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Resumo 
 
Este artigo aborda diversos aspectos relacionados com o conceito de estabelecimento estável para 
efeitos de IVA, nomeadamente à luz da experiência portuguesa no tratamento da questão. No passado 
este conceito não foi objecto de uma análise comparável à efectuada em matéria de impostos sobre o 
rendimento, talvez por alguma desnecessidade prática em função das anteriores regras de localização 
das operações. Contudo, desde a implementação do VAT package que tal análise terá de ser 
aprofundada, particularmente em países como Portugal em que o conceito foi muito pouco explorado 
até ao presente. O contributo oferecido pelo Regulamento de Execução n.º 282/2011 do Conselho não 
esgota esta necessidade. O artigo procura contribuir para esse debate, sempre que possível recorrendo 
à análise de situações concretas, decorrentes da experiência prática do autor. 
 
This article covers several aspects regarding the permanent establishment concept for VAT purposes, 
namely considering the Portuguese experience. In the past this concept has not been subject to the 
same deep analysis that has been done for income taxes, maybe because there was not a practical need 
for that in light of the existing place of supply rules. However, from the moment the VAT Package 
rules have been implemented such analysis must be deepened, namely in countries such as Portugal 
where the concept is basically unexplored until today. The contribution made available by the Council 
Implementing Regulation nr. 282/2011 does not preclude this necessity. The article aims to contribute 
to this debate, always considering the analysis of real-life situations, based in the author’s practical 
experience. 
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II. Introdução 

 

O conceito de “estabelecimento estável” em imposto sobre o valor acrescentado (“IVA”) não tem 

merecido a atenção que lhe achamos devida, em particular em Portugal, onde, quando não é ignorado 

pelos agentes, é muitas vezes confundido com o paralelo conceito para efeitos de impostos sobre o 

rendimento. 

Contudo, a expressão “estabelecimento estável” é referida 22 vezes na Directiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de Novembro de 2006 (“Directiva do IVA”). A legislação portuguesa vai ainda mais 

além, mencionando 30 vezes a mesma expressão no Código do IVA e outras 7 no Regime do IVA nas 

Transacções Intracomunitárias (“RITI”). 

O conceito de “estabelecimento estável” para efeitos de IVA é, contudo, autónomo e independente 

de outros que se coloquem a par em matéria de impostos, nomeadamente nos impostos sobre o 

rendimento. Ainda assim, é de fácil verificação que, em sede destes últimos, se tem trabalhado o 

conceito de forma mais aprofundada2. Entendemos que tal será fruto, sobretudo, do facto de no IVA 

não se ter revelado tão preponderante este conceito, face às regras de localização do imposto 

(relativamente às transmissões de bens é praticamente irrelevante, atendendo às regras de 

localização3), como acontece em sede dos impostos sobre o rendimento. 

Contudo, quando em Janeiro de 2010 grande parte das regras de localização em IVA para efeitos 

de prestações de serviços foi alterada na UE (na decorrência do denominado “VAT Package”, 

nomeadamente através das decorrentes da Directiva n.º 2008/8/CE, de 12 de Fevereiro), a definição do 

conceito e do seu âmbito de aplicação tornou-se mais relevante, uma vez que o número de situações 

que dependem do “estabelecimento estável” para a determinação do lugar da tributação das operações 

foi bastante alargado. 

Entretanto, a instituição que mais foi contribuindo, ao longo dos anos, para o aperfeiçoamento 

deste conceito em sede de IVA foi, sem dúvida, o Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”), 

através da sua jurisprudência cuidada e, as mais das vezes, uniforme. 

 
2 Não deixando de ser curioso que, sendo o IVA um imposto de matriz comunitária, onde declaradamente se procura 
uma harmonização de regras e conceitos, se esteja atrás dos impostos sobre o rendimento no que ao desenvolvimento 
destes conceitos se refere. 
3 Excepção feita às regras de localização constantes dos artigos 38º e 39º da Directiva do IVA, relativas ao fornecimento 
de gás, electricidade, calor e frio (considerados, para efeitos deste imposto, como bens), nas quais o conceito de 
“estabelecimento estável” é utilizado como critério de determinação do local de tributação. 
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No dia 15 de Março de 2011, o Conselho Europeu aprovou o Regulamento de Execução (UE) n.º 

282/20114, estabelecendo medidas de aplicação da Directiva do IVA5. A generalidade das medidas do 

Regulamento será aplicável a partir do dia 1 de Julho de 2011, incluindo várias que directamente 

dizem respeito ao conceito de “estabelecimento estável”. 

Neste breve artigo abordamos a evolução que este conceito teve em sede de IVA, nomeadamente 

decorrente dos Acórdãos do TJUE, as soluções propostas pelo Regulamento n.º 282/2011, bem como 

a perspectiva interna portuguesa, esperando contribuir, ainda que modestamente, para a reflexão 

nestas matérias, aportando uma perspectiva sempre que possível pragmática, em resultado da 

experiência colhida na nossa actividade profissional. 

 

II. A Directiva do IVA  

 

Como referimos, o conceito de estabelecimento estável assumiu maior relevo com a introdução 

das novas regras de localização de serviços em sede de IVA, destacando-se as regras gerais constantes 

dos artigos 44º e 45º da Directiva do IVA. 

Até 31 de Dezembro de 2009, a regra geral de localização das prestações de serviços no espaço da 

União Europeia (“UE”) constava do artigo 43º da Directiva do IVA, aí se consagrando que o lugar da 

prestação de serviços é aquele em que o prestador tem a sede da sua actividade económica ou dispõe 

de um estabelecimento estável a partir do qual é efectuada a prestação de serviços (ou, na sua falta, o 

lugar onde tem domicílio ou residência habitual). 

Tratava-se de uma regra aplicável independentemente da qualidade do adquirente dos serviços 

(sujeito passivo ou não sujeito passivo) e que continha já a noção de “estabelecimento estável”. 

Desenvolviam-se, depois, diversas excepções a esta regra geral, entre elas a constante do artigo 

56º, que estabelecia como lugar de tributação de uma série de prestações de serviços (entre outras, as 

de publicidade, consultoria, operações financeiras, cedência de pessoal, locação de alguns bens 

móveis corpóreos e telecomunicações), aquele onde o destinatário (estabelecido fora da UE ou, se 

 
4 Publicado no Jornal Oficial da União Europeia de 23 de Março de 2011. 
5 Este Regulamento resulta de proposta da Comissão, a qual havia sido submetida a 17 de Dezembro de 2009, contendo, 
entre outras, as sugestões resultantes da 88ª reunião do Comité do IVA. 
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aqui estabelecido, desde que sujeito passivo) tinha a sede da sua actividade económica ou 

estabelecimento estável para o qual os serviços eram prestados. 

Daqui se conclui que a regra geral de localização dos serviços existente até 2010 se baseava no 

princípio da tributação na localização do prestador, sendo tal regra mitigada, relativamente a alguns 

serviços, por outras regras de sujeição territorial que recorriam a outros critérios de conexão, como o 

da tributação na localização do adquirente dos serviços acima referida. 

Com a aplicação das novas regras em 2010, alargou-se à regra geral de localização o princípio da 

tributação no lugar onde se encontra o adquirente dos serviços, sempre que este seja um sujeito 

passivo e actue enquanto tal (artigo 44º da Directiva do IVA). 

Manteve-se, simultaneamente, a regra geral de localização no lugar em que se encontra o 

prestador, nos serviços prestados a não sujeitos passivos (artigo 45º da mesma Directiva). 

No âmbito do referido artigo 44º, tornou-se, portanto, relevante definir o local em que um serviço 

é adquirido, pois se o for na sede da actividade económica do adquirente aí será tratado para efeitos de 

IVA, já não o sendo caso o serviço se tenha destinado a um estabelecimento estável do mesmo 

adquirente, localizado noutro país (considerando-se, então, aí localizado). 

O conceito de “estabelecimento estável” assumiu, desta forma, uma maior relevância, face àquela 

que, até então, apresentara (ainda que esta não fosse despicienda). 

 

III. O conceito de “estabelecimento estável” na jurisprudência do TJUE 

 

O conceito de “estabelecimento estável” em sede de IVA, principalmente para efeitos de 

determinação da sujeição territorial ao imposto, tem sido desenvolvido ao longo dos anos pela 

jurisprudência do TJUE (emanada no âmbito de processos de reenvio prejudicial, actualmente 

previstos pelo artigo 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia), onde os juízes são 

coadjuvados pelos vários intervenientes que, no âmbito dos processos, são chamados a pronunciarem-

se (as partes, o Advogado-Geral, a Comissão Europeia e os Estados-Membros). 

Trata-se, naturalmente, de uma evolução do conceito baseada nos casos específicos que vão 

chegando ao TJUE, requerendo que este se pronuncie sobre situações concretas em disputa, o que 

limita, de certa forma, o alcance e a abrangência da definição que de cada processo vai resultando, 
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nomeadamente porque em vários casos tal delimitação do conceito é efectuada de forma negativa, ou 

seja, através da indicação daquilo que não constitui um estabelecimento estável. 

Contudo, ainda que não caiba ao TJUE a preocupação de fixar de forma geral e abstracta o 

conceito de “estabelecimento estável” para efeitos de IVA (tal deveria ser tarefa do legislador 

comunitário, o qual, até ao Regulamento n.º 282/2011, sempre se absteve de contribuir de forma 

inequívoca para tal definição), a coerência, consistência e estabilidade, ao longo dos anos e processos, 

dos conceitos e definições providenciados por este Tribunal, permitiu ver nos mesmos uma 

importantíssima referência e ajuda na determinação daquilo que se deve entender por estabelecimento 

estável para efeitos de IVA. 

Dos vários Acórdãos do TJUE que poderíamos referenciar no âmbito deste assunto, entendemos 

que cabe realçar (por ordem cronológica) os relativos aos casos Gunter Berkholz (C-168/84), Faaborg-

Gelting Linien A/S (C-231/94), DFDS A/S (C-260/95), Aro Lease BV (C-190/95), FCE Bank plc (C-

210/04) e Planzer Luxembourg Sàrl (C-73/06). 

