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TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 

conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 

expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 

7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 

removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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J U R I S P R U D Ê N C I A  D O  T R I B U N A L  D E  
J U S T I Ç A  D A  U N I Ã O  E U R O P E I A                  
( 1 º .  T R I M E S T R E  D E  2 0 1 5 )  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 

International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 

Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 

Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

Pretende-se, com a presente Informação 

Fiscal, apresentar uma síntese trimestral 

dos principais Acórdãos proferidos pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

(“TJUE”) – à semelhança do que fazemos 

em relação às decisões do Centro de 

Arbitragem Administrativa (“CAAD”) e do 

Tribunal de Contas –, 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. 

 

A presente Informação Fiscal é relativa ao 

1.º Trimestre de 2015. 
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1. 1. 1. 1.     

Número do processo:Número do processo:Número do processo:Número do processo: C-55/14 

Nome:Nome:Nome:Nome: Régie communale autonome du stade Luc Varenne 

Data:Data:Data:Data: Acórdão de 22 de Janeiro de 2015 

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Conceito de operação de “locação de bens imóveis” para efeitos de isenção do 

IVA 

 

FactosFactosFactosFactos    

 

A Régie communale autonome du estade Luc Varenne (de ora em diante designada 

somente de “Régie”) adquiriu a exploração do estádio de futebol Luc Varenne, em Tournai, 

Bélgica, tendo a contraprestação correspondente a tal aquisição sido sujeito a IVA.  

 

Posteriormente, a Régie celebrou um contrato com o Royal Football Clube de Tournai 

ASBL (de ora em diante designado somente de “Clube”) nos termos do qual cedeu a 

utilização das instalações do estádio, mediante o pagamento de uma remuneração.  

 

Nesse contrato ficou estabelecido que o Clube poderia utilizar ocasionalmente – até um 

máximo de 18 dias por época desportiva – o campo de futebol, bem como os balneários e 

demais instalações. Paralelamente, a Régie teria o direito de aceder a qualquer momento 

às instalações, inclusivamente durante o seu período de utilização pelo Clube, 

nomeadamente para controlo da correcta utilização do mesmo. Por outro lado, no contrato 

celebrado, foi clarificado que 20% do valor diário fixo acordado corresponde à 

contraprestação pelo direito de acesso ao terreno de futebol e, 80% do valor corresponde 

à contraprestação por diferentes serviços, tais como serviços de manutenção, limpeza e 

conservação.  

 

A Régie deduziu a totalidade do IVA que onerou a aquisição das referidas instalações. 

 

No seguimento de inspecções tributárias entretanto ocorridas, a Administração tributária 

belga entendeu que a operação de cedência da utilização do estádio Luc Varenne 

consubstancia uma locação de bens imóveis isenta de IVA, devendo, consequentemente, a 

capacidade de dedução da Régie ser limitada em conformidade. 

 



 

 

www.rffadvogados.pt 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Recepção)/6º  

1250-163 Lisboa • Portugal 

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

contacto@rffadvogados.pt 

 

03 

Após emissão e contestação, por parte da Régie, de liquidação adicional, referente ao IVA 

que alegadamente teria sido deduzido indevidamente, foi submetida ao TJUE a seguinte 

questão prejudicial:  

 

a disponibilização das instalações de uma infra-estrutura desportiva, numa perspectiva de 

utilização e de exploração ocasional do estádio de futebol, incluindo os seus balneários, até 

um máximo de 18 dias por época desportiva, consubstancia uma locação de bens imóveis 

isenta de IVA, para efeitos da Directiva 2006/112/CE (“Directiva IVA”)? 

 

Apreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do Tribunal    

 

Para o TJUE, o enquadramento da operação terá que ter em conta que a Régie reservou 

para si determinados direitos, tendo sido estabelecidos ainda diversos serviços, como 

serviços de manutenção, de limpeza e de conservação, que representam 80% do valor 

diário contratualizado.  

 

O TJUE começou por definir locação de bens imóveis, à luz da legislação da União 

Europeia, como a cedência, pelo proprietário de um imóvel, ao locatário, do direito de 

ocupar o seu bem como se fosse o seu proprietário, e de excluir outras pessoas desse 

direito, mediante o pagamento de uma renda e por um prazo convencionado. 

 

Analisando, em concreto, a situação factual em causa, o TJUE começa por adiantar que 

aparentemente está em causa a prestação “(…) de um serviço mais complexo de acesso às 

instalações desportivas (…)”, na medida em que a Régie ficou contratualmente obrigada a 

manter os deveres de supervisão, gestão, manutenção e limpeza das instalações, algo que 

não é pressuposto de uma mera locação. 

