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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                                     
( A B R I L  E  M A I O  D E  2 0 1 6 )  

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 

aos meses de Abril de Maio de 2016.    
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1.1.1.1.    

Número do processoNúmero do processoNúmero do processoNúmero do processo: C‑528/14 

NomeNomeNomeNome: X contra Staatssecretaris van Financiën  

DataDataDataData: Acórdão de 27 de Abril de 2016 

Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Conceito de “residência habitual” – Impossibilidade de estabelecer residência 

habitual simultaneamente num Estado‑Membro e num país terceiro – Critérios de 

determinação do lugar da residência habitual 

 

FactosFactosFactosFactos    

 

Até 1 de Março de 2008, o Recorrente residiu e trabalhou nos Países Baixos.  

 

De 1 de Março de 2008 a 1 de Agosto de 2011, o Recorrente trabalhou no Catar, onde 

dispunha de uma habitação, disponibilizada pelo seu empregador.  

 

Apesar de ter vínculos profissionais e pessoais no Catar durante o referido período, a 

esposa continuou a residir e a trabalhar nos Países Baixos.  

 

Considerando o exposto, o Recorrente esteve ausente do Catar 281 dias, durante os quais 

visitou a esposa, os filhos (maiores de idade) e restante família que que permanecia nos 

Países Baixos, tendo também gozado férias noutros países. 

 

Com o intuito de regressar aos Países Baixos, solicitou uma autorização para importar os 

seus bens pessoais do Catar para a União Europeia sob o regime de franquia de direitos de 

importação, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1186/2009, do Conselho, de 16 de 

Novembro de 2009 (doravante designado por Regulamento n.º 1186/2009), o qual 

determina a concessão de franquia de direitos de importação de bens pessoais importados 

por pessoas singulares que transfiram a sua residência habitual para o território aduaneira 

da UE. 

 

Porém, tal autorização foi indeferida com o argumento de que a residência não havia sido 

transferida para país terceiro.  
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No âmbito do litígio que se seguiu, foram remetidas ao TJUE as seguintes questões 

prejudiciais:  

(i) O Regulamento n.º 1186/2009 admite a possibilidade de uma pessoa singular 

ter a sua residência habitual simultaneamente num Estado‑Membro e num país 

terceiro e, em caso afirmativo, a franquia à importação é aplicável aos bens 

pessoais transferidos para a UE contexto da cessação da residência habitual no 

país terceiro? 

(i) Na eventualidade de o referido Regulamento excluir a possibilidade de dupla 

residência habitual, e se a ponderação de todas as circunstâncias não for 

suficiente para determinar a residência habitual, que regra ou que critérios 

devem ser tidos em conta, para determinar, para efeitos de aplicação desse 

regulamento, em que país a pessoa em causa tem a sua residência habitual, 

num caso como o ora em análise, em que este tem, no país terceiro, vínculos 

pessoais e profissionais e, no Estado‑Membro, vínculos pessoais? 

 

Apreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do Tribunal    

 

No que diz respeito à primeira questão, considerou o Tribunal que o Regulamento n.º 

1186/2009 não estabelece uma definição do conceito de “residência habitual” e, como tal, 

entendeu ser necessário atender ao contexto, aos termos utilizados e, bem assim, às suas 

finalidades. 

 

Segundo o TJUE, em termos sistemáticos, a expressão “residência habitual” apresenta-se 

no singular, o que tende a confirmar que uma pessoa singular apenas pode ter, num 

determinado momento, uma única residência habitual.  

 

Por outro lado, no que concerne à questão da concessão de franquia de direitos de 

importação à transferência da residência habitual de um país terceiro para a UE, o Tribunal 

salientou que esta apenas pode ocorrer quando se verifica deslocação da residência 

habitual de um país terceiro para o território aduaneiro da União. 

 

Assim, no entendimento do Tribunal, a interpretação segunda a qual uma pessoa singular 

pode ter duas residências habituais é, nos termos do referido Regulamento, incorrecta. 
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Neste contexto, entendeu o Tribunal que, relativamente à primeira questão, o 

Regulamento nº 1186/2009 deve ser interpretado no sentido de que uma pessoa singular 

não pode dispor, simultaneamente, de uma residência habitual num Estado‑Membro e 

num país terceiro.  

 

Considerando o exposto, entendeu o TJUE não haver lugar a resposta à segunda parte da 

primeira questão. 

 

No que respeita à segunda questão prejudicial – sobre os critérios para determinar o lugar 

da residência habitual nos casos em que o indivíduo tem, num país terceiro, vínculos 

pessoais e profissionais, e num Estado-Membro, vínculos pessoais – resulta da 

jurisprudência constante do TJUE, que deve considerar-se residência habitual, o local onde 

o interessado tem o centro permanente dos seus interesses.  