Vejamos, de forma abreviada, o contributo que o TJUE deu à delimitação do conceito de 

“estabelecimento estável” em sede de IVA, através destes casos. 

 

7. O caso Gunter Berkholz 

 

No caso Gunter Berkholz (C-168/84) colocou-se a questão de saber se um conjunto de 

máquinas de jogo exploradas a bordo de um navio poderia constituir um estabelecimento estável 

para efeitos de IVA da empresa proprietária das mesmas, considerando-se, consequentemente, 

que o serviço prestado aos seus utilizadores se deveria ter por localizado no lugar onde as 

máquinas se encontravam ou se, não constituindo as mesmas um estabelecimento estável do 

proprietário, deveria o local da prestação de serviços ser tido como o lugar da sede da sua 

actividade económica. 

O TJUE, chamado a pronunciar-se sobre o conceito de “estabelecimento estável” para este 

efeito, declarou que este exige a existência de um estabelecimento com um mínimo de 

consistência, pela reunião permanente de meios humanos e técnicos que sejam necessários à 
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prestação dos serviços6. Refere ainda o TJUE neste Acórdão que a imputação dos serviços ao 

local do estabelecimento estável assim definido apenas poderá ser efectuada no caso de 

previamente se concluir que os mesmos não devem ser alocados à sede da actividade económica 

(o que apenas deverá acontecer se se concluir que tal solução primária – a da sede da actividade 

económica – não conduz a uma solução racional para efeitos fiscais ou que a mesma implica um 

conflito com outro Estado-Membro)7. 

 

8. O caso Faaborg-Gelting Linien A/S 

 

No caso Faaborg-Gelting Linien A/S (C-231/94) o TJUE foi colocado perante a questão de 

saber se uma actividade de restauração levada a cabo a bordo de um navio deve ser enquadrada 

para efeitos de IVA como uma prestação de serviços ou transmissão de bens. Adicionalmente, 

concluindo-se (como aconteceu) que tal é uma prestação de serviços, haveria que determinar se os 

meios existentes a bordo seriam suficientes para se concluir que os mesmos constituíam um 

estabelecimento estável. 

Não adiantando este Acórdão muito mais do que os conceitos já contidos no Acórdão do caso 

Gunter Berkholz, sempre se revela importante no sentido de sublinhar a necessidade de 

tendencialmente se fazer prevalecer a conexão dos serviços à sede da actividade económica de um 

sujeito passivo, em detrimento de um seu estabelecimento estável (assumindo a sua existência). 

Tal apenas não deverá ocorrer no caso de essa solução não ser racional do ponto de vista fiscal e 

eficaz para efeitos de tributação. 

 

 
6 A língua original do processo é o alemão. As versões francesa, italiana e espanhola (não existe versão portuguesa) vão em 
sentido idêntico. A versão inglesa contém uma definição um pouco distinta, que virá depois a perdurar em futuros Acórdãos, 
sendo “that establishment is of a certain minimum size and both the human and technical resources necessary for the 
provision of particular services are permanently present”. 
7 Refira-se que a decisão constante deste Acórdão quanto ao enquadramento das prestações de serviços de jogos de 
máquinas veio, talvez de forma surpreendente e incomum, a ser contrariada por outra posterior, no caso RAL (Channel 
Islands) Ltd. (C-452/03). De facto, se no caso Gunter Berkholz o Tribunal considerou estes serviços como caindo na regra 
geral de sujeição territorial de serviços (por inexistência de uma regra especial), no segundo caso, 20 anos passados, 
considerou-se que estamos aqui perante prestações de serviços recreativos, para os quais existe uma regra especial de 
incidência territorial indicando que o lugar onde se devem considerar localizados é aquele onde esses serviços se 
realizam efectivamente, sendo para tal indiferente a questão do local da sede ou do estabelecimento estável. 
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9. O caso DFDS A/S 

 

Na intervenção do TJUE no caso DFDS A/S (C-260/95) transparece um certo afrouxamento 

na preponderância que se vinha dando à sede da actividade económica dos sujeitos passivos em 

detrimento do estabelecimento estável (ou talvez tal percepção decorra apenas do facto de, neste 

caso, o TJUE ter decidido pela tributação no Estado-Membro do estabelecimento estável…). 

A DFDS A/S era um operador turístico dinamarquês que recorria a uma sua subsidiária no 

Reino Unido (por si detida a 100%) para aí intermediar na venda dos seus pacotes turísticos. 

Colocou-se, então, a questão de saber se se deveria entender que a DFDS A/S estava a operar 

através de um estabelecimento estável no Reino Unido (os próprios meios da subsidiária 

contratada como intermediária), devendo considerar-se que os serviços turísticos (pacotes 

turísticos) eram prestados a partir deste Estado-Membro ou se, contrariamente, deveriam ser 

consideradas tais prestações de serviços como localizadas na sede da actividade económica da 

DFDS A/S. 

No seu Acórdão de 20 de Fevereiro de 1997, o TJUE veio reafirmar os conceitos contidos 

nos Acórdãos atrás mencionados, mas procedeu a uma interessante análise, por indexação ao caso 

sub iudice, dos elementos constitutivos de um estabelecimento estável e concretizou, 

simultaneamente, a questão da racionalidade fiscal da imputação à sede da actividade económica. 

Quanto aos elementos que conduzem à existência de um estabelecimento estável, estatuiu o 

TJUE que a operação por um sujeito passivo num determinado território, diferente do da sede da 

actividade económica, através de um contrato de agência com uma subsidiária que não goze de 

independência (no caso concreto, pelo facto de ser detida a 100% e ter diversas obrigações 

contratuais impostas pela casa mãe) e que, por isso, constitua um simples auxiliar do sujeito 

passivo, implica a existência de um estabelecimento estável (aliado ao facto de essa subsidiária 

ter os meios humanos e técnicos necessários e permanentes à realização das operações em causa). 

No que toca à questão da racionalidade de um ponto de vista fiscal, entendeu o TJUE que não 

seria de aplicar ao caso em julgamento o princípio da primazia do critério da sede da actividade 

económica, uma vez que tal potenciaria a verificação de distorções de concorrência no mercado 

europeu (em virtude de poder originar que os sujeitos passivos procurassem estabelecer-se nos 

Estados-Membros com regimes mais favoráveis). 
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Assistiu-se, assim, à introdução de uma importante limitação ao princípio em causa, 

nomeadamente face à forma como o mesmo havia sido aplicado (com total primazia) pela anterior 

jurisprudência. Entendeu-se, assim, que no caso concreto das agências de viagens, quando se 

verifique a existência de um estabelecimento estável em lugar distinto da sede da actividade 

económica, deverá aferir-se ao lugar da comercialização efectiva do pacote turístico como o 

critério determinante (e racional, de um ponto de vista fiscal) para efeitos de determinação do 

local de tributação. 

 

10. O caso Aro Lease BV 

 

No caso Aro Lease BV (C-190/95), o TJUE relembra os critérios que entende conduzirem à 

criação de um estabelecimento estável, bem como o princípio da primazia da sede da actividade 

económica como ponto de conexão territorial prioritário (quando ocorra um conflito de sujeição 

territorial entre este lugar e o de um estabelecimento estável localizado noutro local), os quais 

havia já enumerado nos Acórdãos anteriores. Introduz-se, contudo, uma nova expressão no 

conceito de “estabelecimento estável”, exigindo-se agora que a estrutura humana e técnica 

existente torne possível, de modo autónomo, a prestação de serviços. 

A Aro Lease BV, uma empresa holandesa, efectuava locações financeiras de viaturas 

automóveis. No âmbito dessa actividade celebrava contratos com clientes particulares residentes 

na Bélgica, tendo por objecto viaturas adquiridas neste Estado-Membro e aí matriculadas, tendo-

se colocado a questão de saber se tal facto implicava a existência de um estabelecimento estável 

da Aro Lease BV na Bélgica, a partir do qual se deveriam considerar prestados os serviços de 

locação financeira. 

O TJUE entendeu que o facto de os veículos serem adquiridos e matriculados na Bélgica não 

implica, por si só, a existência de um estabelecimento estável. Por outro lado, uma vez que os 

contactos dos clientes com a Aro Lease BV eram efectuados através de intermediários 

independentes (ao contrário do que acontecia no caso DFDS A/S – e talvez aqui resida uma das 

grandes diferenças entre os dois casos, tendo implicado a diferente conclusão), os veículos eram 

escolhidos pelos próprios clientes em concessionários belgas, os contratos eram elaborados e 

assinados na sede da Aro Lease BV na Holanda, a manutenção e correspondentes despesas, bem 
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como o imposto de circulação, eram da responsabilidade dos clientes e, finalmente, a Aro Lease 

BV não tinha na Bélgica escritórios ou instalações para armazenagem dos veículos, o TJUE 

concluiu pela inexistência de um estabelecimento estável daquela entidade neste Estado-Membro. 

 

11. O caso FCE Bank plc 

 

O FCE Bank plc, uma instituição financeira estabelecida no Reino Unido, prestava à sua 

sucursal em Itália serviços de consultoria, gestão, formação de pessoal, tratamento de dados e 

informáticos, tendo o TJUE sido chamado a pronunciar-se se, no âmbito de tais serviços, deveria 

a sucursal italiana ser qualificada como um sujeito passivo de IVA distinto da sede no Reino 

Unido (caso em que deveria tratar a aquisição dos serviços para efeitos de IVA em Itália como 

qualquer outro sujeito passivo italiano). 

Não estando em causa a existência do estabelecimento estável do FCE Bank plc em Itália 

(que todas as partes e o Tribunal admitiram como existente), este caso deve, ainda assim, ser 

referido, no âmbito do tema que aqui nos trás, por dois motivos. 

O primeiro reside no facto de o Tribunal estabelecer uma distinção entre estabelecimentos 

estáveis que realizam uma actividade económica independente da casa mãe daqueles que o não 

fazem. Não detalhando como poderá ocorrer, na prática, uma situação que se enquadre na 

primeira hipótese, o Tribunal determinou que a sucursal italiana do FCE Bank plc não 

desempenha a sua actividade de forma independente, uma vez que o risco do negócio recai 

integralmente sobre a casa-mãe no Reino Unido. 