 

Entende, ainda, o Tribunal que um dos mais importantes indícios de que pode estar em 

causa uma prestação de serviços e não uma locação de um bem imóvel é o facto de a Régie 

manter um serviço de portaria, que se materializa na presença constante de 

representantes da régie nas instalações. 
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Por outro lado, o facto de se ter estabelecido que 80% do valor diário fixo consubstanciaria 

a contrapartida por esses serviços é, também, um forte indício de que esta operação se 

aproxima mais de uma prestação de serviços. 

 

Assim, o TJUE afirma que, embora tenha de ser o Tribunal nacional a decidir, 

aparentemente, da factualidade descrita, parece decorrer que a Régie e o Clube 

celebraram um verdadeiro contrato de prestação de serviços e não uma mera locação de 

um bem imóvel, pois foi acordado um conjunto de prestações de serviços – serviços de 

supervisão, gestão e manutenção das instalações – e não apenas o direito de utilização das 

instalações desportivas em apreço. 

 

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    

 

O TJUE entendeu que a colocação à disposição de um estádio de futebol a título oneroso, 

por meio de um contrato que reserve ao proprietário certos direitos e prerrogativas, bem 

como, a prestação de diversos serviços acessórios, os quais configuram 80% do valor 

contratualizado, não constitui, em princípio, uma locação de bens imóveis na acepção 

pretendida pela Directiva IVA.  

 

Implicações no direito portuguêsImplicações no direito portuguêsImplicações no direito portuguêsImplicações no direito português    

 

Esta decisão contribui para a interpretação do conceito de locação de imóveis prevista no 

artigo 9.º, n.º 29 do Código do IVA. 

 

 

2.2.2.2.    

Número dos processos:Número dos processos:Número dos processos:Número dos processos: C-172/13 

Nome:Nome:Nome:Nome: Comissão Europeia vs. Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 

Data:Data:Data:Data: Acórdão de 03 de Fevereiro de 2015 

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Dedução de Grupos de Sociedades – Transferências dos prejuízos de uma filial 

não residente     
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FactosFactosFactosFactos    

 

O presente Acórdão versa sobre um litígio que opôs a Comissão Europeia ao Reino Unido, 

sendo que este último foi apoiado pela Alemanha, Espanha, Países Baixos e, por fim, pela 

Finlândia. 

 

O objecto do litígio diz respeito aos requisitos exigidos para dedução de prejuízos, por 

parte de uma sociedade não residente, num contexto de tributação de grupo. 

 

De acordo com a legislação vigente no Reino Unido, a mencionada dedução poderia 

ocorrer, no prazo de dois anos a contar do termo do exercício fiscal em que se apuraram os 

prejuízos, caso estivessem reunidos os seguintes requisitos: (i) a sociedade não residente 

tenha esgotado todas as possibilidades de tomada em consideração dos prejuízos no 

exercício fiscal em que ocorreram e nos exercícios fiscais anteriores e (ii) não existir 

nenhuma possibilidade de tomada em consideração dos prejuízos em exercícios fiscais 

futuros. 

 

A Comissão Europeia considerou que a referida legislação seria incompatível com a 

liberdade de estabelecimento, por um lado por se basear numa interpretação 

particularmente restritiva do critério do esgotamento das possibilidades de tomada em 

consideração dos prejuízos da filial não residente no Estado onde tem a sua sede, e por 

outro, porque a referida regra só seria aplicável depois da entrada em vigor da nova 

legislação. 

 

Inconformado, o Reino Unido contestou o entendimento da Comissão Europeia, o que 

levou a última a submeter o presente litígio à apreciação do TJUE. 

 

Apreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do Tribunal    

 

Em primeiro lugar, o TJUE afirmou que, de facto, ocorre no presente litígio uma diferença 

de tratamento, uma vez que, ao contrário dos prejuízos sofridos pelas sociedades 

residentes, os prejuízos sofridos pelas sociedades não residentes só podem ser tomadas 

em consideração, a título da dedução de grupo, se preencherem determinados requisitos. 
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Além disso, o TJUE constatou que a referida diferença de tratamento, no que diz respeito à 

concessão do benefício fiscal – considera-se um benefício fiscal, uma vez que se confere 

uma vantagem de tesouraria ao acelerar o apuramento dos prejuízos das sociedades 

deficitárias através da sua imputação imediata nos lucros de outras sociedades do grupo – 

é efectivamente susceptível de restringir o exercício, pela sociedade-mãe, da sua liberdade 

de estabelecimento. 