 

Para efeitos de determinação da residência habitual enquanto centro permanente dos 

interesses é necessário atender, nomeadamente, à presença física da pessoa em questão, 

dos membros da família, ao local de exercício da actividade profissional, entre outros. Mais 

refere o Tribunal que, na eventualidade de estes critérios não se afigurarem suficientes, 

deve dar-se preferência, para efeitos dessa localização, aos vínculos pessoais. 

 

Em face de todos os argumentos acima expostos, o TJUE considerou, relativamente à 

segunda questão, que para se determinar se a residência habitual do interessado se 

localiza no país terceiro, há que atribuir, na apreciação global dos elementos de facto 

pertinentes, uma especial importância à duração da permanência da pessoa em causa 

nesse país terceiro.  

 

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    

 

Considerando o exposto, o TJUE conclui que o regime comunitário das franquias 

aduaneiras em causa deve ser interpretado no sentido de considerar que uma pessoa 

singular não pode dispor de uma residência habitual num Estado-Membro e outra num 

Estado-terceiro, em simultâneo.  
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Adicionalmente, e nas circunstâncias em apreço, em que o interessado tem, num país 

terceiro, tanto vínculos pessoais como profissionais e, num Estado‑Membro, vínculos 

pessoais, para se determinar a residência habitual do interessado, na acepção (do artigo 

3.°) do Regulamento n.° 1186/2009, há que atribuir, na apreciação global dos elementos de 

facto pertinentes, uma especial importância à duração da permanência da pessoa em 

causa nesse país terceiro. 

 

Implicações no Direito PortuguêsImplicações no Direito PortuguêsImplicações no Direito PortuguêsImplicações no Direito Português    

 

A presente decisão auxilia na interpretação do conceito de residência habitual, a qual 

assume especial relevância, não só no âmbito da legislação nacional, mas também do 

ponto de vista do direito fiscal internacional.  

 

2. 2. 2. 2.     

Número do processo: Número do processo: Número do processo: Número do processo: C‑520/14    

Nome: Nome: Nome: Nome: Gemeente Borsele contra Staatssecretaris van Financiën    

Data: Data: Data: Data: Acórdão de 12 de Maio de 2016    

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Conceito de “transporte escolar” em sede IVA  

    

FactosFactosFactosFactos    

 

O Município de Borsele, localizado nos Países Baixos, contratou, para efeitos de transporte 

escolar (dos alunos elegíveis), serviços de transporte, os quais, no ano de 2008, 

ascenderam ao montante de € 458.231 (incluindo IVA).  

 

De acordo com as disposições previstas no Regulamento de 2008 do Município de Borsele, 

no âmbito do transporte escolar, aproximadamente um terço dos pais dos alunos que 

beneficiaram do referido transporte escolar pagaram contribuições, cujo montante total, 

correspondente a 3% das quantias pagas por esse Município para o financiamento dos 

serviços de transporte escolar, ascendeu ao montante de € 13.958,00.  

 

A diferença entre os mencionados valores referente ao transporte escolar em causa foi 

suportada pelo mesmo Município, através do recurso a fundos públicos. 
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Junto dos serviços fiscais dos Países Baixos, o Município de Borsele sustentou que, para 

efeitos de IVA, e no âmbito da prestação de serviços de transporte escolar em causa, age 

na qualidade de sujeito passivo, pelo que, pode deduzir o correspondente IVA, facturado 

pelos transportadores contratados.  

  

Tal reclamação foi indeferida com o fundamento de que este Município não prestava 

serviços a título oneroso e, por conseguinte, não exercia também uma actividade 

económica.  

  

No âmbito do litígio que se seguiu, foram submetidas ao TJUE as seguintes questões 

prejudiciais: 

(i) No âmbito da operação em causa, deve a Directiva IVA [cfr. artigos 2.°, n.º  1, 

alínea c), e 9.°, n.° 1] ser interpretada no sentido de considerar que um Município 

configura como sujeito passivo em relação ao transporte escolar? 

(ii) Deve atender-se ao regime na sua globalidade, ou deve apreciar-se cada 

prestação de transporte separadamente? 

(iii) Neste caso, deve distinguir-se consoante a distância do transporte escolar? 

  

Apreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do TribunalApreciação do Tribunal    

 

No que diz respeito à primeira questão acima referida, considerou o TJUE que para se 

determinar se o Município deverá ser qualificado como sujeito passivo para efeitos de IVA, 

importa aferir se o mesmo exerce uma actividade económica na acepção da Directiva IVA. 

