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A compensação pela renúncia do arrendamento em sede de Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado – anotação ao AcSTA P. n.º 986/10 (Rel.: António Calhau), de 13/04/2011.   
 
Nuno Miguel Oliveira• 

 
I. AcSTA, 2.ª Secção,  P. n.º 986/10 (Rel.: António Calhau), de 13/04/2011 
 
Sumário: 
 
I - Não constitui um verdadeiro trespasse o negócio em que o transmitente cede o seu estabelecimento 
comercial, instalado em local arrendado, sem que o adquirente lhe suceda na posição de arrendatário, 
antes celebrando um novo contrato de arrendamento. 
II – O pagamento efetuado ao titular do estabelecimento pelo suposto trespassário, a título de 
compensação pela renúncia do arrendamento, está sujeita a IVA, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do 
CIVA 
 
Lisboa, 13 de abril de 2011. – António Calhau (relator) – Valente Torrão – Dulce Neto. 
 
II. Anotação 
 
Depois de se proceder à análise do Acórdão acima mencionado, não sendo parte interessada do 
mesmo, proponho-me a analisar os factos tributários nele referidos, à luz das normas jurídicas em 
vigor à data da sua ocorrência. 
Importa referir que o Representante da Fazenda Pública, agindo em nome e por conta da 
Administração Fiscal, recorreu de uma sentença relativa a uma impugnação judicial, interposta por um 
sujeito passivo de Imposto Sobre o Valor Acrescentado, que anulou as liquidações adicionais desse 
imposto, bem como os correspondentes juros compensatórios. 
Ao proceder à análise do referido acórdão, constata-se que a Administração Fiscal  tem na sua posse 
elementos que comprovam  o recebimento pelo sujeito passivo de   € 169.341,89, referentes a uma 
compensação pela renúncia do arrendamento   (cessão do estabelecimento comercial), constando do 
referido documento a menção “Não sujeito a IVA nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Código do 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado”. 
O n.º 1 do artigo 3.º do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado determina que se considera, 
em geral, uma transmissão de bens, a transferência onerosa de bens corpóreos, por forma ao 
correspondente exercício de direito propriedade (alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, conjugado com o n.º 
1, do artigo 14.º, da Diretiva 2006/112/CE, de 28 de novembro). 

 
• DGCI. Docente da Pós-Graduação em Fiscalidade da UCP Lisboa. 
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Desta forma, parece que se podem considerar elementos fundamentais para que uma dada operação 
seja classificada como uma transferência de bens,  a existência de uma transferência onerosa de bens 
corpóreos e o correspondente exercício do direito de propriedade. 
O legislador tributário, através do n.º 2, do artigo 3.º do Código do IVA, equipara a energia elétrica, o 
gás, o calor, o frio e similares a bens corpóreos, tornando-os por isso sujeitos a tributação, 
qualificando-se tais operações, como transmissões de bens (n.º 1 do artigo 15.º da Diretiva 
2006/112/CE, de 28 de novembro). 
Importa mencionar que no n.º 3 do mesmo preceito legal, o legislador tributário assimila a 
transmissões de bens todo um conjunto de operações, que se assim não fosse não se enquadravam 
nas normas de  incidência objetiva em sede de IVA, isto é, as operações assimiladas, as quais não 
vão ser objeto de análise no presente artigo (n.º 2 do artigo 14.º da  Diretiva 2006/112/CE, de 26 de 
novembro). 
Por força do n.º 4, do artigo. 3.º do Código do IVA não são consideradas transmissões de bens as 
cessões, a título oneroso ou gratuito, do estabelecimento comercial, da totalidade de um património 
ou de uma parte dele, que seja suscetível de constituir um ramo de atividade independente, quando, 
em qualquer dos casos, o adquirente seja, ou venha a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo 
de imposto de entre os referidos na alínea a) do n.º 1, do artigo 2.º do Código do Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado (artigo 19.º da Diretiva 2006/112/CE, de 26 de novembro).  
A luz do direito interno, para que uma operação seja abrangida pelo disposto no n.º 4, do artigo 3.º do 
Código do IVA, é necessário, no caso específico, que a cessão efetuada a título oneroso do 
estabelecimento comercial ou de parte dele seja suscetível de constituir uma ramo de atividade 
independente, quando em qualquer dos casos, o adquirente, seja ou venha a ser, pelo facto da 
aquisição um sujeito passivo de imposto, de entre os referidos na alínea a) do n.º 1, do artigo  2.º do 
Código do IVA. 
Deve notar-se que o n.º 4, do artigo 3.º do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado refere-se 
apenas às transmissões definitivas, dado que as temporárias encontram-se previstas no artigo 4.º do 
mesmo diploma legal. 
Sobre este assunto a Mma. Juíza Isabel Marques da Silva, na qualidade de relator,   relativamente ao 
Acórdão N.º 036/10, de 05/05/2010, havia referido que:  
1 - A exclusão do conceito de “transmissão de bens” para efeitos de IVA das “cessões a título oneroso 
ou gratuito do estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que 
seja suscetível de constituir um ramo de atividade independente”, constante do n.º 4 do artigo 3.º do 
CIVA, corresponde à utilização por parte do legislador nacional da faculdade que lhe foi conferida pelo 
n.º 8 do artigo 5.º da Sexta Diretiva do Conselho de 17 de maio de 1977 (Diretiva 77/388/CEE), nos 
termos da qual «Os Estados-membros podem considerar que a transferência a título oneroso ou a 
título gratuito ou sob a forma de entrada numa sociedade de uma universalidade de bens ou de parte 
dela não implica uma entrega de bens e que o beneficiário é equiparado a sucessor do transmitente. 
(…)». 