O segundo motivo que nos leva a referenciar este caso reside no facto de o TJUE ter 

declarado de forma categórica, no ponto 39 do Acórdão, a irrelevância8 para efeitos de IVA das 

soluções constantes das convenções para evitar a dupla tributação em impostos directos, 

elaboradas à luz da Convenção Modelo da OCDE. Dúvidas existissem, o TJUE desfez as 

mesmas. O caminho da construção do conceito de “estabelecimento estável” e a busca de 

soluções para as problemáticas ao mesmo inerentes, em sede de IVA, deve ser feito, para este 

Tribunal, de forma autónoma daquele que os impostos directos seguem. 

 
8 Expressão utilizada pelo TJUE no ponto 39 do Acórdão em causa. 
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12. O caso Planzer Luxembourg Sàrl 

 

Neste caso, o TJUE foi chamado a pronunciar-se sobre o conceito das expressões “sede da 

actividade económica” e “estabelecimento estável”, constantes da denominada Décima Terceira 

Directiva do IVA (Directiva 86/560/CEE do Conselho, de 17 de Novembro de 1986), a qual 

regula os reembolsos de imposto a sujeitos passivos não residentes no território da UE. Estabelece 

esta Directiva a impossibilidade destes sujeitos passivos terem no território da UE, no período a 

que respeitava o pedido de reembolso, a sede da sua actividade económica ou um estabelecimento 

estável a partir do qual sejam efectuadas as operações que justificavam o reembolso. 

No caso concreto em julgamento, e no que aqui directamente nos toca, o TJUE decidiu que 

uma instalação fixa utilizada pelo sujeito passivo unicamente para efeitos do exercício de 

actividades com carácter preparatório ou auxiliar (como o recrutamento de pessoal ou a aquisição 

de meios técnicos necessários à realização das suas actividades económicas, que são 

desempenhadas a partir da sua sede) não constitui um estabelecimento estável. 

 

Em conclusão, dos vários Acórdãos em que o TJUE foi chamado a pronunciar-se sobre o conceito 

de “estabelecimento estável” e a verificar se, em casos concretos, o mesmo existia, entendemos que as 

conclusões a retirar são as seguintes: 

- Sempre que a legislação aponte como critério de localização a sede da actividade económica e 

o estabelecimento estável a partir do qual os serviços sejam prestados, deve dar-se primazia à sede da 

actividade económica, excepto se tal solução não conduzir a um resultado racional e eficaz em termos 

fiscais ou crie um conflito com outro Estado-Membro9; 

- Por “estabelecimento estável” distinto da sede da actividade económica, deve entender-se 

aquele que tem um mínimo de consistência, pela reunião permanente de meios humanos e técnicos 

necessários à prestação, de modo autónomo, dos serviços, quer tal actividade económica seja feita de 

forma independente da casa-mãe ou não; 

 
9 A racionalidade e eficiência em termos fiscais, bem como as situações em que se entende existir um conflito com outro 
Estado-Membro são depois discutidas pelo TJUE a propósito dos casos que deram origem aos Acórdãos referenciados 
neste ponto. A título de exemplo, uma solução que origine distorções de concorrência fiscal entre Estados-Membros não 
deve ser tida por racional e origina um conflito entre Estados-Membros. 
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- Não se considera existir um estabelecimento estável quando uma instalação fixa é meramente 

utilizada em actividades com carácter preparatório ou auxiliar; 

- São irrelevantes as considerações que, a propósito do conceito de “estabelecimento estável”, 

constam da Convenção Modelo da OCDE, uma vez que a mesma se dirige aos impostos directos. 

 

VII. O Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011 do Conselho 

 

Nos termos do artigo 397º da Directiva do IVA, o Conselho Europeu deve, sob proposta da 

Comissão Europeia e deliberando por unanimidade, adoptar as medidas necessárias à aplicação da 

própria Directiva. 

Reconhecendo que, em certos casos, o facto de a Directiva do IVA estabelecer regras que estão 

sujeitas a interpretação pelos Estados-Membros potencia a ocorrência de divergências na sua 

aplicação no espaço europeu, o Conselho aprovou, no dia 15 de Março de 2011, o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 282/2011, estabelecendo medidas de aplicação da Directiva do IVA. Visou-se 

assegurar de melhor forma a uniformidade do sistema de IVA da UE, recorrendo-se a um 

Regulamento, uma vez que se trata de um instrumento de aplicação directa e obrigatória em todos os 

Estados-Membros. 

A generalidade das medidas do Regulamento será aplicável a partir do dia 1 de Julho de 201110, 

incluindo aquelas que directamente respeitam ao tema que aqui abordamos. 

Este Regulamento veio reformular o Regulamento (CE) n.º 1777/2005 do Conselho, de 17 de 

Outubro de 2005, o qual igualmente estatuía diversas medidas de aplicação da 6ª Directiva do IVA. 

Assim, não só se adaptaram as medidas do Regulamento n.º 1777/2005 às várias alterações entretanto 

ocorridas na legislação comunitária de IVA (nomeadamente as decorrentes da Directiva n.º 

2008/8/CE, de 12 de Fevereiro, que introduziu novas regras de localização para prestações de 

serviços), como se alargou o seu âmbito de aplicação, estabelecendo medidas relativas a outras 

 
10 Algumas medidas apenas serão aplicáveis em datas posteriores, em consequência do facto de as normas da Directiva 
que interpretam também entrarem em vigor apenas nessas datas. Em concreto referimo-nos à alínea a) do artigo 3º, à 
alínea b) do n.º 2 do artigo 11º, ao n.º 1 do artigo 23º e ao n.º 1 do artigo 24º, do Regulamento 282/2011, que serão 
aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2013, bem como à alínea b) do artigo 3º do mesmo Regulamento, que será aplicável 
a partir de 1 de Janeiro de 2015. 
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situações, nomeadamente à questão dos conceitos de sede, estabelecimento estável, domicílio e 

residência, os quais não constavam do primeiro Regulamento. 

Deu-se, desta forma, um importante passo na direcção do desenvolvimento e unificação destes 

conceitos no espaço da UE, em sede de IVA, uma vez que estes se encontravam até aqui bastante 

dispersos, variando em muito o seu significado e alcance entre os vários Estados-Membros, por 

contraposição a uma incomparável uniformização e desenvolvimento de tais conceitos em sede de 

impostos sobre o rendimento, num espaço ainda mais alargado (o dos países da OCDE). Neste 

capítulo e como tivemos já oportunidade de referir, é curioso que sendo o IVA um imposto de matriz 

comunitária, onde declaradamente se procura uma harmonização de regras e conceitos, se esteja atrás 

dos impostos sobre o rendimento no que ao desenvolvimento destes conceitos se refere. É certo que o 

significado e importância dos conceitos de sede, estabelecimento estável, domicílio e residência na 

lógica de funcionamento do IVA poderão ter uma importância inferior àquela que se manifesta em 

sede de impostos sobre o rendimento (pelo menos até ao início da aplicação, em 2010, das novas 

regras de localização das prestações de serviços, em sede de IVA), mas, ainda assim, talvez já 

devessem ter merecido uma maior atenção por parte de diversos agentes que se ocupam deste imposto. 

Antes de passar à análise concreta das medidas do Regulamento n.º 282/2011 que, no âmbito do 

nosso tema, entendemos como relevantes, devemos alertar para o facto de as mesmas não poderem ser 

transpostas para outros casos que não aqueles que, em concreto, são previstos no próprio 

Regulamento, devendo ainda ser aplicadas de forma restritiva. Tal decorre do considerando 5 do 

Regulamento. 

 

5. O conceito de “sede da actividade económica” 

 

O conceito de “sede da actividade económica” (que, como vimos, estabelece a regra geral de 

localização das prestações de serviços) é de crucial importância na fixação que faremos do 

conceito de “estabelecimento estável”, não sendo recomendável a análise deste último sem a 

delimitação do primeiro. 
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A definição de “sede da actividade económica” para efeitos dos artigos 44º e 45º da Directiva 

do IVA11 consta do artigo 10º do Regulamento n.º 282/2011, devendo-se desde logo realçar que, 

na esteira daquilo que é jurisprudência assente do TJUE, a existência de um endereço postal não 

pode determinar, por si só, o lugar onde o sujeito passivo tem a sede da sua actividade 

económica12. 

Assim, estabelece o referido artigo 10º do Regulamento que se deve entender por “lugar onde 

o sujeito passivo tem a sede da sua actividade económica” o lugar onde são exercidas as funções 

da administração central da empresa. 

Com vista a determinar esse lugar, estabelece o mesmo artigo do Regulamento em causa que 

se deverá ter em conta (i) o lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da 

empresa, (ii) o lugar da sua sede social e (iii) o lugar onde se reúnem os órgãos de gestão. 

Estabelece ainda o Regulamento que, no caso de não resultar inequívoco qual o lugar da sede 

após a conciliação destes três critérios, deverá assumir-se como critério preponderante o primeiro, 

ou seja, o que indica o lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da 

empresa. 

Ainda que tecnicamente se concorde com a atribuição da preponderância a este último 

critério, entendemos que a construção que se efectua da norma para se chegar a essa solução não é 

feliz e esvazia a margem de actuação dos outros critérios, uma vez que, numa situação de conflito 

de critérios, será difícil imaginar outra solução que não seja a da aplicação do primeiro, tornando 

irrelevantes os outros dois. 

