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Programa:

1. Enquadramento das regras de incidência
subjectiva

2. Regras gerais de incidência subjectiva
3. O tratamento das entidades públicas
4. Conclusões

Principais passos de resolução de uma
questão em IVA
 Qualificação
 Incidência objectiva- operações sujeitas
 Incidência subjectiva – sujeitos passivos
 Localização
 Isenções

 Valor Tributável
 Taxas
 Exercício do direito à dedução do IVA suportado

CIVA-Art.º 1.º
Regras de incidência real ou objectiva
Estão sujeitas a IVA:
 As transmissões de bens e as prestações de serviços:
- Efectuadas no território nacional
- A título oneroso
- Por um sujeito passivo agindo como tal

 As operações intracomunitárias
 As importações de bens

CIVA-Art.º2.º, n.º1
Regras de incidência pessoal ou subjectiva
 São sujeitos passivos de IVA as pessoas singulares ou
-

colectivas que:
Exerçam actividades de produção, comércio ou prestação de
serviços, incluindo as actividades extractivas, agrícolas e das
profissões livres, de modo independente e habitual
De modo independente, pratiquem uma só operação,
enquadrável numa das referidas actividades, sejam ou não estas
exercidas no território nacional
Pratiquem uma só operação sujeita a IRS ou IRC
Realizem importações de bens
Mencionem indevidamente IVA em factura
Efectuem operações intracomunitárias

CIVA-Art.º2.º, n.º1
Regras de incidência pessoal ou subjectiva
 Reverse charge - São sujeitos passivos de IVA como

adquirentes as pessoas singulares ou colectivas referidas na
alínea a) do n.º1 do art.º 2.º/Exs:
- pela aquisição dos serviços abrangidos pela alínea a) do n.º 6
do artigo 6.º, quando os respectivos prestadores não tenham,
no território nacional, sede, estabelecimento estável ou, na sua
falta, o domicílio, a partir do qual os serviços são prestados;
- que sejam adquirentes em transmissões de bens ou
prestações de serviços efectuadas no território nacional por
sujeitos passivos que aqui não tenham sede, estabelecimento
estável ou domicílio nem disponham de representante nos
termos do artigo 30.º;
- que disponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio
em território nacional e que pratiquem operações que
confiram o direito à dedução total ou parcial do imposto,
quando sejam adquirentes de cortiça, madeira, pinhas e
pinhões com casca. (Aditada pelo Decreto-Lei n.º 165/2019, de
30 /10)

CIVA – Art.º 2.º, n.º2
Delimitação negativa da incidência
 Desde que a sua não sujeição não origine

distorções de concorrência, não são sujeitos
passivos do imposto o Estado e as restantes
pessoas colectivas de direito público, quando
realizem operações no âmbito do seu jus imperii,
ainda que onerosas.

CIVA – Art.º 2.º, n.º3
Delimitação negativa da incidência
3 - O Estado e as demais pessoas colectivas de direito público referidas no
número anterior são, em qualquer caso, sujeitos passivos do imposto
quando exerçam algumas das seguintes actividades e pelas operações
tributáveis delas decorrentes, salvo quando se verifique que as exercem de
forma não significativa:
 a) Telecomunicações;
 b) Distribuição de água, gás e electricidade;
 c) Transporte de bens;
 d) Prestação de serviços portuários e aeroportuários;
 e) Transporte de pessoas;
 f) Transmissão de bens novos cuja produção se destina a venda;
 g) Operações de organismos agrícolas;
 h) Exploração de feiras e de exposições de carácter comercial;
 i) Armazenagem;
 j) Cantinas;
 l) Radiodifusão e radiotelevisão.

IVA e entidades públicas
 Devido às suas características especiais, o sector

público é sujeito a regras especiais em todos os sistemas
de imposto sobre o valor acrescentado existentes a nível
mundial, à excepção da Nova Zelândia.

IVA e entidades públicas
 A aplicação das regras da Directiva IVA às
entidades públicas implica, necessariamente, a
delimitação rigorosa dos seguintes factos ou

conceitos: (i) organismo de direito público; (ii)
actividades exercidas na qualidade de autoridades
públicas; (iii) distorções de concorrência
significativas; (iv) actividades exercidas de forma
não significativa; (v) operações isentas; (vi)
operações tributadas; (vii) tratamento dos
subsídios; e, (viii) métodos de dedução do
imposto.