 

De acordo com a referida Directiva, deve entender-se pela expressão “actividade 

económica” como qualquer actividade de produção, de comercialização ou de prestação 

de serviços, incluindo as actividades extractivas, agrícolas e as das profissões liberais ou 

equiparadas. 

 

Neste contexto, para se determinar se o transporte escolar assegurado por um Município 

constitui uma actividade económica, na acepção da Directiva, importa, em primeiro lugar, 

esclarecer se, no âmbito da organização do transporte escolar em causa, se este Município 

efectuou a prestação de serviços a que se refere a Directiva IVA [cfr. artigo 2.º, n.º 1, alínea 

c)]. 
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Da análise aos elementos apresentados pelo órgão jurisdicional de reenvio, o TJUE 

considerou tratar-se efectivamente de uma prestação de serviços, havendo, 

posteriormente, de verificar-se se tal prestação de serviços foi efectuada a título oneroso.  

 

A este propósito, importa referir que, é jurisprudência constante do TJUE, o entendimento 

de acordo com a qual uma prestação de serviços só é efectuada a título oneroso, se existir 

entre o prestador e o beneficiário uma relação jurídica durante a qual são transaccionadas 

prestações recíprocas (cfr. a título de exemplo, o Acórdão Tolsma, C-16/93 de 5 de Junho 

de 1997 e o Acórdão MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01 de 26 de Junho de 2003).  

 

No caso em apreço, importa referir que a contribuição dos pais para as despesas de 

transporte escolar não foi calculada em função dos custos reais dos serviços prestados.  

 

Contudo, o facto de uma operação económica ser levada a cabo a um preço superior ou 

inferior ao preço de custo revela-se irrelevante para efeitos de qualificação da sua 

onerosidade.  

 

O conceito de onerosidade da prestação em causa pressupõe a existência de um nexo 

directo entre a entrega de bens, ou a prestação de serviços, e a contrapartida realmente 

recebida pelo sujeito passivo. 

 

Por conseguinte, o pagamento de uma contribuição para o transporte escolar por, 

aproximadamente, um terço dos pais das crianças transportadas permitiu ao TJUE 

considerar que a operação em apreço configura uma prestação de serviços, a título 

oneroso, nos termos da Directiva IVA. 

 

Contudo, a existência de uma prestação de serviços efectuada a título oneroso, na acepção 

da Directiva, não é condição bastante para se declarar a existência de uma actividade 

económica. 

 

Assim, para se determinar se uma prestação de serviços é efectuada em contrapartida de 

remuneração para o efeito, de tal forma que essa actividade deva ser qualificada como 

actividade económica, há que analisar todas as condições em que a prestação é realizada. 
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A este respeito, importa referir, por um lado, que o Município de Borsele recuperou, 

através das contribuições que recebeu, apenas uma pequena parte das despesas por ele 

incorridas. Assim, as contribuições em causa no presente processo não são devidas por 

cada utilizador e só foram pagas por um terço deles, cobrindo o seu montante apenas 3% 

da totalidade das despesas de transporte, sendo o remanescente financiado por fundos 

públicos.  

 

Mais refere o Tribunal que os termos estabelecidos, para efeitos de pagamento da referida 

contribuição parental, se aproxima mais da qualificação de taxa, do que remuneração.   

 

Neste sentido, o TJUE afasta a conclusão da existência de nexo directo suficiente entre o 

montante pago e a prestação de serviços efectuada, entendendo que não os montantes 

pagos não configuram uma remuneração do serviço ora em apreço.  

 

Por conseguinte, entende o Tribunal que não pode o serviço de transporte ora em análise, 

ser considerado uma actividade económica na acepção da Directiva IVA [cfr. artigo 9.°, 

n. 1]  

 

DecisãoDecisãoDecisãoDecisão    

    

Considerando o exposto, o TJUE conclui que a Directiva IVA deve ser interpretada no 

sentido de que um Município que presta um serviço de transporte escolar, em condições 

como as do processo principal – financiamento através de contribuições parentais 

correspondente a 3% do montante devido pelos serviços de transporte escolar, sendo o 

remanescente suportado por fundos públicos –, não exerce uma actividade económica, 

pelo que o Município de Borsele não deverá, na operação em apreço, ser considerado 

sujeito passivo. 

    

Implicações no DireitImplicações no DireitImplicações no DireitImplicações no Direito Portuguêso Portuguêso Portuguêso Português    

    

A presente decisão auxilia a interpretação dos conceitos de sujeito passivo e de actividade 

económica para efeitos de IVA (cfr. artigos 2.º, 3.º e 4.º do Código do IVA), permitindo 

definir os seus critérios e limites em conformidade com a Directiva IVA. 
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Lisboa, 31 de Maio de 2016 

 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

André Miguel Gaspar 

 