Efectivamente, se o Regulamento dita, em caso de não resultar inequívoco qual o lugar da 

sede após aplicação dos três critérios, a preponderância do critério do lugar onde são tomadas as 

decisões essenciais de direcção geral da empresa, sempre que se esteja perante uma situação em 

 
11 Estranha-se o facto de o Regulamento n.º 282/2011 limitar a definição de sede da actividade económica aos artigos 
44º e 45º da Directiva do IVA, quando, por outro lado, considera aplicável a toda a Directiva do IVA os conceitos de 
domicílio e residência habitual, que define nos artigos 12º e 13º, respectivamente. Significa isto que, por exemplo, para 
efeitos dos artigos 38º e 39º da Directiva (regras de localização relativas ao gás, electricidade, calor e frio onde 
igualmente se recorre ao conceito de “sede da actividade económica”) não se aplicam as medidas? E que sentido fará 
isso? O facto é que o próprio Regulamento limita a aplicação das suas medidas às situações por si mencionadas… 
12 Confiram-se, a este propósito e a título de exemplo, o Acórdão de 2 de Maio de 2006, no processo Eurofood IFSC, C-
341/04, o Acórdão de 12 de Setembro de 2006, no processo Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-
196/04, bem como o Acórdão de 28 de Junho de 2007, no processo Planzer Luxembourg Sàrl, C-73/06. 
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que os três critérios não apontem para o mesmo lugar, teremos, parece-nos, que recorrer ao 

critério do lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da empresa. 

Apenas assim não seria se fosse possível concluir, de forma inequívoca, que a sede de uma 

entidade se situa no lugar para onde apontam os critérios da sede social e do lugar onde se reúnem 

os órgãos de gestão, ainda que o lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral 

da empresa se encontre em local distinto dos dois primeiros, o que nos parece de difícil 

ocorrência (não seria, certamente, uma conclusão inequívoca...). 

Qual será, então, o sentido útil do segundo e terceiro critérios? Assumindo como correcta a 

interpretação que acabamos de propor, parece-nos que a estes apenas haverá que se atender 

quando seja omisso o lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da empresa. 

É certo que este sempre existirá, mas sendo omisso ao aplicador da lei, deverá recorrer-se aos 

outros critérios. 

De notar que para tais situações não define o Regulamento uma preponderância entre o 

segundo e terceiro critérios, pelo que caberá ao aplicador da lei decidir, quando estes sejam 

conflituantes, qual dos dois (o lugar da sua sede social ou o lugar onde se reúnem os órgãos de 

gestão) deverá prevalecer. 

Exemplificando tudo o que ficou exposto a este propósito, imagine-se uma empresa com sede 

social em Portugal, cujos órgãos de gestão reúnem igualmente em Portugal mas em que as 

decisões essenciais da sua direcção geral são tomadas em Espanha. Deverá entender-se que a sede 

da actividade económica desta empresa se encontra em Espanha. Contudo, admitindo-se que se 

desconhecia o lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da empresa, 

deveria concluir-se que a sede económica da mesma se encontrava em Portugal. 

Conceba-se agora que igualmente se desconhece o lugar onde são tomadas as decisões 

essenciais de direcção geral da empresa, que a sua sede social se encontra em Portugal, mas que 

os órgãos de gestão reúnem em França. Em tal situação de omissão do primeiro critério e conflito 

entre os segundo e terceiro critérios, caberá ao aplicador da lei concluir em qual destes dois se 

estabelece uma conexão mais forte, que justifique a opção por Portugal ou França. 

Em conclusão, parece-nos que o conceito de sede da actividade económica, com a construção 

constante do Regulamento n.º 282/2011, dificilmente não passará pelo critério que associa a 

mesma ao lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da empresa, salvo 
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quando tal seja omisso ao aplicador da lei (que terá, naturalmente, que procurar apurar esse lugar 

de forma diligente, apenas podendo abster-se de utilizar esse critério caso não o consiga 

identificar aquando da determinação do lugar da sede da actividade económica do sujeito 

passivo). 

Uma última referência deverá ser feita ao facto de esta “solução” quanto à definição do 

conceito de “sede da actividade económica” estar em linha com a jurisprudência do TJUE13, para 

o qual a sede da actividade económica de uma empresa “é o local onde são tomadas as decisões 

essenciais de direcção geral desta sociedade e onde são exercidas as funções da sua administração 

central”. O Regulamento vem, de certo modo, sistematizar este entendimento, centralizando o 

conceito no “lugar onde são exercidas as funções da administração central da empresa” e 

atribuindo ao “lugar onde são tomadas as decisões essenciais de direcção geral da empresa” a 

função de critério primário na determinação do lugar do conceito assim definido. 

Como vimos, o Regulamento acaba depois por indicar apenas outros dois critérios na 

determinação do lugar onde são exercidas as funções da administração central da empresa (lugar 

da sede social e lugar onde se reúnem os órgãos de gestão e, ainda assim, subalternos ao critério 

preponderante), ainda que o TJUE tenha referido muitos outros além destes, como o local onde é 

decidida a política geral da sociedade, o domicílio dos principais elementos da direcção, o local 

de reunião das assembleias-gerais, o local em que são guardados os documentos administrativos e 

a contabilidade ou o local onde se realizam de modo predominante as actividades financeiras. 

 

6. O conceito de “estabelecimento estável” 

 

Do conceito de “estabelecimento estável” para efeitos do artigo 44º (num sentido de 

aquisição de serviços por parte de um estabelecimento estável) e dos artigos 45º, 56º (a partir de 1 

de Janeiro de 2013), 58º (até 31 de Dezembro de 2014) e 192º-A (estes quatro preceitos num 

sentido de prestação de serviços por parte de um estabelecimento estável), todos da Directiva do 

IVA, ocupa-se o artigo 11º do Regulamento n.º 282/2011.14 

 
13 Confira-se o parágrafo 63 do já referido Acórdão de 28 de Junho de 2007, processo Planzer Luxembourg Sàrl, C-73/06. 
14 Tal como relativamente ao conceito de sede da actividade económica, estranhamos o facto de o Regulamento n.º 
282/2011 limitar a definição de estabelecimento estável a estes preceitos da Directiva do IVA, quando, por outro lado e 
conforme já referimos antes, considera aplicável a toda a Directiva do IVA os conceitos de domicílio e residência habitual, 
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A título prévio, devemos referir a confirmação que o Regulamento efectua do facto de um 

sujeito passivo dispor de um número de identificação de IVA não ser suficiente para se dever 

considerar que o mesmo dispõe de um estabelecimento estável no Estado-Membro que atribui 

esse número. São poucos os Estados-Membros que não efectuam esta distinção entre 

estabelecimento estável para efeitos de IVA e um mero “registo de IVA” de um sujeito passivo 

que, não tendo nesse território um estabelecimento, tem a necessidade, por imposição legal das 

regras do imposto, de obter um número de IVA, em virtude de, ainda assim, aí realizar operações 

tributáveis que implicam tal “registo” – imagine-se o caso de uma operação assimilada a uma 

aquisição intracomunitária de bens, nomeadamente a prevista na alínea a) do número 1 do artigo 

4º do RITI. Infelizmente, como se verá em capítulo autónomo, tal dificuldade de distinção é o que 

tem sucedido na prática portuguesa. 

No que se refere ao conceito de “estabelecimento estável” enquanto adquirente de serviços, 

ou seja, do artigo 44º do Directiva do IVA, estabelece o Regulamento que deve entender-se como 

tal “qualquer estabelecimento, diferente da sede da actividade económica a que se refere o artigo 

10º do presente regulamento, caracterizado por um grau suficiente de permanência e uma 

estrutura adequada, em termos de recursos humanos e técnicos, que lhe permitam [sic] receber e 

utilizar os serviços que são prestados para as necessidades próprias desse estabelecimento”. 

Quanto à perspectiva do estabelecimento estável enquanto prestador de serviços (artigo 45º 

da Directiva do IVA), o Regulamento adianta a seguinte definição: “qualquer estabelecimento, 

diferente da sede da actividade económica a que se refere o artigo 10º do presente regulamento, 

caracterizado por um grau suficiente de permanência e uma estrutura adequada, em termos de 

recursos humanos e técnicos, que lhe permita efectuar as prestações de serviços que fornece”. 

Em ambos os casos, trata-se de um conjunto de requisitos cumulativos que podem ser 

decompostos da seguinte forma: 

- Um estabelecimento distinto da sede da actividade económica (igualmente definida pelo 

Regulamento); 

 
que define nos artigos 12º e 13º, respectivamente. Tal como nos interrogámos a propósito do conceito de “sede da 
actividade económica”, significa isto que, por exemplo, para efeitos dos artigos 38º e 39º da Directiva (regras de 
localização relativas ao gás, electricidade, calor e frio onde igualmente se recorre ao conceito de “estabelecimento 
estável”) não se aplicam as medidas? E que sentido fará isso? O facto é que o próprio Regulamento limita a aplicação das 
suas medidas às situações por si mencionadas… 
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- Com grau suficiente de permanência; 

- Com uma estrutura adequada em termos de recursos humanos; 

- Com uma estrutura adequada em termos de recursos técnicos; 

- Permitindo tal estrutura receber e utilizar os serviços que lhe são prestados (no caso da 

definição de estabelecimento estável receptor de serviços); 

- Permitindo tal estrutura efectuar as prestações de serviços que fornece (no caso da definição 

de estabelecimento estável prestador de serviços); 

- Que os serviços recebidos e utilizados sejam prestados para as necessidades próprias do 

estabelecimento (no caso da definição de estabelecimento estável receptor de serviços); 

Quando comparada a definição de estabelecimento estável constante do Regulamento (na 

perspectiva de prestador de serviços, ou seja, do artigo 45º da Directiva do IVA) com aquela que 

resulta da jurisprudência do TJUE, podemos verificar um aproveitamento da fórmula que o 

Tribunal foi desenvolvendo ao longo dos anos, nomeadamente aquela que foi fixada inicialmente 

no âmbito do caso Gunter Berkholz15. 

O conceito constante do Regulamento no que se refere ao “estabelecimento estável” enquanto 

adquirente de serviços (artigo 44º da Directiva do IVA) é igual ao de estabelecimento estável 

enquanto prestador de serviços, com a diferença de que o grau suficiente de permanência e a 

estrutura adequada, em termos de recursos humanos e técnicos, deve aqui permitir, não a 

prestação de serviços, mas antes a utilização dos serviços que são prestados para as necessidades 

próprias do estabelecimento. 

É sobre esta problemática da determinação da utilização dos serviços, que devem ser 

prestados para as necessidades próprias do estabelecimento estável, que nos detemos mais em 

concreto no próximo ponto. 