IVA e entidades públicas
 Objectivos da delimitação negativa de incidência

acolhidos em 1967: concessão de um tratamento especial
a certas actividades de interesse público exercidas em
regime de monopólio, ou quase, pelas referidas
entidades.

IVA e entidades públicas
Requisitos de aplicação/Caso Comissão/Países Baixos
(Acórdão de 26 de Março de 1987, Proc. 235/85, Rec. p. 1471):
 Esteve sob análise a sujeição a IVA das prestações de serviços

efectuadas pelos notários e os oficiais de justiça a terceiros
mediante contrapartida, no âmbito das respectivas funções
públicas cometidas por lei, não se encontrando estes
profissionais integrados na Administração Pública.
Suscitava-se a questão de saber se deveriam beneficiar do
disposto no artigo 4.º, n.º 5, da Sexta Directiva, sendo
reconhecida a qualidade de organismos de direito público.

IVA e entidades públicas
 Requisitos de aplicação/Caso Comissão/Países Baixos:

“21 A análise desta norma à luz dos objectivos da directiva põe
em evidência que duas condições devem estar
cumulativamente preenchidas para que a isenção
ocorra: o exercício de actividades por um organismo público
e o exercício de actividades na qualidade de autoridade
pública. O que significa, por um lado, que os organismos de
direito público não estão automaticamente isentos
relativamente a todas as actividades que desenvolvem, mas
apenas relativamente àquelas que se enquadram na sua
missão especifica de autoridade pública…”

IVA e entidades públicas
Actividade realizada na qualidade de autoridade
pública:
 O TJUE, no Caso Comune di Carpaneto I, veio

entender que são as modalidades de exercício das
actividades que permitem determinar o alcance da não
sujeição dos organismos públicos (Acórdão de 17 de
Outubro de 1989, Proc.s 231/87 e 129/88, Rec. p. 3233,
n.ºs 15 e 16).

IVA e entidades públicas
 Actividade realizada na qualidade de autoridade pública: O

TJUE, no Caso Comune di Carpaneto I, salientou que os
organismos de direito público a que se refere a norma de
delimitação negativa da incidência praticam actividades no
exercício das respectivas funções públicas, quando as
realizem no âmbito do regime jurídico que lhes é próprio.
Pelo contrário, quando actuam nas mesmas condições
jurídicas dos operadores económicos privados, não pode
considerar-se que desenvolvem actividades no exercício das
suas funções públicas. Compete ao juiz nacional qualificar
a actividade tendo em consideração este critério.

IVA e entidades públicas
 No Caso Halle, o TJUE reconhece que a cláusula da

Directiva também tem por objectivo proteger os
concorrentes privados, na medida em que a não sujeição
dos operadores públicos possa distorcer gravemente a
concorrência (Acórdão de 8 de Junho de 2006, Proc. C430/04,Colect., p. I-4999).
 Este Caso reconhece que a cláusula da Directiva tem

igualmente por objectivo proteger a concorrência dos
operadores privados, no sentido de que se as entidades
públicas não forem sujeitos passivos podem causar
distorções de concorrência.

Jurisprudência do TJUE
 Caso Salix: A jurisprudência Salix representa uma viragem no

entendimento do TJUE.

 O Tribunal vem reconhecer expressamente que o artigo 4.°, n.º 5,

segundo parágrafo, da Sexta Directiva, deve ser interpretado no sentido
de que os organismos de direito público devem ser qualificados como
sujeitos passivos relativamente às actividades ou às operações que
exerçam na qualidade de autoridades públicas não apenas quando a sua
não sujeição ao imposto, por força do primeiro ou do quarto parágrafo
da referida disposição, conduzir a distorções de concorrência
significativas em detrimento dos seus concorrentes privados, mas
também quando conduzir a tais distorções em seu próprio prejuízo
(Acórdão de 4 de Junho de 2009, Caso Salix, Proc. C-102/08).

Jurisprudência do TJUE
 Distorções de concorrência reais ou potenciais:

Uma das questões que se suscita na análise do disposto
no artigo 13.º da Directiva IVA, é a de saber se as
distorções de concorrência significativas serão apenas
reais ou potenciais.

