 

convenções fiscais internacionais. 

Por seu turno, decorre das Convenções Franco‑Italiana, Franco‑Britânica e 

Franco‑Neerlandesa que, quando uma sociedade sujeita a imposto sobre as sociedades 

em França recebe dividendos de uma sociedade com sede noutro Estado parte numa 

dessas convenções, que estejam sujeitos a retenção na fonte nesse Estado, a República 

Francesa tem o poder de tributar a primeira sociedade por tais dividendos. No entanto, 

essa sociedade tem direito a um crédito de imposto imputável ao imposto sobre as 

sociedades, devido em França, até ao limite do montante que seria devido em França 

sobre tais rendimentos. 

Segundo a legislação francesa aplicável, o limite ao crédito de imposto é calculado 

através da dedução, ao montante bruto dos dividendos, dos encargos e despesas 

suportados com esses dividendos, tais como despesas de aquisição, posse ou cessão 

dos títulos que deram origem ao recebimento dos dividendos.  

O órgão jurisdicional de reenvio observa que, a aplicação do referido método de cálculo 

do limite ao crédito de imposto aceite, reflete o compromisso da República Francesa de 

renunciar, na totalidade, à cobrança das receitas fiscais que obteria através da sujeição 

a imposto dos dividendos de origem estrangeira. 

Com efeito, a imputação de um crédito de imposto superior ao montante de imposto que 

resultaria da aplicação das regras de tributação francesas aos dividendos de origem 
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estrangeira, teria como efeito imputar à República Francesa o ónus de suportar total ou 

parcialmente o imposto a que esses dividendos foram sujeitos no Estado de origem. 

A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio, invocando jurisprudência do TJUE – o 

Acórdão Orange European Smallcap Fund, 20 de maio de 2008 (C‑194/06, 

EU:C:2008:289), e o Acórdão Sauvage e Lejeune, de 24 de outubro de 2018 (C‑602/17, 

EU:C:2018:856) – entende que o Direito da União não exige que um Estado-Membro 

proceda à compensação da desvantagem fiscal, suportada pelos seus residentes fiscais, 

e resultante da tributação em cadeia que decorre do exercício paralelo das 

competências fiscais dos diferentes Estados‑Membros e da aplicação, simultânea, de 

regimes fiscais díspares.  

Não obstante, na ausência de jurisprudência do TJUE, o órgão jurisdicional de reenvio, 

questiona a eventual margem de discricionariedade dos Estados‑Membros na adoção 

de mecanismos de eliminação de dupla tributação relativos a dividendos de origem 

estrangeira, distribuídos a uma sociedade residente, baseado na concessão de um 

crédito de imposto, o qual tem por limite o montante do imposto que seria devido no 

Estado de residência por referência a esses mesmos rendimentos. 

Nestas condições, o órgão jurisdicional de reenvio decidiu suspender a instância e 

submeter ao TJUE as seguintes questões prejudiciais: 

À luz do artigo [63.° TFUE], a circunstância de a aplicação das regras [de direito 

nacional], para compensar a dupla tributação dos dividendos pagos a uma sociedade 

tributável em sede de imposto sobre as sociedades no Estado‑Membro de que é 

residente por uma sociedade residente de outro Estado e sujeitos, em razão do exercício 

por este Estado da sua competência fiscal, a retenção na fonte, poder deixar subsistir 

uma desvantagem para as operações relativas a títulos de sociedades estrangeiras 

realizadas por sociedades sujeitas ao imposto sobre as sociedades no primeiro Estado 

[...] implica que este, uma vez decidida a compensação da dupla tributação, vá além da 

renúncia à cobrança das receitas fiscais que retiraria da tributação em sede de imposto 

sobre as sociedades dos dividendos em causa? 
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APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Segundo o TJUE, a questão colocada pretende esclarecer se o artigo 63.º TFUE deve ser 

interpretado no sentido de que se opõe à legislação de um Estado‑Membro que, no 

âmbito de um regime destinado a compensar a dupla tributação de dividendos auferidos 

por um sujeito passivo aí residente, e sujeitos a tributação na Estado de origem, concede 

a esse sujeito passivo um crédito de imposto cujo limite corresponde ao montante de 

imposto que seria devido no Estado‑Membro da residência do sujeito passivo que recebe 

os dividendos, ainda que esse limite não permita uma compensação total do imposto já 

pago. 

A título preliminar, o TJUE salienta, referindo jurisprudência, que compete a cada 

Estado‑Membro organizar o seu próprio sistema, em conformidade com o direito da 

União, de tributação de lucros distribuídos e definir a forma de cálculo da matéria 

coletável, bem como a taxa de tributação aplicável. 