 

7. Critérios de determinação do lugar do estabelecimento do adquirente dos serviços 

abrangidos pelo artigo 44º da Directiva do IVA 

 

 
15 A versão inglesa do Regulamento surge agora em linha com as versões portuguesa, alemã, espanhola, italiana e 
francesa, ao contrário do que sucedia, como vimos, na jurisprudência do TJUE, em diversos Acórdãos. Assim, pode ler-se 
naquela versão que um estabelecimento estável se caracteriza “by a sufficient degree of permanence and a suitable 
structure in terms of human and technical resources to enable it to (…)”. 
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Estando o fornecedor de um serviço, que caia na regra geral de localização, perante um 

cliente que seja um sujeito passivo de IVA estabelecido em mais do que um país, onde deve 

entender-se que a prestação de serviços se localiza, para efeitos do artigo 44º da Directiva do 

IVA? 

Imagine-se um fornecedor português que presta um serviço, abrangido por aquela regra, a um 

sujeito passivo cuja sede da sua actividade económica se situa em Portugal, mas que possui um 

estabelecimento estável em Espanha. Deverá o fornecedor português considerar que a prestação 

de serviços que efectua se localiza em Portugal, estando obrigado a liquidar IVA na sua factura, 

ou, pelo contrário, deverá considerar o estabelecimento estável em Espanha, não liquidando IVA 

na factura que lhe dirige? E será a determinação do estabelecimento a facturar uma questão de 

escolha, através da indicação dos dados de um ou de outro, por parte do sujeito passivo adquirente 

do serviço? 

A estas questões responde o artigo 21º do Regulamento 282/2011. Aí se estabelece como 

critério principal o local da sede da actividade económica, apenas se devendo imputar o serviço 

ao estabelecimento estável no caso daquele ser prestado ao próprio estabelecimento estável, que o 

deve receber e utilizar para as suas necessidades próprias. 

Daqui decorre que não cabe ao prestador do serviço nem ao adquirente do mesmo qualquer 

livre arbítrio na determinação da localização do serviço (nomeadamente, não poderá o adquirente 

do serviço simplesmente indicar os dados do estabelecimento que quer ver facturado, nem deverá, 

sem mais, o fornecedor contentar-se com tal simples indicação, conforme analisaremos). Serão, 

antes, dados objectivos e verificáveis aqueles a que se terá de recorrer para determinar a 

localização dos serviços que caiam na regra geral de localização constante do artigo 44º da 

Directiva do IVA. 

Neste âmbito de alocação de um serviço a um estabelecimento, o artigo 22º do Regulamento 

282/2011 vem contribuir com os elementos que deverão ser observados pelo prestador do serviço 

nesta sua tarefa (essencial à determinação da necessidade de liquidar IVA, ou não, na factura que 

emite). Aí se estabelece que o prestador deverá analisar a natureza do serviço prestado, bem como 

a utilização que deste é feita por parte do adquirente, procurando através destes elementos 

concluir qual o estabelecimento que consumiu o dito serviço. 
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Quando estes elementos não permitirem ao fornecedor concluir qual o estabelecimento a que 

é prestado o serviço, deverá verificar, “em especial”, se o contrato, a nota de encomenda e o 

número de identificação IVA que lhe é comunicado pelo adquirente, identificam um 

estabelecimento estável como destinatário do serviço e se é este quem paga o mesmo. 

Apenas uma vez efectuadas estas verificações por parte do prestador do serviço e concluindo 

este que não consegue determinar a que estabelecimento estável foi o serviço prestado, poderá 

legitimamente considerar que o mesmo foi prestado no lugar da sede da actividade económica do 

adquirente (definida nos termos do artigo 10º do Regulamento 282/2011). 

Atente-se que esta possibilidade concedida ao prestador de serviços não lhe permite, contudo, 

que sempre assuma a sede da actividade económica do adquirente como ponto de tributação, 

desobrigando-se da tarefa de testar, pela ordem indicada no Regulamento n.º 282/2011, os vários 

critérios de determinação daquele lugar. Assim, sempre terá o prestador dos serviços que se 

encontrar apto a comprovar as tentativas de determinação do lugar de tributação, de acordo com 

os critérios mencionados, sob pena de poderem as autoridades tributárias do seu país corrigir uma 

eventual falta de liquidação de imposto, decorrente da inacção ou falta de diligência do prestador 

neste âmbito. 

A título de exemplo, se um prestador de serviços português presta um serviço a uma empresa 

com sede da actividade económica em Espanha que também possui um estabelecimento estável 

em Portugal, facturando esse serviço à sede em Espanha (sem liquidação de IVA português, 

conforme determina o artigo 44º da Directiva do IVA), poderá ser confrontado pela administração 

fiscal portuguesa (pretendendo esta cobrar o imposto em falta, imputando o mesmo ao prestador 

dos serviços), caso não consiga comprovar que efectuou as diligências necessárias que lhe 

permitiriam concluir que o serviço não foi prestado ao estabelecimento estável em Portugal. 

Naturalmente, neste caso particular, caberia às autoridades portuguesas provar, por sua vez, que o 

lugar da prestação de serviços deveria ser Portugal (o do estabelecimento estável), seguindo os 

critérios indicados pelo Regulamento n.º 282/2011. Ao contrário, caso o prestador de serviços 

português consiga comprovar que efectuou as necessárias diligências para determinar o local da 

prestação de serviços e que o resultado das mesmas foi inconclusivo, estava legitimado a 

considerar a sede da actividade económica do cliente (Espanha) como o ponto de tributação do 

serviço. Entendemos, contudo, que neste caso a administração fiscal portuguesa poderá imputar a 
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correcção da situação16 ao estabelecimento estável em Portugal da entidade espanhola, uma vez 

que, estabelece ainda o Regulamento n.º 282/2011, a aplicação das regras de determinação do 

local do estabelecimento do adquirente, a que se encontra adstrito o prestador de serviços, não 

prejudica as obrigações do destinatário dos serviços (que sempre melhor saberá onde foi o serviço 

utilizado e, consequentemente, localizado). 

E com que grau de pormenor deverá o prestador de serviços cumprir a obrigação de 

verificação de todos estes critérios de determinação do lugar em que o serviço se localiza? 

Quando se poderá entender que não foi possível determinar o estabelecimento estável do 

destinatário ao qual o serviço é prestado, reconhecendo-se, então, que o prestador de serviços 

“pode legitimamente considerar que os serviços são prestados no lugar onde o destinatário tem a 

sede da sua actividade económica” (nas palavras do artigo 22º do Regulamento n.º 282/2011)? 

Não constando deste Regulamento tal critério de aferição, entendemos que será útil recorrer ao 

que é jurisprudência assente do TJUE a propósito de situações de fraude fiscal em que um sujeito 

passivo se veja inadvertidamente envolvido17. Assim, entendemos que ao prestador de serviço 

não poderá ser exigido mais, no levantamento que terá de efectuar, do que a tomada de medidas 

razoáveis ao seu alcance para assegurar o cumprimento de tais obrigações de verificação. 

Ainda assim, entendemos que a responsabilidade imputada ao prestador de serviços na 

determinação do local de tributação dos mesmos, no âmbito do artigo 44º da Directiva do IVA, é 

demasiadamente onerosa, podendo causar graves entraves ao normal e rápido fluxo das relações 

económicas entre sujeitos passivos estabelecidos em diferentes países. De facto, a necessidade de 

percorrer todos os critérios atrás mencionados (sendo certo que vários poderão ser de mais ou 

menos difícil verificação e, posteriormente, de comprovação perante uma entidade fiscalizadora) 

quase implica que se constitua, para cada prestação de serviços que se efectue e em que não seja 

liquidado imposto em virtude de se indicar que a mesma se dirige a um sujeito passivo não 

 
16 Ainda que tal contrarie o comum das situações (corrigir-se o imposto ao adquirente e não ao prestador, numa situação 
que não é de autoliquidação), caso o prestador do serviço comprove que podia legitimamente considerar que os serviços 
se localizam no lugar da sede da actividade económica do adquirente, conforme determina o Regulamento, não faria 
sentido a administração tributária impor-lhe uma correcção de imposto (com correspondentes juros e coimas). Ao 
contrário, tal fará sentido na esfera do adquirente dos serviços, uma vez que é o próprio Regulamento que menciona que 
todas estas considerações não prejudicam as obrigações do destinatário, que aqui deveria, nomeadamente, ter 
informado o prestador dos serviços, caso este não tenha facturado o estabelecimento correcto. 
17 A título de exemplo, e por ser recente, confira-se o Acórdão emanado no caso Euro Tyre Holding BV (C-430/09), de 16 
de Dezembro de 2010. 
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residente, um dossiê com a informação que se recolha na determinação do local da prestação de 

serviços, sob pena de se poder assacar ao prestador dos serviços responsabilidade por uma 

eventual falta de liquidação de imposto sobre a operação em causa. E note-se que o prestador dos 

serviços terá, ainda, uma questão prévia a todo o processo de verificação mencionado, a qual será 

a de saber se o seu cliente possui ou não um estabelecimento estável em Portugal… 

Entendemos que esta exagerada exigência que recai sobre o prestador de serviços (que, no 

que aqui discutimos, se resume às situações em que no seu território se encontra um 

estabelecimento estável de um cliente com sede noutro país, ou vice-versa) poderia ser mitigada 

por uma regra de maior responsabilização em todo este processo do cliente sujeito passivo. Por 

exemplo, na posse de uma declaração do cliente de qual o estabelecimento a facturar (concluindo-

se, assim, quem efectua a aquisição do serviço), deveria o prestador dos serviços ficar desonerado 

(salvo em situações de fraude em que esteja envolvido) de efectuar mais verificações, cabendo às 

autoridades tributárias responsabilizar (nomeadamente ao nível de qualquer montante de imposto 

em falta) o cliente que aqui tenha um estabelecimento estável, por eventuais erros ou omissões 

decorrentes daquela declaração. 