Jurisprudência do TJUE
Distorções de concorrência reais ou potenciais:
 Advogado Geral Miguel Poiares Maduro, nas suas

conclusões apresentadas a 12 de Junho de 2008 no Caso
Isle of Wight and Others (Acórdão de 16 de Setembro
de 2008, Proc.º C-288/07, Colect. 7203) e Conclusões
da Advogada Geral J. Kokott nos Casos T-Mobile e
Hutchison – reais.

IVA e entidades públicas
 Distorções de concorrência/Caso Isle of Wight and Others:

65 … a expressão «possa conduzir», …, deve ser
interpretada no sentido de que tem em
consideração não só a concorrência actual mas
também a concorrência potencial, entendida no
sentido de que a possibilidade de um operador
privado entrar no mercado relevante deve ser
real e não puramente hipotética.”

Jurisprudência do TJUE
 Caso Isle of Wight and Others :

Nas suas conclusões apresentadas a 12 de
Junho de 2008 neste Caso, o Advogado Geral
Miguel Poiares Maduro, apreciou, em
especial, a questão de saber o que se deveria
considerar por distorção de concorrência
significativa e qual o mercado geográfico
relevante para o efeito.

IVA e entidades públicas
 Distorções de concorrência/ Caso Isle of Wight and

Others:
“79 … o termo «significativas», … deve ser entendido no
sentido de que as distorções de concorrência actuais ou
potenciais devem ser mais do que insignificantes.”

Jurisprudência do TJUE
 A questão de saber qual o mercado geográfico

relevante para efeitos de aferir a existência de
distorções de concorrência mereceu especial cuidado
nos Casos Götz (Acórdão de 13 de Dezembro de 2007,
Proc. C-408/06, Colect., p. I-11295) e Isle of Wight and
Others, tendo-se chegado a conclusões diferentes.

Jurisprudência do TJUE
 No Caso Götz o mercado geográfico relevante para

o Tribunal é o mercado local.
 No Caso Isle of Wight and Others, o TJUE conclui

que as distorções de concorrência significativas às
quais pode conduzir a não sujeição ao IVA dos
organismos de direito público que actuam
enquanto autoridades públicas, devem ser
avaliadas por referência à actividade em causa
enquanto tal e não a um mercado local em
particular.

IVA e entidades públicas
 O TJUE desde o início que vem salientando que o artigo 4.°, n.º 5,

segundo parágrafo, da Sexta Directiva, visa garantir o respeito do
princípio da neutralidade fiscal (Veja-se, nomeadamente, o Acórdão de
8 de Junho de 2006, Caso Halle, Proc. C-430/04, Colect., p. I-4999,
n.º 24, o Acórdão de 26 de Maio de 2005, Caso Kingscrest Associates e
Montecello, Proc. C-498/03, já cit., n.º 41, e o Acórdão de 16 de
Setembro de 2008, Proc. C-288/07, Caso Isle of Wight Council e o., já
cit., n.º 24).

 De acordo com o Tribunal, este parágrafo pretende garantir que

determinadas categorias de actividades económicas cuja importância
resulta do seu objecto, não sejam excluídas do IVA por serem realizadas
por organismos de direito público no exercício das respectivas funções
públicas (Acórdão de 17 de Outubro de 1989, Caso Comune di
Carpaneto I, Procs apensos C-231/87 e C-129/88, já cit., n.º 90).

Jurisprudência do TJUE
 Caso Fazenda Pública/Município do Porto:

 O Advogado Geral Alber, nas suas conclusões
apresentadas a 29 de Junho de 2000, veio salientar
que a questão em causa se centrava nas
modalidades de exercício da actividade,
relativamente às quais as circunstâncias acessórias
em que as mesmas têm lugar podem servir de
indício quanto à qualificação do quadro jurídico
em apreço.

Jurisprudência do TJUE
 Caso Fazenda Pública/Município do Porto:
 O TJUE notou que o facto de o exercício de uma actividade como a

que estava em causa implicar a utilização de prerrogativas de
autoridade pública, como as que consistem em autorizar ou em
limitar o estacionamento numa via aberta à circulação pública ou em
punir com multa caso seja excedido o tempo de estacionamento
autorizado, permite determinar que essa actividade está sujeita a um
regime de direito público. A actuação do Estado, numa situação em que
os cidadãos se encontram numa relação de subordinação em relação a
este, constitui, por conseguinte, no entender do Tribunal de Justiça, um
indício do exercício da autoridade pública mas não representa um
requisito necessário do mesmo.

 O TJUE reiterou a jurisprudência anterior tendo remetido a apreciação

da questão aos tribunais nacionais.

