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Actividades financeiras, de “leasing” e de ALD: imposição do método da afectação real 

Alexandra Martins1 

O apuramento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dedutível relativo aos custos comuns suportados 
por entidades que desenvolvem, simultaneamente, actividades financeiras, de “leasing” e de ALD constitui o 
objecto da presente análise, motivada pela recente regulamentação administrativa do ofício-circulado n.º 30108. 

Neste ofício, a Administração Tributária determina a utilização imperativa e exclusiva do método da afectação 
real, em detrimento do pro rata geral.  

Procede-se à análise do quadro legal aplicável e à comparação do tratamento desta matéria nos restantes 14 
(catorze) Estados-Membros que integravam a União Europeia, antes do alargamento ocorrido em 2004, por forma 
a permitir uma apreciação crítica sobre a posição portuguesa. 

 

This article addresses the partial deduction of input Value Added Tax (VAT) related to common costs incurred 
by taxable persons that carry on, simultaneously, pure financial activities as well as leasing and short-term hire 
of goods. The subject-matter was triggered by the recent administrative instructions set forth by ruling no. 30108. 

The Tax Authorities state that taxable persons have to mandatorily apply the direct attribution method, not being 
allowed to use the general pro rata.  

We analyse the existing framework and compare the VAT treatment applied in 14 (fourteen) Member-States, 
which formed part of the European Union before the 2004 enlargement, to enable the scrutiny of the Portuguese 
standing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Consultora fiscal, KPMG. O entendimento expresso neste artigo é da responsabilidade pessoal da autora e não 
representa ou reflecte necessariamente a posição da KPMG. 



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

ÍNDICE 

 

1. NOTA DE ENQUADRAMENTO 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3. O REGIME DE DEDUÇÃO PARCIAL NA DIRECTIVA IVA  

 

4. O REGIME DE DEDUÇÃO PARCIAL PORTUGUÊS  

 

5. SÍNTESE COMPARATIVA DE ALGUNS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

1. NOTA DE ENQUADRAMENTO 
 
A Direcção-Geral dos Impostos, por ofício datado de 30 de Janeiro de 20092, determinou a aplicação imperativa 
do método da afectação real nas situações em que sejam exercidas, em simultâneo, actividades financeiras e 
operações de leasing e de “ALD”. Ficou nestes casos afastada a possibilidade de utilização do método do pro 
rata. 
 
Tal imposição, por via administrativa, encontrou acolhimento na faculdade prevista no n.º 3 do artigo 23.º do 
Código do IVA3, segundo o qual a Administração Tributária pode obrigar os sujeitos passivos “mistos”4 a 
efectuar a dedução segundo a afectação real de todos ou parte dos bens e serviços utilizados, com base em critérios 
objectivos5, quando: 
 

(a) o sujeito passivo exerça actividades económicas distintas;  
(b) a aplicação do método do pro rata conduza a distorções significativas na tributação. 

 
O apuramento do IVA dedutível através do pro rata é, de acordo com a posição da Administração Tributária, 
susceptível de “provocar vantagens ou prejuízos injustificados pela falta de coerência das variáveis nele 
utilizadas, ou seja, pode conduzir a ‘distorções significativas na tributação’6”.  
 
Assim, no caso de sujeitos passivos que, no âmbito de actividades financeiras, pratiquem operações de leasing 
ou de ALD, estes devem adoptar “a afectação real com base em critérios objectivos que permitam determinar o 
grau de utilização desses bens e serviços, de modo a determinar o montante de IVA a deduzir relativamente ao 
conjunto das actividades”.  
 
Acrescenta, por fim, o ponto 9 do ofício que, se não for possível a aplicação de critérios objectivos de imputação 
dos custos comuns, deve ser utilizado um coeficiente de imputação específico, considerando-se no cálculo da 
percentagem de dedução apenas o montante anual correspondente aos juros e outros encargos relativos à 