Finalmente, cabe referir que, nos casos em que os serviços forem prestados a um sujeito 

passivo no âmbito de um contrato que abranja um ou mais serviços utilizados de forma não 

identificável ou18 não quantificável, poderá, igualmente, o prestador legitimamente considerar 

que os serviços são prestados no lugar onde o cliente tem a sede da sua actividade económica. 

Neste caso está o prestador dos serviços dispensado de efectuar toda a verificação acima 

analisada, bastando comprovar que o contrato que celebrou com o seu cliente abrange um ou mais 

serviços utilizados de forma não identificável (não se consegue determinar a fruição do serviço 

por apenas um estabelecimento) ou não quantificável (não se consegue identificar a quantidade de 

serviços que é fruído por um ou outro estabelecimento). Estamos perante aquilo a que geralmente 

chamamos de “contratos globais”, que servem, simultaneamente, mais do que um 

estabelecimento, tornando-se impossível alocar os mesmos apenas a um local de conexão. 

 

 
18 Em 11 das versões linguísticas do Regulamento n.º 282/2011 (temos 22), na expressão (portuguesa) “não identificável 
ou não quantificável”, a conjunção “ou” encontra-se substituída pela conjunção “e”. Este facto altera de forma 
significativa o sentido do texto, já que a conjunção “ou” é disjuntiva e a conjunção “e” é copulativa. Da nossa parte, faz-
nos mais sentido a utilização da conjunção copulativa “e”, mas todas as versões do Regulamento fazem fé… 
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8. Situação de fornecimentos em territórios em que o sujeito passivo tem um 

estabelecimento estável que não é utilizado para esse efeito 

 

Os conceitos e regras gerais de localização dos serviços constantes dos artigos 44º e 45º da 

Directiva do IVA devem ser coordenados com as regras que determinam quem são os devedores 

do imposto de cada operação, as quais constam dos artigos 192º-A a 205º da mesma Directiva. 

Em concreto, aquelas que directamente devem ser tidas em conta nas prestações de serviços 

que caem na regra geral de localização são as constantes dos artigos 192º-A a 194º e do artigo 

196º. 

Estabelece o artigo 193º da Directiva do IVA a regra geral sobre a dívida do imposto, 

determinando que o mesmo é devido pelos sujeitos passivos que efectuem entregas de bens ou 

prestações de serviços tributáveis, com excepção dos casos em que se estabelecem regras de 

autoliquidação do imposto. 

No que concerne aos serviços que caiam na regra geral de localização constante do artigo 44º 

da Directiva do IVA, o artigo 196º estabelece que o imposto será devido pelos sujeitos passivos a 

quem são prestados esses serviços (o que se determina nos termos dos artigos 10º e 11º do 

Regulamento n.º 282/2011, como analisámos antes), sempre que o prestador não esteja 

estabelecido no território desse Estado-Membro. 

Permite ainda a Directiva do IVA que os Estados-Membros estabeleçam que o devedor do 

imposto é o destinatário da entrega de bens ou da prestação de serviços, quando estas forem 

efectuadas por sujeitos passivos que não se encontrem estabelecidos no Estado-Membro em que o 

IVA é devido. Foi o que fez Portugal, através da alínea g) do número 1 do artigo 2º do Código do 

IVA. 

Finalmente, o artigo 192º-A da Directiva do IVA determina que, para efeitos de todas as 

regras relativas ao devedor do imposto perante o Fisco, o sujeito passivo que disponha de um 

estabelecimento estável no território de um Estado-Membro em que o imposto é devido, é 

considerado como não estando aí estabelecido quando a entrega de bens ou a prestação de 

serviços é aí efectuada sem que intervenha na mesma aquele estabelecimento estável. 

Exemplificando, uma empresa francesa (com sede da sua actividade económica em França) que 

possua um estabelecimento estável em Portugal e preste um serviço a um cliente sujeito passivo 
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português, o qual será aqui tributável por força do artigo 44º da Directiva do IVA, sem que, para 

tal, intervenha este estabelecimento estável, não será tida como devedora do imposto em Portugal 

(através do seu estabelecimento estável), cabendo ao cliente, nos termos do mencionado artigo 

196º, entregar o imposto ao Estado português. Tudo se passará como se o mencionado 

estabelecimento estável não existisse. 

O Regulamento n.º 282/2011 vem, a propósito do artigo 192º-A, estabelecer medidas quanto 

à sua aplicação, nos seus artigos 53º e 54º. 

Primeiramente, ocupa-se o artigo 53º da definição de estabelecimento estável para efeitos 

daquele artigo da Directiva do IVA. Estranhamos aqui a técnica legislativa, pois já no artigo 11º 

do Regulamento havia sido efectuada esta definição, com menção expressa à sua aplicação ao 

conceito constante do mesmo artigo 192º-A da Directiva do IVA. Mais grave será o facto de no 

artigo 11º não se mencionarem as transmissões de bens, o que, bem, faz o artigo 53º. 

Contudo, o mais relevante é o facto de aqui se estabelecerem as condições em que devemos 

entender que não ocorreu intervenção do estabelecimento estável, para que o possamos 

desconsiderar, imputando a qualidade de devedor do imposto ao adquirente dos bens ou serviços. 

Assim, determina-se que tal intervenção apenas se deve entender como tendo ocorrido quando os 

recursos técnicos e humanos do estabelecimento estável sejam utilizados para as operações em 

causa (antes ou durante as mesmas). Contudo, tal deverá entender-se como não ocorrendo quando 

os recursos em causa sejam utilizados exclusivamente para tarefas de apoio administrativo (por 

exemplo, contabilidade, facturação ou cobrança de créditos). 

No exemplo anteriormente mencionado, se o estabelecimento estável da empresa francesa em 

Portugal apoiar administrativamente a casa-mãe francesa na prestação do serviço ao cliente 

português, deverá ainda não ser tido como o devedor do imposto da operação. 

O Regulamento estabelece ainda outras duas importantes medidas de aplicação quanto a esta 

norma. Primeiro determina que, no caso de a factura do serviço (ou transmissão de bens) ser 

emitida a partir do número de IVA do estabelecimento estável, este será considerado como 

interveniente na operação (tornando-se o devedor do imposto), salvo prova em contrário. 

Por outro lado, determina-se que a regra de desconsideração do estabelecimento estável, 

constante do 192º-A, não terá aplicação quando no Estado-Membro em que o imposto é devido se 

encontrar a sede da actividade económica da entidade que presta o serviço (ou transmite o bem). 
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Assim, ainda que à sede da actividade económica de uma entidade corresponda também um 

estabelecimento estável, determina-se que aqui apenas relevam as situações de estabelecimentos 

estáveis em países distintos dessa sede. 

Assim, e voltando ao exemplo da empresa francesa, imaginemos agora que será o seu 

estabelecimento estável em Portugal a prestar um serviço a um cliente sujeito passivo francês. 

Neste caso, ainda que a sede da actividade económica não intervenha na operação, esta será tida 

por devedora do imposto em França, não se aplicando o artigo 196º da Directiva do IVA. 

Estamos, portanto, perante um princípio de atracção à sede da actividade económica, sempre 

que as operações se considerem localizadas no Estado-Membro da mesma. Por outro lado, o 

artigo 192º-A comprova a impossibilidade de tal princípio se aplicar relativamente a um 

estabelecimento estável localizado num Estado-Membro diferente do país da sede. 

 

VIII. O caso português – perspectivas legal e prática 

 

Decorrente das regras e conceitos que analisámos a propósito do Regulamento n.º 282/2011, 

incluindo as relativas ao devedor do imposto, parece não restarem dúvidas (caso existissem), de que 

um mero registo de IVA de uma entidade que não tem a sua sede nesse território, não corresponde, 

necessariamente, a um estabelecimento estável para efeitos de IVA. 

A título de exemplo, considere-se uma entidade com sede num determinado Estado-Membro e 

que se encontre registada num outro Estado-Membro por força das regras de vendas à distância (artigo 

33º da Directiva do IVA, transposto no artigo 11º do RITI), sem que aí tenha qualquer 

estabelecimento estável, como definido pelo Regulamento n.º 282/2011. 

Esta distinção e respectivas consequências não têm sido seguidas pela prática portuguesa (com 

uma excepção que referenciaremos – no âmbito das prestações de serviços de construção civil). De 

facto, a maioria dos agentes (incluindo a própria administração tributária e o Registo Nacional de 

Pessoas Colectivas) tem feito equivaler a um estabelecimento estável os meros registos de IVA que 

entidades verdadeiramente não estabelecidas em Portugal aqui se vêem obrigadas a constituir, por 

força das regras de sujeição territorial de IVA (como no exemplo antes mencionado do regime das 

vendas à distância). Refira-se que esta prática se encontra em contrariedade não apenas com a 

Directiva do IVA, como com a própria lei portuguesa, que, de forma geral, transpõe de forma correcta 
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as regras em causa (excepção feita ao artigo 192º-A da Directiva, que não se encontra transposto na 

nossa legislação…). 

De seguida analisamos, a título de exemplo, algumas das situações concretas em que não são 

retiradas as devidas consequências da legislação comunitária e portuguesa, quando se refere ao 

estabelecimento estável de um sujeito passivo. 

 

6. A regra geral de substituição constante da alínea g) do número 1 do artigo 2º do Código 

do IVA 

 

Utilizando a prerrogativa que lhe é concedida pelo artigo 194º da Directiva do IVA, Portugal 

implementou uma regra geral de substituição do devedor do imposto (face à regra geral do artigo 

193º, que faz corresponder o mesmo aos sujeitos passivos que efectuem as entregas de bens e as 

prestações de serviços), estabelecendo, na alínea g) do número 1 do artigo 2º do Código do IVA 

que, nos casos em que o vendedor de bens ou prestador de serviços seja um sujeito passivo não 

estabelecido em Portugal e que aqui não disponha de um representante (ao abrigo do artigo 30º do 

Código), o sujeito passivo devedor do correspondente imposto será o adquirente, sempre que este 

seja, igualmente, um sujeito passivo de IVA [dos genericamente referidos na alínea a) do número 

1 do artigo 2º do Código do IVA]. 