 

Contudo, o TJUE acrescentou que a diferença de tratamento pode ser justificada pelas 

seguintes razões imperiosas de interesse geral: a necessidade de preservar a repartição 

equilibrada do poder de tributação entre os Estados-Membros, ou a necessidade de 

prevenir os riscos de dupla utilização dos prejuízos e de evasão fiscal. 

 

Além disso, os requisitos – a que a legislação fiscal do Reino Unido sujeita a dedução de 

grupo transfronteiriça – deverão respeitar o princípio da proporcionalidade, o que significa 

que, os objectivos além de terem de ser adequados, não poderão ultrapassar os termos 

necessários para o fim que se pretende.  

 

Assim, e comparando com a situação apreciada no Acórdão Marks & Spencer, o TJUE 

considerou que, ao contrário do que sucede na presente situação, neste último Acórdão, a 

legislação fiscal que estaria em causa excluía qualquer tomada em consideração dos 

prejuízos sofridos pelas filiais não residentes no âmbito da dedução de grupo, existindo 

uma diferença de tratamento entre os prejuízos sofridos por uma filial residente e os 

apurados por uma filial não residente que ultrapassava o que era necessário para atingir os 

objectivos prosseguidos. 

 

Assim, no Acórdão Marks & Spencer foi considerado que, sempre que num Estado-

Membro, a sociedade-mãe residente provar à Administração tributária que uma filial não 

residente sofreu prejuízos definitivos, é contrário à liberdade de estabelecimento impedir a 

sociedade-mãe de deduzir do seu lucro tributável nesse Estado-Membro os prejuízos 

sofridos pela sua filial não residente. 

 

Ora, na presente situação, a Comissão Europeia considerou que a legislação fiscal do Reino 

Unido seria, igualmente, contrária à liberdade de estabelecimento, uma vez que, na prática, 
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só permitiria a tomada em consideração desses prejuízos pela sociedade-mãe residente 

em duas situações: (i) em primeiro lugar, quando a legislação do Estado-Membro da 

residência da filial não prevê nenhuma possibilidade de reporte de prejuízos e, (ii) em 

segundo lugar, quando esta filial entra em liquidação antes do termo do exercício fiscal em 

que ocorreram os prejuízos. 

 

Quanto ao entendimento da Comissão Europeia, o TJUE refere que quanto à primeira 

situação, o carácter definitivo dos prejuízos sofridos por uma filial não residente não pode 

resultar do facto de o Estado-Membro de residência da referida filial excluir qualquer 

possibilidade de reporte de prejuízos. Nesta situação o TJUE considera que o Estado-

Membro poderá não permitir a dedução do grupo transfronteiriço sem violar a liberdade de 

estabelecimento. 

 

Quanto ao segundo argumento invocado, o TJUE considerou que a Comissão Europeia não 

conseguiu provar a veracidade da sua afirmação, desde logo porque a legislação fiscal do 

Reino Unido prevê que a apreciação do carácter definitivo dos prejuízos sofridos por uma 

filial não residente deve ser feita por referência à situação existente imediatamente após o 

termo do exercício fiscal em que se apuram os prejuízos, não resultando da referida 

disposição nenhuma exigência relativa à entrada em liquidação da filial em causa antes do 

termo do exercício fiscal em que ocorreram os prejuízos. 

 

Além disso, e de acordo com o Acórdão Marks & Spencer, o carácter definitivo dos 

prejuízos sofridos por uma filial não residente apenas pode ser constatado se esta já não 

obtiver rendimentos no Estado-Membro da sua residência, ou seja, enquanto esta filial 

continuar a obter rendimentos, ainda que mínimos, existe a possibilidade de os prejuízos 

apurados ainda serem compensados pelos lucros futuros obtidos no seu Estado-Membro 

de residência.  

 

Neste sentido, o Reino Unido confirmou, com um exemplo concreto de uma sociedade-

mãe residente que beneficiou de uma dedução do grupo transfronteiriça, que o carácter 

definitivo dos prejuízos de uma filial não residente pode ser demonstrado quando, 

imediatamente após o termo do exercício fiscal em que ocorreram esses prejuízos, a 

mesma filial tenha cessado as suas actividades comerciais e vendido ou eliminado todo o 

seu activo que gera rendimentos. 
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DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    

 

O TJUE julgou a acção intentada pela Comissão Europeia improcedente, por considerar 

que a regra subjacente ao presente litígio não é incompatível com a liberdade de 

estabelecimento.  