2 - A norma comunitária pretendeu conferir aos Estados-Membros a possibilidade de estabelecerem 
“uma simplificação de procedimentos” e bem assim a de lhes permitir “evitar sobrecarregar as 
tesourarias das empresas”, estando este segundo objetivo relacionado “com a intenção de não 
agravar o esforço financeiro das empresas que pretendem iniciar uma atividade comercial ou 
industrial, ou expandir ou renovar a que vêm já exercendo, obrigando-as nesses momento ao 
dispêndio de um montante avultado de IVA, o qual, em princípio, iria posteriormente ser objeto de 
dedução a seu favor”. 
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3 - Daí que a norma comunitária refira expressamente que, nesses casos, o beneficiário é equiparado 
a sucessor do transmitente, alocução que, não implicando necessariamente a identidade de ramos de 
atividade exercidas por este e por aquele (como o Tribunal de Justiça já teve ocasião de esclarecer 
no seu Acórdão de 27 de novembro de 2003, processo n.º C- 497/01), parece ter implícito o 
entendimento, sob pena de frustração da ratio da norma em causa (e a daquelas que nos 
ordenamentos dos Estados-Membros concretizaram aquela faculdade), de que a exclusão só se 
verifica se o adquirente for ou vier a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo de imposto, sendo 
necessário que o adquirente continue a exercer mesma atividade económica que vinha sendo 
exercida pelo transmitente, numa relação de sequência contínua e sem interrupções.  
Atendendo ao disposto na conclusão do Acórdão de 27 de novembro de 2003, relativo ao processo 
n.º C-497/01, o Tribunal de Justiça considera que não é necessário  “(…) que a atividade do 
cessionário seja a mesma que a do cedente.”. 
Existem ainda elementos probatórios que demonstram a inexistência de qualquer transferência de 
mercadorias entre os intervenientes, assim como que a impugnante ocupou o imóvel na qualidade de 
arrendatária, não lhe tendo efetuado quaisquer benfeitorias. 
Tais factos levam-nos a concluir que a adquirente não adquiriu  um “estabelecimento comercial”, nos 
termos do n.º 4, do artigo 3.º do CIVA, encontrando-se a operação sujeita a Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado. 
Consequentemente, parece que o que se sucedeu efetivamente, face aos elementos apresentados, 
foi a extinção do anterior contrato de arrendamento, por denúncia do arrendatário, celebrando-se 
posteriormente um novo contrato, o qual nada tem a ver com o anterior. 
Relativamente à importância de € 174.579,26, paga a título de obras de benfeitorias, de acordo com 
o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, processo número 0904/06, de 12/12/2006, 
considerou-se que “Não constitui um verdadeiro trespasse o negócio em que o transmitente declara 
transferir para outrem um estabelecimento comercial instalado em local arrendado, sem que o 
adquirente lhe suceda na posição de arrendatário, antes celebrando na mesma data, um novo contrato 
de arrendamento”. 
Em face do exposto, tal como já havia sido reiterado anteriormente, não se está  perante um 
verdadeiro trespasse, tratando-se o montante em causa de uma indemnização, que constitui a 
contrapartida pela denúncia do arrendamento, para que o novo arrendatário pudesse proceder ao 
arrendamento do estabelecimento comercial. 
Em termos de incidência objetiva essa operação não se refere a uma transmissão de bens, nem a 
uma importação, nem a uma aquisição intracomunitária, pelo que, tendo em consideração o caracter 
residual das prestações de serviços, a mesma enquadra-se no âmbito do n.º 1, do artigo 4.º do Código 
do Imposto Sobre o Valor Acrescentado. 
Em suma, o simples facto de o adquirente não prosseguir com a mesma atividade económica à luz da 
Acórdão N.º C-497/01, do Tribunal de Justiça das Comunidades, datado de  27 de novembro de 2003, 
e do Acórdão N.º 036/10, de 05/05/2010, não constitui motivo para que não se verifique a aplicação 
do n.º 4, do artigo 3.º do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, no entanto já não podemos 
afirmar o mesmo quando não há transmissão do direito ao arrendamento, mas sim lugar ao pagamento 
de uma compensação, pelo facto da impugnante ter denunciado um contrato de arrendamento. 
Em face do exposto, esta situação não constitui um verdadeiro trespasse, mas sim uma operação 
tributável em sede de Imposto Sobre o Valor Acrescentado, à luz da alínea a), do n.º 1 do artigo 1.º, 
conjugado com o n.º 1, do artigo 4.º do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado,  