Jurisprudência do TJUE
Caso Fazenda Pública/Município do Porto:
 Nas suas conclusões no Acórdão de 10 de
Dezembro de 2003, o STA concluiu que era no
exercício das prerrogativas de autoridade
pública que uma câmara municipal explora os

parques de estacionamento nas vias públicas e
os parcómetros existentes junto dos
estacionamentos (Processo 022676, 2.ª Secção).

IVA e entidades públicas
 Caso Saudaçor: neste processo estava em causa a aplicação

da norma de não sujeição a IVA a uma sociedade anónima
portuguesa de capitais exclusivamente públicos, sendo que
o TJUE não exclui a possibilidade de a mesma ser
qualificada como organismo de direito público no sentido
do artigo 13.º, n.º 1, da Directiva IVA.
A

Saudaçor, Sociedade Gestora de Recursos e
Equipamentos da Saúde dos Açores, SA foi criada pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 41/2003/A da Região
Autónoma dos Açores, de 17 de Outubro de 2003, sendo
detida a 100% pela referida Região, tendo por missão a
prestação de serviços de interesse económico geral na área
da saúde.

IVA e entidades públicas
 Caso Saudaçor: Estava em causa o facto de a AT ter considerado, que,

tendo em conta o seu regime jurídico, a Saudaçor não podia invocar a
regra da não sujeição a IVA dos organismos de direito público, prevista
no artigo 2.º, n.º 2, do CIVA, dado configurar-se como uma entidade
privada.
 Segundo a Fazenda Pública, os serviços prestados pela Saudaçor, em

matéria de planeamento e gestão do Serviço Regional de Saúde no
âmbito dos contratos-programa, enquadram-se em áreas de actividade
da iniciativa privada, o que implica também que a não sujeição ao IVA
poderia igualmente dar origem a distorções de concorrência.
 Ora, a Saudaçor considerava que devia ser qualificada como “pessoa

colectiva de direito público” na acepção do artigo 2.º, n.º 2, do CIVA.

IVA e entidades públicas
 Caso Saudaçor: O TJUE não concluiu que a Saudaçor, por ser uma

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, se configurava
para efeitos desta norma como um organismo público, mas sim,
realidade distinta, coligiu alguns aspectos que poderiam levar à sua
exclusão do âmbito do n.º 1 do artigo 13.º da Directiva, tais como:
- Assemelha-se, em certos domínios, a uma pessoa colectiva de direito
privado;
- Dispõe de alguma autonomia face à RAA, no seu funcionamento e na
sua gestão corrente;
- As modalidades da prestação de serviços de planeamento e de gestão
do Sistema Regional de Saúde são objecto de contratos-programa,
designadamente no que respeita à compensação devida por esses
serviços, o que pode sugerir que a Saudaçor actue no mercado em
concorrência com outros operadores privados.

IVA e entidades públicas


Caso Saudaçor:



Remetendo para o órgão jurisdicional nacional a ponderação da sua efectiva influência na decisão final a tomar por
este, o TJUE enunciou os seguintes aspectos passíveis de levar a crer que, “[s]ob reserva da verificação destes elementos
pelo órgão jurisdicional de reenvio, não se pode […] excluir que, atendendo a uma apreciação global que toma em
consideração as disposições do direito nacional aplicáveis à SAUDAÇOR, esse órgão jurisdicional chegue à conclusão de
que esta pode ser qualificada de organismo de direito público no sentido do artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva [do IVA]”:

a) Para a prossecução dos seus fins, a lei atribui à Saudaçor poderes de autoridade semelhantes aos detidos pela RAA, entre
os quais, por exemplo, o de proceder a expropriações;
b) Não se pode liminarmente excluir que a Saudaçor esteja integrada na organização pública da RAA, atendendo a que foi
criada pela própria RAA sob a forma de sociedade anónima, na sequência de uma operação de transformação mediante
descentralização funcional de um organismo administrativo até então existente;
c) A sua autonomia parece estar limitada pelo facto de o seu capital ser totalmente detido pela RAA e não estar aberto à
participação de particulares;
d) A RAA é o seu único cliente, cumpre a sua missão de acordo com as orientações definidas pela RAA e está submetida à
fiscalização desta, ao passo que as prestações de serviços a terceiros se enquadram no âmbito de actividades reputadas
de acessórias e com uma importância marginal, verificando-se que os serviços são exclusivamente prestados em
conformidade com a missão prevista no n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 41/2003/A, e não são adjudicados a operadores
privados, por exemplo, através de um concurso;
e) Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do DLR n.º 41/2003/A, o papel do direito privado na sua actuação é secundário
relativamente ao atribuído às regras que definem o seu regime jurídico enquanto empresa pública;
f ) Parece haver uma ligação orgânica entre a Saudaçor e a RAA, quanto mais não seja pelo facto de esta sociedade ter sido
criada por um acto legislativo aprovado pela RAA, com o objectivo de proporcionar a esta última uma “prestação de
serviços de interesse económico geral na área da saúde”, como decorre do n.º 1 do artigo 2.º do DLR n.º 41/2003/A.