 

Implicações no direito portuguêImplicações no direito portuguêImplicações no direito portuguêImplicações no direito portuguêssss    

 

O presente Acórdão auxilia na interpretação do momento em que deve ser determinado o 

carácter definitivo dos prejuízos apurados por uma filial não residente, sendo certo que 

suscita, mais uma vez, a necessidade de assegurar que o Regime Especial de Tributação de 

Grupos de Sociedades previsto no Código do IRC, se encontra conforme ao princípio que 

determina a liberdade de estabelecimento. 

 

 

3333....    

Número dos processos:Número dos processos:Número dos processos:Número dos processos: C-479/13 e C-502/13 

Nome:Nome:Nome:Nome: Comissão Europeia/Luxemburgo e Comissão Europeia/França 

Data:Data:Data:Data: Acórdãos de 5 de Março de 2015 

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Taxa reduzida no fornecimento de livros digitais ou electrónicos 

 

FactosFactosFactosFactos    

 

A Comissão Europeia requereu ao TJUE que declarasse que o Grão Ducado do 

Luxemburgo e a República Francesa violaram as disposições da Directiva IVA ao aplicarem 

a taxa reduzida de IVA no fornecimento de livros digitais ou electrónicos, dando origem, 

respectivamente, aos Processos C-479/13 e C-502/13, tendo sido proferidos dois 

Acórdãos semelhantes, os quais analisaremos em conjunto. 

 

A legislação francesa impunha a aplicação de uma taxa de 5,5% ao fornecimento de livros 

em todos os tipos de suportes físicos, incluindo os fornecidos por descarregamento. 
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Já no Luxemburgo, aplicava-se uma taxa de 3% ao fornecimento de livros, tendo este 

conceito sido densificado por meio de uma Circular da Direcção de Registos e Património, 

a qual entendeu que o conceito abrangia também livros em suporte digital. 

 

Estes Estados-Membros entendem que o Anexo III da Directiva IVA, que contém a lista 

bens e serviços que podem estar sujeitos a taxa reduzida, ao referir-se a “fornecimento de 

livros”, engloba também a venda de livros em suporte digital. 

 

A Comissão entende que tanto a França como o Luxemburgo não podem aplicar a taxa 

reduzida de IVA ao fornecimento de livros electrónicos, tendo em conta que, no seu 

entendimento, não se trata de uma transmissão de bens, mas sim de uma prestação de 

serviços, e que a Directiva IVA proíbe expressamente a aplicação da taxa reduzida aos 

“serviços prestados por via electrónica”. 

 

Apreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do Tribunal    

 

O primeiro passo lógico efectuado pelo Tribunal foi interpretar literalmente a norma ora em 

apreço, segundo a qual o fornecimento de livros em todos os suportes físicos poderá estar 

sujeito a uma taxa reduzida, caso o Estado-Membro assim o entenda. 

 

Para o TJUE, a expressão “fornecimento de livros em todos os suportes físicos” quer dizer 

que a taxa reduzida pode ser aplicada à operação de fornecer um livro em suporte físico, 

pelo que, em princípio, ficam excluídos da norma todos os livros que não tenham suporte 

físico. Caso se entenda de forma diversa, a expressão “suporte físico” ficaria esvaziada de 

conteúdo, devendo ser retirada – o que, até à data, não sucedeu. 

 

O Tribunal reconhece, também, que os livros em suporte electrónico também necessitam 

de um suporte físico para serem lidos, nomeadamente através de computadores, tablets, 

smartphones ou outros aparelhos criados para o efeito. 

 

Porém, quando se efectua uma operação de fornecimento de livros em suporte digital, não 

se fornece também o suporte físico que o permite ler. Ou seja, no entendimento do TJUE, o 

âmbito de aplicação daquela norma pressupõe que o livro seja fornecido em suporte físico, 

que permita a sua utilização e consulta. 
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Quanto ao argumento invocado pelos países envolvidos, segundo o qual foi intenção do 

legislador, aquando das alterações, à Directiva IVA, introduzidas em 2009, fazer uma 

clarificação e adaptação ao progresso técnico da expressão “livros”, abrangendo os livros 

em suporte electrónico, o TJUE vem contrapor, afirmando que, se essa fosse a sua 

intenção, o legislador teria retirado da Directiva IVA a proibição de aplicação da taxa 

reduzida de IVA aos “serviços prestados por via electrónica”. 