Adicionalmente, o facto de o Direito da União não prever mecanismos de eliminação da 

dupla tributação jurídica, significa que os Estados-Membros não se encontram 

obrigados a compensar ou eliminar os inconvenientes resultantes do conflito positivo de 

competência e da tributação dos rendimentos no Estado da fonte e no Estado de 

residência. 

No caso em apreço, os dividendos recebidos por sociedades francesas são sujeitos a 

imposto sobre as sociedades, quer esses dividendos tenham origem em França ou 

origem estrangeira, sendo-lhes aplicáveis as mesmas regras de dedução de encargos e 

a mesma taxa de imposto. 

Adicionalmente, verifica-se que segundo a legislação francesa, não obstante os 

dividendos recebidos serem sujeitos a imposto em França, é atribuído um crédito de 

imposto que corresponde ao imposto já pago no Estado da fonte e não pode exceder o 

imposto que seria devido em França por referência a esse rendimento. 

Em face do exposto, o TJUE considerou que não se verifica que os dividendos 

distribuídos por sociedades com sede em Itália, Reino Unido e Países Baixos estejam 

sujeitos, em França, a um imposto sobre as sociedades mais gravoso do que os 

dividendos de origem nacional. 
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No entanto, a Société Générale, vem alegar que o crédito de imposto concedido em 

França apenas permite uma imputação parcial do imposto já pago nos outros Estados, 

o que, segundo entende, resulta numa tributação mais grave sobre os dividendos 

auferidos no estrangeiro, comparativamente aos dividendos de origem nacional. 

Ora, essa desvantagem resulta das disparidades no método de cálculo da matéria 

coletável dos dividendos à luz das legislações dos vários países envolvidos. No caso 

concreto, conforme observa o TJUE, o imposto pago em Itália, no Reino Unido e nos 

Países Baixos foi calculado sobre o montante bruto desses dividendos, sem 

possibilidade de dedução de encargos, enquanto o imposto francês sobre as sociedades 

é calculado sobre a base líquida, uma vez que a República Francesa autoriza a dedução 

de encargos, pelo que o rendimento líquido para o cálculo do crédito de imposto é 

reduzido pela referida dedução de encargos. 

A respeito da alegada violação do direito à livre circulação de capitais, o TJUE recorda 

que, cada Estado-Membro é livre de definir, em conformidade com o Direito da União, o 

método de cálculo da matéria coletável dos dividendos auferidos por sujeitos passivos 

seus nacionais. 

Adicionalmente, o TJUE salienta que, tal como a jurisprudência do TJUE já veio 

afirmando, o objetivo de uma Convenção para a evitar a dupla tributação não é garantir 

que a tributação a que um contribuinte é sujeito num Estado‑Membro não seja superior 

àquela a que estaria sujeito no outro Estado. 

Nestes termos, na ausência de exercício discriminatório, por um Estado‑Membro, da sua 

competência fiscal, uma desvantagem resultante da dupla tributação dos dividendos de 

origem estrangeira, como a que está em causa no processo principal, decorre do 

exercício paralelo das competências fiscais pelos Estados de origem desses dividendos 

e pelo Estado‑Membro de residência da sociedade acionista, não se podendo considerar 

que a legislação nacional, no processo em causa, se traduza numa restrição indevida à 

livre circulação de capitais, à luz do artigo 63.º TFUE. 

Por fim, o TJUE esclarece também que a jurisprudência do Acórdão Beker e Beker e do 

Acórdão Miljoen e o., invocada pela Société Générale, não é aplicável ao caso concreto. 
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DECISÃO 

Tendo em atenção o conjunto das considerações que precedem, o TJUE decidiu que o 

artigo 63.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que não se opõe à legislação de um 

Estado‑Membro que, no âmbito de um regime destinado a compensar a dupla tributação 

de dividendos recebidos por uma sociedade sujeita a imposto sobre as sociedades desse 

Estado‑Membro onde está estabelecida, que tenham sido tributados por outro 

Estado‑Membro, concede a essa sociedade um crédito de imposto limitado ao montante 

que esse primeiro Estado‑Membro receberia se só tais dividendos estivessem sujeitos a 

imposto sobre as sociedades, sem compensar na totalidade o tributo pago nesse outro 

Estado‑Membro. 

IMPLICAÇÕES NO DIREITO PORTUGUÊS 

A presente decisão contribui para clarificar que as desvantagens fiscais resultantes das 

disparidades nas regras de tributação das legislações nacionais dos vários Estados-

Membro da União Europeia não violam, necessariamente, a liberdade de circulação de 

capitais à luz do artigo 63.º TFUE. 

Por outro lado, é também clarificado que as Convenções para evitar a dupla tributação, 

de acordo com o Direito da União não são obrigadas a eliminar qualquer desvantagem 

resultante da aplicação, simultânea, da competência fiscal de dois Estados-Membro. 

Lisboa, 27 de abril de 2021, 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 

José Oliveira Marcelino 

(Advisory Tax Team) 
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