Estamos perante situações semelhantes às referidas no ponto seguinte a propósito da alínea e) 

do número 1 do artigo 2º do Código do IVA, mas com uma maior abrangência quanto ao tipo de 

operações (não limitada a serviços que caiam na regra geral de localização, mas englobando todas 

as prestações serviços e transmissões de bens localizadas em Portugal), mas mais restrita quanto 

ao tipo de adquirentes (aqui apenas no caso de serem sujeitos passivos de IVA estabelecidos em 

Portugal, na outra situação mesmo que sejam entidades que não são sujeitos passivos). 

A prática portuguesa tem permitido aos sujeitos passivos não estabelecidos em Portugal que 

aqui tenham um registo para efeitos de IVA (e não tenham um representante fiscal – o que é 

permitido a todos os sujeitos passivos que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio 

noutro Estado-Membro), que se assumam como devedores do imposto em operações que realizem 

no nosso território, a favor de sujeitos passivos aqui estabelecidos. 

Entendemos que tal contraria o normativo português. 
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Para ilustrar estas situações, imagine-se uma empresa com sede da sua actividade económica 

em Espanha, que tem como cliente uma empresa portuguesa, a quem fornece bens em regime de 

call-off stock ou consigment stock, ou seja, coloca bens em stock nas instalações do cliente 

português, em Portugal, para que este os vá introduzindo, por exemplo, no seu processo 

produtivo, à medida das suas necessidades (os bens mantém-se na propriedade da empresa 

espanhola até serem utilizados pela empresa portuguesa). Considere-se ainda que os bens em 

causa são transportados pela empresa espanhola desde a sua sede em Espanha para as instalações 

da empresa portuguesa sua cliente, em Portugal. A empresa espanhola efectua, como 

consequência, uma operação assimilada a uma aquisição intracomunitária de bens em Portugal, 

tendo que se registar, por esse facto, para efeitos de IVA no nosso país19. 

A questão que se coloca será a de saber se a empresa espanhola, que aqui não tem um 

estabelecimento estável (a mera existência de um stock de bens não gera a existência de um 

estabelecimento estável) nem um representante fiscal, deverá ser tida como sujeito passivo da 

posterior operação de venda dos bens ao seu cliente português ou se, pelo contrário, tal qualidade 

caberá ao cliente. 

Entendemos que, face à letra da alínea g) do número 1 do artigo 2º do Código do IVA, o 

sujeito passivo desta operação será o cliente português, ao contrário do que a prática corrente tem 

indicado. 

E se a interpretação literal não bastasse para retirar esta conclusão, a mesma é reforçada pela 

própria ratio legis, uma vez que aquilo que se pretende com este preceito não é apenas uma 

simplificação administrativa em que se evita a necessidade de uma entidade não estabelecida de 

ter que se registar para efeitos de IVA em determinadas situações20, mas, e talvez sobretudo, 

 
19 Não abordamos aqui a questão de saber se, além de se registar, terá que autoliquidar imposto pelo facto de efectuar 
aquela aquisição intracomunitária, em virtude de ser aplicável a alínea c) do número 1 do artigo 15º do RITI, o que, por 
sua vez, poderia conduzir à discussão da própria necessidade de registo [ainda que autores como Ben Terra e Julie Kajus, 
concluam que o registo se mantém obrigatório – confira-se, a este propósito, Terra, Ben/Kajus, Julie (Amesterdão, 2010) 
A Guide to the European VAT Directives – Introduction to European VAT 2010]. 
20 Conceba-se a situação em que uma empresa espanhola (sem estabelecimento em Portugal) adquire no nosso território 
bens a um fornecedor português, procedendo, depois, à sua venda a um cliente sujeito passivo português 
(permanecendo os bens sempre em Portugal). Nesta situação, através da aplicação da norma em causa, poderá a 
empresa espanhola evitar a necessidade de se registar em Portugal, cabendo, então, ao adquirente português proceder à 
autoliquidação do imposto devido sobre a operação. Quanto ao imposto liquidado pelo fornecedor português à entidade 
espanhola, será por esta recuperável através de um pedido de reembolso previsto para entidades estabelecidas noutro 
Estado-Membro (Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de Agosto). Este exemplo aplicar-se-á, igualmente, a situações em que 
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aquilo que se visa com este preceito será combater possíveis situações de fraude e evasão fiscal, 

evitando-se, na medida do possível, que entidades não estabelecidas e que aqui não têm um 

representante fiscal que possa ser responsabilizado, sejam encarregues pela cobrança e entrega do 

imposto (transpondo-se, portanto, tal responsabilidade para a esfera do sujeito passivo português 

adquirente) 21.  

Refira-se, adicionalmente, que esta interpretação é a que vigora noutros Estados-Membros 

que optaram por implementa o mesmo preceito da Directiva do IVA (artigo 194º da Directiva do 

IVA), como é o caso de Espanha e França. 

Ainda quanto a esta questão, devemos interrogar-nos como poderá o sujeito passivo 

português saber se lhe cabe ou não a qualidade de sujeito passivo do imposto na operação 

(nomeadamente, quando a factura que lhe é emitida pelo fornecedor comporta a liquidação de 

IVA por este). Estamos perante uma situação de inversão do sujeito passivo numa operação 

interna que não se encontra abrangida pelas medidas de implementação do Regulamento n.º 

282/2011. Ainda assim, entendemos que caberá ao adquirente dos bens averiguar, de forma 

diligente, se o seu fornecedor tem um estabelecimento estável em Portugal. Mas precisamente 

porque não se aplicam aqui as regras constantes dos artigos 10º e 11º do mencionado 

Regulamento, acreditamos que não se poderá onerar de forma tão gravosa o adquirente, como ali 

se faz.22 

 
a entidade não estabelecida em Portugal seja estabelecida apenas fora da EU. 
21 Situações ocorreram em que este objectivo não poderá ser alcançado, tais como operações em que o mero registo de 
IVA tenha como cliente uma entidade que não seja sujeito passivo de IVA (onde não se poderá operar uma substituição 
tributária na responsabilidade de liquidação do imposto). Em tais casos, a liquidação do imposto terá que ser efectuada 
pela entidade não estabelecida. 
22 Assim, uma forma que poderá indiciar a inexistência de um estabelecimento estável conexo com um número de 
identificação fiscal emitido para efeitos de registo de IVA (os registos de IVA com ou sem estabelecimento estável 
começam sempre pelo algarismo “9”), conjugado com a inexistência de um representante fiscal [que afastaria a 
aplicação da alínea g) do número 1 do artigo 2º do Código do IVA], será o facto de o Serviço de Finanças desse registo ser 
o Serviço de Finanças 3 de Lisboa. Isto porque, nos termos do número 4 do artigo 77º do Código do IVA, este é o único 
Serviço de Finanças competente para os sujeitos passivos não residentes, sem estabelecimento estável em Portugal e 
que não tenham representante. A obtenção desta informação será fácil, pois é de livre acesso no sítio da internet das 
autoridades fiscais (efectuando-se a busca através do número de contribuinte). Apenas por coincidência, que poderá, 
ainda assim, ser verificada, estará um estabelecimento estável precisamente registado no Serviço de Finanças de Lisboa 
3 (onde estão todos os que não têm estabelecimento estável). Será certo que este é um meio de verificação da existência 
de um estabelecimento estável do fornecedor baseado naquilo que este declarou à administração tributária aquando do 
seu registo para efeitos de IVA (daí se encontrar no Serviço de Finanças de Lisboa 3), mas entendemos que deverá ser o 
bastante nestas situações (salvo se existir informação explícita em contrário à disposição do adquirente e este não a 
tenha identificado por erro grosseiro). Por forma a tornar a verificação destas situações mais ágil, poderiam, por 
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Em conclusão, a prática portuguesa tem aqui ignorado a distinção entre um estabelecimento 

estável e um mero registo de IVA de quem não tem no nosso território um estabelecimento. 

Acreditamos, também, que a generalidade das entidades vivam a incerteza de mudarem os seus 

procedimentos, pois se a Administração Fiscal mantiver a posição que vai demonstrando (por 

exemplo, nas inspecções fiscais que efectua, onde, cruzando-se com situações como a aqui 

exposta, não efectua qualquer correcção, concordando com a liquidação de IVA por parte do 

registo de IVA), uma alteração dos mesmos poderia implicar uma contenda com o Fisco 

português. 

Entendemos, assim, que a administração fiscal portuguesa deveria clarificar este assunto, 

emanando, por exemplo, um Ofício-Circulado onde, para além da indicação da correcta forma de 

tratamento do mesmo, poderia estabelecer que a partir de determinada data futura todos os 

agentes deveriam funcionar dessa forma, ressalvando situações passadas (algo que já efectuou 

noutras situações). 

 

7. Serviços abrangidos pela regra geral de localização facturados pelo registo de IVA de 

uma entidade não estabelecida em Portugal – uma impossibilidade 

 

Outra questão, semelhante mas limitada à regra geral de localização de serviços, será a de 

saber se um sujeito passivo que possui um registo de IVA em Portugal (sem que este corresponda 

a um estabelecimento estável, como definido pelo Regulamento nº. 282/2011) deverá/poderá ou 

não proceder à liquidação de IVA no débito que efectua a um seu cliente sujeito passivo de IVA 

estabelecido em Portugal, na sequência de um serviço que lhe preste e que se encontre abrangido 

pela regra geral de localização da alínea a) do número 6 do artigo 6º do Código do IVA (artigo 

44º da Directiva do IVA). 

Exemplificando, uma empresa com sede da sua actividade económica em Angola, que se 

encontre registada em Portugal para efeitos de IVA, mas que aqui não tenha um estabelecimento 

estável, e que preste um serviço de consultoria a uma empresa portuguesa, deverá ser tida por 

devedora do imposto e, como tal, liquidar IVA na factura que emitir a este seu cliente? 

 
exemplo, os números de contribuinte atribuídos aos registos de IVA, que não tenham um estabelecimento estável em 
Portugal nem um representante, ter uma forma de identificação autónoma e diferenciadora. 
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Para responder a esta questão não haverá, sequer, que assumir a implementação do artigo 

194º da Directiva do IVA [transposto em Portugal através da alínea g) do número 1 do artigo 2º 

do Código do IVA], bastando recorrer aos próprios artigos 44º, 193º e 196º dessa Directiva, 

respectivamente alínea a) do número 6 do artigo 6º e alíneas a) e e) do número 1 do artigo 2º do 

Código do IVA. 