Jurisprudência nacional
Caso das obras de realização das infra-estruturas
urbanísticas do saneamento, abastecimento de
água e outras, realizadas pela Câmara Municipal de
Sesimbra na Quinta do Conde:
 Estávamos perante operações de reconversão de

áreas clandestinas com ou sem a concordância dos
proprietários ou possuidores dos terrenos e
construções,
nomeadamente
quanto
à
comparticipação a assumir pelos mesmos.

Jurisprudência nacional
Caso das obras na Quinta do Conde:
 Tendo esta questão sido suscitada diversas vezes junto

dos tribunais, as orientações acolhidas e as decisões do
STA dividiram-se fundamentalmente quanto à
existência ou não de uma “ambiência de direito
público” na relação jurídica.

Jurisprudência nacional
Caso das obras na Quinta do Conde:
No caso julgado no Acórdão de 21 de Abril de 1999, a
Fazenda Pública e a sentença recorrida entendiam que não
estávamos perante o exercício de poderes de autoridade e a
recorrente entendia que sim (Processo 23330, da Secção de
Contencioso Tributário, em que foi relator o Juiz
Conselheiro Benjamim Rodrigues).
O STA concluiu que os actos de urbanização

referentes às construções e loteamentos
clandestinos são actos de gestão pública, não
sendo a Câmara sujeito passivo de IVA.

Jurisprudência nacional
Caso das obras na Quinta do Conde:
 No sentido do Acórdão de 21 de Abril de 1999 pronunciaram-se,

nomeadamente, os Acórdãos do STA de 13 de Janeiro de 1999, de 27 de
Janeiro de 1999, de 21 de Abril de 1999, de 20 de Setembro de 2000, de 6
de Dezembro de 2000 e de 19 de Junho de 2002 (respectivamente, nos
Recursos 18 610, em que foi relator o Juiz Conselheiro Vitor Meira, 21
092, em que foi relator o Juiz Conselheiro António Pimpão, ambos da
2.ª Secção, 23330, da Secção de Contencioso Tributário, em que foi
relator o Juiz Conselheiro Benjamim Rodrigues, 21091, do Pleno da
Secção de Contencioso Tributário, já cit., 18610, do Pleno da Secção de
Contencioso Tributário, em que foi relator o Juiz Conselheiro Mendes
Pimentel, e no Processo 25834, do Pleno da 2.ª Secção de Contencioso
Tributário, em que foi relator o Juiz Conselheiro António Pimpão).

Jurisprudência nacional
Caso das obras na Quinta do Conde:
 Em sentido oposto conhecem-se os Acórdãos de 17

de Abril de 1996, de 28 de Janeiro de 1998 e de 23
de Setembro de 1998 (Proferidos, respectivamente,
nos Recursos 19 885, da Secção do Contencioso
Tributário, em que foi relator o Juiz Conselheiro
Rodrigues Pardal, 19 884, da Secção do
Contencioso Tributário, em que foi relator o Juiz
Conselheiro Fonseca Limão e 18622, da Secção do
Contencioso Tributário, em que foi relator o Juiz
Conselheiro Fonseca Limão).

Jurisprudência nacional
Caso das obras na Quinta do Conde:
 No seu Acórdão de 17 de Abril de 1996, o STA veio concluir

que os poderes de autoridade são aqueles que incubem às
entidades públicas com a natureza de exclusividade. Assim
sendo, a realização de obras em prédios de particulares não
revelam o exercício de um poder de autoridade, dado tanto
poderem ser efectuadas pela Câmara Municipal como pelo
proprietário do prédio, ainda que a execução das obras
traduzisse, em si, o exercício do poder de autoridade, tratase de uma actividade que, a não ser tributada em IVA,
provocaria ou seria susceptível de provocar, distorções na
concorrência.