 

Com efeito, entende o Tribunal que estamos perante a prestação de um serviço por via 

electrónica, porquanto entende não se tratar de uma entrega de bens, na exacta medida 

em que os livros electrónicos não são bens corpóreos – sendo este um requisito essencial 

para a qualificação como “entrega de bens”, para efeitos da Directiva IVA. 

 

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    

 

Em face do exposto, o TJUE entendeu dar provimento à acção por incumprimento 

apresentada pela Comissão Europeia contra a França e o Luxemburgo, por entender que 

não poderiam estes países aplicar qualquer tipo de taxa reduzida à operação de 

fornecimento de livros em suporte digital. 

 

Implicações no direito portuguêsImplicações no direito portuguêsImplicações no direito portuguêsImplicações no direito português    

 

Estes Acórdãos são de extrema importância no que respeita à interpretação da Lista I 

anexa ao Código do IVA português, que estabelece os bens e serviços sujeitos a taxa 

reduzida e que também inclui os livros. Recorde-se que a legislação portuguesa, ao utilizar 

a expressão “livros”, não especifica o tipo de suporte em que os mesmos devem ser 

fornecidos.  

 

  



 

 

www.rffadvogados.pt 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5º (Recepção)/6º  

1250-163 Lisboa • Portugal 

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

contacto@rffadvogados.pt 

 

11 

 

4444....    

Número do processo:Número do processo:Número do processo:Número do processo: C-594/13 

Nome:Nome:Nome:Nome: “go fair” 

Data:Data:Data:Data: Acórdão de 12 de Março de 2015 

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Enquadramento das empresas de trabalho temporário que cedem prestadores de 

serviços de cuidados de saúde qualificados, enquanto “organismos de carácter social 

reconhecidos como tal”, para efeitos de isenção de IVA 

 

FFFFactosactosactosactos    

 

O presente Processo opôs uma empresa de trabalho temporário – a “go fair” Zeitarbeit 

OHG (doravante abreviadamente designada por “go fair”), e as autoridades tributárias 

alemãs, relativamente à tributação das prestações de serviços efectuadas pela primeira, a 

título do imposto sobre o volume de negócios para o período fiscal de 2010. 

 

A “go fair” é uma empresa de trabalho temporário que tem como objecto social a cedência 

de trabalhadores, e em 2010, cedeu um conjunto de profissionais prestadores de cuidados 

de saúde por ela contratados, designadamente, enfermeiros e prestadores de cuidados 

geriátricos a instituições de cuidados continuados ou ambulatórios. Cumpre salientar que 

estes trabalhadores estavam integrados nas respectivas instituições de saúde, estando, 

inclusive, subordinados à sua supervisão hierárquica e técnica. 

 

A “go fair” entende que esta operação não estava sujeita a IVA, na medida em que 

considerou ter sido efectuada uma prestação de serviços relacionada com a assistência e 

segurança social. Efectivamente, este tipo de operação encontra-se isenta de IVA, mas 

pressupõe que seja efectuada por “organismos de carácter social reconhecidos como tal”, 

na letra da lei. 

 

Tendo analisado esta operação, a Administração tributária alemã entendeu que a mesma 

deveria estar sujeita a IVA, tendo em conta que a “go fair” não é um organismo de carácter 

social reconhecido pelo Estado alemão, mas apenas uma empresa de trabalho temporário, 

pelo que, não estavam reunidas as condições para a aplicação da isenção. 
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Neste sentido, a “go fair” contestou o referido entendimento da Administração tributária 

alemã, tendo, nesse âmbito, sido submetida ao TJUE a seguinte questão prejudicial:  

 

os prestadores de cuidados de saúde devidamente diplomados pelos Estados-Membros, 

que prestam os seus serviços directamente a pessoas que necessitem de cuidados de 

saúde, ou as empresas de trabalho temporário que cedem esse tipo de pessoal a 

instituições de carácter social reconhecidas como tal enquadram-se no conceito de 

“organismos de carácter social reconhecidos como tal” referidos na Directiva e isentos de 

IVA? 

 

Apreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do Tribunal    

 

O TJUE começa por salientar que os termos utilizados pelas normas que conferem 

isenções a certos sujeitos passivos ou a certas operações são de interpretação restrita, 

porquanto se tratam de normas excepcionais às regras gerais de sujeição a IVA.  