Da sua leitura se conclui que, no exemplo em causa, sempre que a empresa angolana facturar 

um cliente português que seja sujeito passivo do imposto em Portugal, não poderá utilizar o 

registo de IVA que possui, uma vez que assim o determina a alínea e) do número 1 do artigo 2º do 

Código do IVA, o qual imputa a responsabilidade pela liquidação do imposto ao adquirente. 

À mesma conclusão devemos chegar se o cliente do sujeito passivo aqui não estabelecido for 

uma entidade que não é sujeito passivo, uma vez que o artigo 45º da Directiva do IVA determina 

que, nesses casos, a tributação ocorre no local da sede da actividade económica ou no 

estabelecimento estável a partir do qual o serviço seja prestado. No exemplo em causa, não tendo 

a entidade angolana um estabelecimento estável em Portugal, não poderá o seu registo neste país 

intervir em tal operação liquidando IVA. 

A prática portuguesa tem ditado, erradamente, uma aceitação generalizada da utilização de 

um registo de IVA (sem estabelecimento estável) no débito de serviços que são, na realidade, 

prestados a partir de um estabelecimento que aqui não se encontra. Tem-se aceite que este registo 

proceda à liquidação do imposto, não se impondo tal responsabilidade ao adquirente dos serviços. 

Na esfera deste, poderá, nestes casos, colocar-se em causa a dedutibilidade do imposto, pois 

deverá o imposto liquidado pelo registo de IVA do fornecedor ser considerado como 

incorrectamente liquidado. 

Quanto às preocupações de averiguação da existência, ou não, de um estabelecimento 

estável, vejam-se os comentários tecidos no ponto anterior, que são aqui igualmente aplicáveis. 

 

8. Serviços abrangidos pela regra geral de localização facturados a um registo de IVA 

português de uma entidade não estabelecida em Portugal – uma impossibilidade 

 

Como vimos, decorre da regra geral de localização de serviços constante da alínea a) do 

número 6 do artigo 6º do Código do IVA (artigo 44º da Directiva do IVA), que estes serão 
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considerados como localizados em Portugal se o adquirente tiver aqui o estabelecimento para o 

qual os serviços são prestados. 

Daqui decorre que quaisquer serviços abrangidos pela regra geral não poderão ser facturados 

a um registo de IVA que não corresponda a um estabelecimento estável. 

Ora, ignorando a prática portuguesa a diferenciação entre um estabelecimento estável e um 

mero registo de IVA, fazendo equivaler o segundo ao primeiro, entendemos que está tal prática 

em violação das regras nacionais e comunitárias. 

Atente-se no seguinte exemplo: uma empresa inglesa estabelecida no Reino Unido que tenha 

em Portugal um registo de IVA, sem que este corresponda a um estabelecimento estável, adquire 

um serviço de consultoria a um fornecedor português. Face ao que concluímos acima, este 

fornecedor não poderá emitir a sua factura ao registo de IVA do cliente inglês. 

É certo que o risco aqui envolvido será nulo, na esfera do prestador do serviço, uma vez que 

liquida e entrega o imposto em causa. Mas na esfera do registo de IVA da entidade inglesa poderá 

ser negada a dedução do imposto, uma vez que o imposto foi incorrectamente liquidado. Restar-

lhe-á o pedido de correcção da situação ao fornecedor, mas sempre sujeito à complicação da 

miríade de enquadramentos previstos pelo Código do IVA quanto às situações de regularização 

deste imposto (com respectivos prazos e procedimentos diversos). 

No que à verificação da existência de um estabelecimento estável se refere, confiram-se os 

comentários constantes, a esse propósito, do ponto 1. anterior. 

 

9. Os reembolsos a não residentes 

 

Uma outra questão, decorrente da errada assumpção da prática portuguesa de que todos os 

registos de IVA portugueses correspondem a um estabelecimento estável em Portugal, é a da 

incompatibilidade que tal facto pode gerar em sede da legislação portuguesa e comunitária 

relativa aos reembolsos de IVA a entidades não estabelecidas em Portugal, em concreto o 

Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de Agosto e as Directivas que transpõe (Directiva 2008/9/CE do 

Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008 – referente a sujeitos passivos estabelecidos na UE – e a 

denominada 13ª Directiva do IVA, ou Directiva 86/560/CEE do Conselho, de 17 de Novembro de 

1986 – referente a sujeitos passivos não estabelecidos na UE). 
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Em ambas as situações de reembolso (entidades estabelecidas noutros Estados-Membros ou 

entidades estabelecidas fora da UE), a legislação portuguesa estabelece (em conformidade com as 

Directivas) que o sujeito passivo que solicita o reembolso não pode ter no território português a 

sede da sua actividade económica, um estabelecimento estável, domicílio ou residência. Caso 

contrário, o reembolso será recusado, pois entende-se que o imposto deveria ser recuperado 

através daqueles estabelecimentos aqui localizados. 

Sucede, porém, que a prática portuguesa da administração fiscal tem, uma vez mais, seguido 

o critério de que a existência de um registo para efeitos de IVA equivale, necessariamente, a um 

estabelecimento estável, o que impossibilita os pedidos de reembolsos por estas entidades, quando 

tenham incorrido em IVA português, que lhes tenha sido facturado directamente e não ao registo 

para efeitos de IVA. 

Nestas situações o sujeito passivo não estabelecido em Portugal poderá ser colocado perante 

um paradoxo que consistirá no facto de lhe ser negada a possibilidade de recuperação do IVA em 

causa, quer através de um pedido de reembolso enquanto entidade não estabelecida (Decreto-Lei 

n.º 186/2009, de 12 de Agosto), quer através de dedução na declaração periódica de IVA do seu 

registo, baseado, neste último caso, num argumento substancial de que o imposto em causa não 

foi necessário à sua actividade em Portugal, mas sim à da sede da actividade económica do sujeito 

passivo ou de outro estabelecimento estável da mesma noutro país. 

É certo que, se esta situação ocorrer, sempre poderá o sujeito passivo contra-argumentar com 

base no parágrafo II) da alínea b) do número 1 do artigo 20º do Código do IVA, o qual permite a 

dedução do imposto incorrido com vista à realização de operações efectuadas no estrangeiro que 

seriam tributáveis se fossem efectuadas em Portugal. Mas já as dificuldades estarão instaladas e o 

sujeito passivo terá que percorrer um longo calvário argumentativo e processual com a 

administração tributária… 

 

10. O caso particular dos serviços de construção civil 

 

Finalmente, devemos referenciar um caso (em contra-corrente, mas de forma “quase” 

correcta) em que a administração fiscal portuguesa efectuou uma distinção prática entre um 

estabelecimento estável e um mero registo de IVA sem aquele. Referimo-nos às situações de 
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prestação de serviços de construção civil, às quais é aplicável uma regra de inversão interna do 

sujeito passivo [ao abrigo da possibilidade conferida pela alínea a) do número 1 do artigo 199º da 

Directiva do IVA], determinando esta que, nos serviços de construção civil prestados a sujeitos 

passivos que aqui tenham a sua sede, estabelecimento estável, domicílio ou residência (e que 

pratiquem operações que confiram o direito à dedução total ou parcial do imposto), caberá a estes 

últimos efectuar a autoliquidação do imposto em causa. 

A letra da lei em nada difere, no que para nós aqui é relevante, das outras situações que 

analisámos. Contudo, temos conhecimento da ocorrência de correcções, efectuadas pelos serviços 

de inspecção da administração tributária, na esfera de empresas que prestam serviços de 

construção civil e que haviam aplicado este regime na facturação que efectuaram a outros sujeitos 

passivos que apenas tinham em Portugal um simples registo de IVA, sem qualquer 

estabelecimento estável. O argumento utilizado não terá sido o mais correcto, uma vez que 

aferiram da existência do estabelecimento estável à luz das regras do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Colectivas (“IRC”), mas podemos considerar um avanço positivo na correcta 

alteração da prática administrativa vigente. 

 

IX. Conclusões 

 

Devemos, enfim, realçar que é hoje fundamental e inevitável a utilização do conceito de 

“estabelecimento estável” em IVA, face à preponderância que o mesmo assumiu na determinação da 

localização dos serviços em sede deste imposto. 

Neste âmbito, considerando o papel central que teve o TJUE na delimitação passada do conceito, 

apenas poderemos entender que esta instituição continuará a contribuir de forma decisiva para o 

aprofundamento do mesmo e da sua aplicação prática, ainda que agora mais limitado pelo 

Regulamento n.º 282/2011. 

Por seu turno, o mencionado Regulamento é hoje elemento incontornável nesta matéria, tendo 

contribuído para a clarificação da mesma. Contudo, entendemos como demasiadamente oneroso, para 

o prestador dos serviços, todo o processo que lhe é agora imposto para a determinação da correcta 

localização desses serviços. 
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Finalmente, no que se refere à situação portuguesa, urge que a prática administrativa e a 

generalidade dos seus agentes passem a distinguir entre aquilo que é um mero registo de IVA sem 

estabelecimento estável, e o que constitui um verdadeiro estabelecimento estável para efeitos de IVA 

(ignorando, como determinou já o TJUE, o que se estabelece em sede de impostos sobre o rendimento 

sobre esta matérias). Não estamos, em Portugal, perante um problema de ausência ou inconformidade 

dos preceitos legais internos face à Directiva do IVA (excepção feita à não transposição do artigo 192º-

A para a nossa legislação), mas antes face a uma ausência de conformidade dos agentes com a lei, 

prática esta que deverá ser alterada. Para tal deverá contribuir a administração tributária portuguesa, 

que, de forma didáctica e colaborativa, deverá alterar os seus procedimentos e informar (através de um 

Ofício-Circulado) os restantes agentes da necessidade de alterarem também a sua prática para o futuro, 

salvaguardando situações passadas em que os sujeitos passivos tenham agido de boa fé.  