Jurisprudência nacional
 Em suma, a jurisprudência nacional está em sintonia com a

jurisprudência comunitária concluindo-se que, para se
aplicar o disposto no artigo 2.º, n.º 2, do CIVA, é necessário
que, cumulativamente, se esteja em presença de um
organismo público (definição esta que, ao que sabemos,
nunca foi aprofundada pelos tribunais nacionais), e que a
actuação da autoridade pública se verifique no âmbito de
um regime de direito público, com utilização dos seus
poderes de autoridade, na qualidade de autoridade pública.
Igualmente à semelhança do que se constata
relativamente à jurisprudência comunitária, temos
decisões contraditórias sobre casos idênticos.

IVA e entidades públicas
 A necessidade da revisão do tratamento em IVA das
entidades públicas tem vindo, sucessivamente, a ser

reconhecido pela própria Comissão, como uma das
tarefas prioritárias a empreender em sede deste
imposto, mas, na realidade, nada foi feito.

 O primeiro passo e único dado nesse sentido foi a
apresentação da proposta de Directiva dos serviços
públicos postais a 5 de Maio de 2003 (COM (2003)
234 final), nunca aprovada.

IVA e entidades públicas
 Problemas do actual tratamento em IVA das entidades

públicas: (i) Falta de harmonização do imposto; (ii)
Complexidade; (iii) Incerteza e discricionariedade, e,
(iv) Falta de neutralidade do imposto.

IVA e entidades públicas
 Falta de harmonização:

- A transposição das regras comunitárias para a
ordem jurídica dos EM foi efectuada com recurso a
diferentes técnicas legislativas.
- Denota-se, essencialmente, uma preocupação em
reduzir o âmbito de aplicação da delimitação
negativa de incidência, resultado este obtido por
recurso a distintas “técnicas”.

Tratamento de algumas actividades públicas

Disposição por parte da
autoridade local de:

Tributável (T)

Isento (I)

Actividades não
empresariais
(NE)

Parques de
estacionamento em
estradas públicas

D (T/NB), DK (T/NB), E,
EL,
FIN, I, NL (T/NB), P, S,
UK (T/NB)

A, B, F, IRL, L

Parques de
estacionamento em
estradas privadas

A (T/E), B, D (T/NB),
DK (T/NB), E, EL, F, FIN, I,
L (T/E), NL, P, S, U (T/NB)

IRL

Serviços de controlo
aéreo prestados às
companhias aéreas

A (T/E), B, DK, E, FIN
(T/E),
IRL, UK

EL, F, L, NL, P

Serviços veterinários
relativos a gado vivo

A, DK, F, FIN, I, IRL, NL, P,
S, UK (T/NB)

B, D, E, EL, L

Nota: Informação fornecida pelo Estados-Membros em 2000.

IVA e entidades públicas
 Complexidade,

incerteza e discricionariedade: A
aplicação do IVA às entidades públicas suscita
problemas específicos, quer, desde logo, pela distinta
natureza e caracterização das entidades públicas, quer
pela multiplicidade de actividades e operações que
podem exercer, quer, finalmente, pelo carácter vago e
indeterminado dos conceitos empregues nas regras
comunitárias.

IVA e entidades públicas
 Falta de neutralidade: De acordo com o princípio da

neutralidade, os operadores económicos que exerçam o
mesmo tipo de actividades deverão ter um tratamento
fiscal idêntico.

IVA e entidades públicas
 Falta de neutralidade: O operador isento ou não
sujeito é discriminado, afectando-se a neutralidade
interna do imposto, por uma dupla via - por um
lado, teoricamente, coloca certos serviços prestados
pelas entidades públicas numa posição privilegiada
face ao fornecimento dos mesmos serviços por parte
de entidades privadas, mas, por outro lado, vendose as entidades públicas impedidas de exercer o seu
direito à dedução nos termos gerais, são penalizadas
por este facto, sendo obrigadas a repercutir nos
preços o IVA oculto.

IVA e entidades públicas
 Falta de neutralidade:
- De forma a minimizar ou a neutralizar os efeitos prejudicais

decorrentes das limitações em matéria de exercício do direito
à dedução do imposto, diversos Estado membros
desenvolverem procedimentos de reembolso total ou parcial
do imposto para as entidades públicas com referência aos
montantes do IVA não dedutível, não reembolsados ao
abrigo das regras da Directiva IVA.