 

Com efeito, a isenção prevista aplica-se às prestações de serviços que estejam 

estreitamente relacionadas com a assistência e segurança social, mas que sejam 

igualmente realizadas por organismos de direito público ou outros organismos 

reconhecidos como tal, no âmbito do poder de apreciação de cada Estado-membro.  

 

Neste âmbito, o TJUE verificou que o legislador alemão não pretendeu conferir às 

empresas de trabalho temporário que cedem profissionais às instituições de cuidados de 

saúde o carácter de organismos de carácter social. 

 

Assim, a qualidade de “organismo de carácter social” deverá ser atribuída pelo Estado-

Membro, de acordo com as suas próprias regras internas, sendo atribuído ao Estado- 

Membro o poder discricionário de apreciar quais os critérios de definição de organismos de 

carácter social que entenda adequados. 

 

Contudo, a interpretação destas (e, de resto, de todas as normas) deve ser feita de acordo 

com os princípios gerais do IVA, nomeadamente com o princípio da neutralidade fiscal, e 

de acordo com os objectivos pretendidos pelo legislador. 
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Recordando o que já havia sido afirmado noutros Acórdãos, o TJUE reafirma que resulta da 

jurisprudência que o conceito de organismo é suficientemente abrangente para incluir 

entidades privadas que prossigam fins lucrativos. Todavia, a cedência de trabalhadores 

não constitui, por si só, uma prestação de serviços de interesse social.  

 

O TJUE esclarece ainda que, quer os prestadores de cuidados de saúde mesmo que 

diplomados pelo Estado que prestam serviços directamente às pessoas que carecem de 

cuidados de saúde, quer as empresas de trabalho temporário que cedem estes 

prestadores de serviços às instituições de carácter social legalmente reconhecidas, se 

enquadram no conceito de organismos de carácter social reconhecidos como tal. O TJUE 

chamou ao desígnio igualmente as normas de definição de sujeito passivo de IVA, as quais 

excluem de tributação os assalariados e todos os trabalhadores, no sentido de pessoa 

vinculada a uma entidade patronal por meio de um contrato de trabalho ou qualquer outra 

relação jurídica que estabeleça vínculos de subordinação. 

 

Deste modo, aos trabalhadores da “go fair” não se aplicará a isenção, porquanto não são 

sujeitos passivos de IVA. 

 

O TJUE alerta, ainda, para a necessidade de separar as prestações em causa na relação 

estabelecida entre a “go fair” e as instituições de cuidados de saúde e na relação 

estabelecida entre os trabalhadores cedidos pela “go fair” e as referidas instituições. Com 

efeito, na primeira relação não está em causa a prestação de serviços de saúde, mas sim a 

cedência de trabalhadores, mediante uma contrapartida – operação que não está isenta de 

IVA –, enquanto na segunda relação, está, efectivamente, em causa a prestação de 

cuidados de saúde, desta feita, não sujeita a IVA, por se tratar de uma relação de 

subordinação. 

 

Assim, é totalmente irrelevante que os profissionais cedidos sejam prestadores de saúde 

credenciados pelo Estado alemão.  

 

O TJUE é peremptório ao afirmar que a cedência de trabalhadores não é “uma prestação 

de serviços de interesse geral cumprida no sector social”. E não se diga que o facto de a 

cedência em causa ser uma cedência de trabalhadores prestadores de cuidados de saúde 
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faz da actividade da “go fair” uma actividade de carácter social, pois, como verificado, 

trata-se de relações substancialmente distintas e autónomas. 

 

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    

 

Em face do exposto, o TJUE concluiu que a norma subjacente no Código do IVA que isenta 

as prestações de serviços efectuadas directamente a instituições de cuidados de saúde 

por organismos de carácter social não deve ser interpretada no sentido de isentar 

empresas de trabalho temporário que cedem profissionais de saúde e que prestam 

serviços directamente àquelas instituições, nem de isentar os profissionais que prestem 

esses mesmos serviços a essas instituições, em relações de subordinação. 

 

Implicações no direito portuguêsImplicações no direito portuguêsImplicações no direito portuguêsImplicações no direito português    

 

Esta decisão contribui para a interpretação do conceito de “reconhecimento pela entidade 

competente” previsto nalgumas normas de isenção constantes do Código do IVA, 

designadamente no artigo 9.º, n.º 7, 9 e 10. 

 

 

Lisboa, 15 de Junho de 2015. 

 

Rogério M. Fernandes Ferreira 
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