 
2 Ofício n.º 30108, da Área de Gestão Tributária do IVA. 
3 Haverá também que aprofundar a questão de saber se a emissão de regulamento administrativo (ofício) pode ser admitida no 
âmbito da conformação de elementos de incidência tributária, como cremos ser o caso, ainda que sob a cobertura de norma 
habilitante (o mencionado n.º 3 artigo 23.º do Código do IVA).  
4 Consideramos sujeitos passivos “mistos” aqueles que realizam, em simultâneo, operações que conferem direito à dedução e 
operações que não conferem tal direito.  
5 Afastando, desta forma, a possibilidade de dedução segundo a fórmula percentual conhecida por pro rata, que assenta na 
comparação do montante anual das operações que dão lugar a dedução com o volume de negócios total, correspondente a todas as 
operações efectuadas pelo sujeito passivo decorrentes do exercício de uma actividade económica, incluindo as subvenções não 
tributadas que não sejam subsídios ao equipamento – cfr. alínea b) do n.º 2 e n.º 4 do artigo 23.º do Código do IVA). Apesar de não se 
inserir no âmbito deste trabalho, notamos que a inclusão no denominador de subvenções não tributadas, no caso de sujeitos passivos 
que tenham direito à dedução integral, não é compatível com a jurisprudência to TJUE (veja-se o Acórdão de 6 de Outubro de 2005, 
proferido no processo C-204/03).  
6 Cfr. ponto 8 do citado ofício.  
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actividade de Leasing ou de ALD, clarificando-se que, “neste caso, a percentagem atrás referida não resulta da 
aplicação do nº. 4 do artigo 23.º do CIVA”.  
 
Neste quadro, e com o objectivo de análise crítica do regime preconizado pela Administração Tributária, aborda-
se, seguidamente, o regime de dedução parcial previsto na Directiva IVA7 e a respectiva transposição nos 
(primeiros) quinze Estados-Membros da União Europeia8.  
 
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

As instituições de crédito desenvolvem áreas de actividade que se encontram submetidas a diferentes regimes de 
IVA. Por um lado, realizam operações de concessão de crédito isentas de IVA e que, em geral, não conferem o 
direito à dedução deste imposto. Por outro lado, outorgam contratos de locação, designadamente de locação 
financeira que consubstanciam prestações de serviços sujeitas a IVA e deste imposto não isentas9, ou seja, que 
permitem a dedução do IVA incorrido nas aquisições de bens e serviços a montante.   

 
Relativamente aos gastos directos afectos em exclusivo às operações de locação deve aplicar-se o método de 
imputação directa integral, deduzindo-se o imposto relativo ao sector tributado e não deduzindo qualquer IVA 
no âmbito do sector de actividade isento, procedimento ancorado no n.º 1 do artigo 20.º do Código deste imposto. 
Não se trata aqui de encargos comuns às diversas actividades. 
 
Até este ponto, o enquadramento das operações em IVA assenta em princípios claros e inequívocos.   
 
O problema coloca-se no domínio da dedução do IVA incorrido nos gastos comuns às diversas actividades 
exercidas, isentas e tributadas.  
 
Até à prolação do ofício n.º 30108 em regra os sujeitos passivos seguiam o método da percentagem de dedução, 
também denominado pro rata (geral), segundo o preceituado nos n.ºs 1 e 4 do artigo 23.º do Código do IVA.  
 
Esta percentagem, de acordo com o texto legal, resulta de uma fracção que comporta, no numerador, o montante 
anual, imposto excluído, das transmissões de bens e prestações de serviços que dão lugar à dedução e, no 
denominador, o montante anual, imposto excluído, de todas as operações efectuadas pelo sujeito passivo, 
incluindo as operações isentas. 
 

 
7 Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, JO L 347, de 11 de Dezembro de 2006. 
8 Referimo-nos aos Estados-Membros que faziam parte da União Europeia antes do alargamento ocorrido em 1 de Maio de 2004. 
9 Com excepção do leasing imobiliário, se não for exercida a opção pela tributação.   
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Tendo em consideração que, quer a locação financeira, quer o ALD, constituem prestações de serviços 
tributáveis10, cuja matéria colectável, para efeitos de IVA, é una, constituída pela renda recebida ou a receber do 
locatário, face ao teor da alínea h), do n.º 2, do artigo 16.º do correspondente Código, a generalidade dos sujeitos 
passivos incluíam o valor tributável das rendas de leasing/ALD no cômputo do pro rata, quer no denominador, 
quer no numerador da sua fracção de apuramento.  
 
Na sequência do ofício n.º 30108, este procedimento passou a estar vedado, equacionando-se duas metodologias, 
numa relação de subsidiariedade: 
 

(a) Aplicação de critérios de utilização efectiva dos recursos adquiridos – afectação real; 
(b) Aplicação de um pro rata “específico” que relativamente às operações de leasing e de ALD apenas 

contempla a parcela das rendas correspondente à componente de “juros e outros encargos” i. é, 
expurgada da componente de “capital” ou amortização financeira. De acordo com o entendimento 
administrativo, não se trata de uma percentagem resultante do n.º 4 do artigo 23.º do Código do IVA 
(pro rata geral).  

 
Suscitam-se, a nosso ver, dúvidas de conformidade, do ponto de vista substantivo, quanto à formulação da alínea 
(b), no tocante à sua idoneidade e adequação como método de afectação real.  
 