- Tais procedimentos não se podem basear nas regras da

Directiva IVA, sendo, em nosso entendimento, de duvidosa
compatibilidade com as regras comunitárias, especialmente
com as normas relativas aos auxílios de estado.

Doutrina nacional
 De acordo com o entendimento da Administração

Fiscal portuguesa exigem-se os mesmos requisitos
cumulativos
que,
segundo
a
jurisprudência
comunitária e nacional, são necessários para efeitos de
aplicação do disposto no artigo 2.º, n.º 2, do Código do
IVA.

Doutrina nacional
 Contudo, é de registar que a AF tem vindo, em algumas situações, a

demonstrar abertura a uma interpretação actualista mais conforme do
disposto no artigo 2.º, n.º 2, do CIVA, por ex., , relativamente ao fundo
de calamidades, instituído pelo DL n.º 20/96, de 19 de Março,
destinado a intervir em situações de calamidades agrícolas de origem
climatérica e a compensar os agricultores por danos provocados
exclusivamente por riscos cuja cobertura não seja possível efectuar no
âmbito de um contrato de seguro, o Estado encarregava as seguradoras
da cobrança das receitas entradas no fundo, ou seja, era substituído na
sua função, tendo, ainda assim, a AF entendido (excepcionalmente)
que a remuneração atribuída às seguradoras pelos serviços prestados
no contexto do fundo de calamidades não se encontrava sujeita a
imposto por se encontrar abrangida pelo disposto no n.º 2 do artigo 2.º
do CIVA (Informação n.º 1363, de 14.04.97, da DSIVA, averbada de
despacho concordante do Senhor Subdirector-Geral de 21.07.97).

Doutrina nacional
 No Ofício-Circulado 30029, de 14.12.2000, da DSIVA,

analisou-se o enquadramento das taxas relativas às
prestações de serviços de inspecção e controlo sanitário
quando efectuadas pelas entidades encarregues da sua
cobrança, concluindo-se que a cobrança de tais taxas pelo
Estado (Direcção-Geral de Veterinária - DGV), considera-se
abrangida pelo disposto no n.º 2 do artigo 2.º do CIVA.
Conforme se conclui, por actuarem no âmbito de poderes
delegados por uma entidade que beneficia da norma de não
sujeição, os matadouros, estabelecimentos de desmancha
ou entrepostos frigoríficos onde são cobradas, são
abrangidos pela norma de delimitação negativa de
incidência.

Doutrina nacional
 Tratamento das empresas locais - Ofício Circulado n.º

30159, de 18 de Junho de 2014 (IVA – Enquadramento
das Empresas Locais), da Direcção de Serviços do
IVA/DSIVA, que veio revogar o Ofício Circulado n.º
30126, de 15 de Abril de 2011 (IVA – actividade de gestão
patrimonial e financeira de bairros municipais
exercida por entidades empresariais locais), da DSIVA.

IVA e entidades públicas
Conclusões:
 O conceito de sujeito passivo é fundamental para efeitos de

IVA e deverá ser interpretado cautelosamente, mormente
face ao princípio da neutralidade do imposto.
 Tem-se registado um aumento generalizado das situações de

reverse charge para fazer face a situações de fraude e evasão
fiscal, mas dificilmente se passará a um sistema generalizado
de reverse charge conforme propostas apresentadas pela
França e Áustria há quase 20 anos.

IVA e entidades públicas
Conclusões:
 O melhor sistema parece ser o de tributação generalizada.

 Uma conclusão é certa, as regras da Directiva IVA no tocante

ao tratamento das operações efectuadas pelas entidades
públicas tornaram-se manifestamente anacrónicas e, na
prática, insustentáveis, carecendo, senão de uma revolução
em termos imediatos, de melhoramentos que poderão e
deverão ser introduzidos, sob pena de se descredibilizar o
funcionamento coerente do segundo sistema comum do IVA.

IVA e entidades públicas
 Teresa Lemos: Quanto mais se limitar a base de

incidência do imposto, quanto mais isenções e regimes
especiais forem criados, quanto mais taxas existirem,
maior é o afastamento do IVA da pretendida perfeição
teórica do seu funcionamento, menos cabalmente o
imposto alcança os seus objectivos.