 

3. O REGIME DE DEDUÇÃO PARCIAL NA DIRECTIVA IVA 
 
A Directiva IVA rege o sistema comum harmonizado de imposto sobre o valor acrescentado que vigora11 no 
espaço comunitário.  Trata-se, pois, de um imposto de origem comunitária. 
 
A ordem jurídica comunitária é autónoma, embora integrada no sistema jurídico dos Estados      -Membros, e 
prevalece sobre os textos internos: “A eficácia do direito comunitário não pode variar de um Estado para o outro 
em função de legislação interna posterior, sem colocar em perigo a realização dos objectivos do Tratado”12.   
 
Este quadro comunitário, cujo arsenal normativo influi directamente na esfera legislativa interna, molda as 
soluções legais consagradas em cada um dos Estados-Membros, que se inserem num contexto de harmonização 
legislativa e terão, assim, de compaginar-se com o teor, finalidades e ratio legis da Directiva IVA. 
 

 
10 Com a supra assinalada excepção do leasing imobiliário (nota 8).  
11  Embora tenha sido objecto de alterações desde a aprovação inicial da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de 
Maio de 1977, JOCE L 145, de 13 de Junho de 1977) que, contudo, não desvirtuam as traves mestras do modelo inicial.   
12  Acórdão do TJ, de 15 de Julho de 1964, Flamínio Costa vs. ENEL, processo 6/64. 
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De acordo com o disposto nos artigos 168.º e 169.º da Directiva IVA, quando um sujeito passivo exerça operações 
que conferem o direito à dedução, em simultâneo com operações que não conferem tal direito, o IVA incorrido 
por esse sujeito passivo deve em primeira linha ser deduzido segundo o método da imputação directa.   
 
Deste modo, o sujeito passivo deve identificar os bens e serviços que utiliza para as operações com direito à 
dedução, deduzindo integralmente o IVA nestas circunstâncias. Relativamente aos bens e serviços afectos à 
segunda categoria de operações, que não conferem o direito à dedução, o imposto não poderá ser recuperado in 
totum.  
 
Neste domínio, as principais questões colocam-se num outro plano: o dos bens e serviços utilizados 
conjuntamente para as duas categorias de operações, os quais designamos, para efeitos da presente análise, por 
“gastos comuns”13 ou recursos de utilização mista14. 
 
Em matéria de gastos comuns, a Directiva IVA convoca o método percentual ou pro rata, determinando que a 
dedução só é concedida relativamente à parte do imposto proporcional ao montante respeitante às operações 
que conferem esse direito – cfr. n.º 1 do artigo 173.º da Directiva IVA. 
 
Este pro rata geral é apurado nos termos do artigo 174.º da Directiva IVA, para o conjunto das operações 
efectuadas pelo sujeito passivo, sendo a sua forma de cálculo baseada no volume de negócios e resulta de uma 
fracção definida nos seguintes termos:   
 

 O numerador inclui o montante total do volume de negócios anual, líquido de IVA, relativo às 
operações que conferem direito à dedução; 

 

 O denominador compreende o montante total do volume de negócios anual, líquido de IVA, relativo 
às operações incluídas no numerador e às operações que não conferem direito à dedução. 

 

 
13 Ainda que, em rigor, possamos estar perante aquisições de bens e serviços não caracterizáveis como gastos, numa perspectiva 
contabilística, como ocorre com a aquisição de bens de investimento reconhecidos como activos fixos tangíveis, propriedades de 
investimento ou activos intangíveis. 
14 Sobre a articulação da imputação directa (gastos exclusivos), a afectação real e o pro rata, veja-se XAVIER DE BASTO e MARIA 
ODETE OLIVEIRA, “Desfazendo mal-entendidos em matéria de direito à dedução de Imposto sobre o Valor Acrescentado: as recentes 
alterações do artigo 23.º do Código do IVA”, Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, n.º 1, 2008, pp. 35-71. Veja-se, ainda, o 
relevante estudo realizado por ANA FERREIRA, EMÍLIA GONÇALVES e RUI LAIRES, “Relatório do Grupo de Trabalho sobre a 
dedução do IVA pelos sujeitos passivos que exercem actividades que conferem direito à dedução e actividades que não conferem esse 
direito”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 418, 2006, pp. 237-357 
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Para além deste pro rata volume de negócios, a Sexta Directiva contém ainda, no n.º 2 do artigo 173.º, uma norma 
que contempla diversas possibilidades alternativas de afectação real com base em chaves de repartição 
específicas, aplicáveis pelos Estados-Membros, para efeitos de determinação da medida de dedução nos gastos 
comuns.  
 
Assim, os Estados-Membros podem: 
 

“(a) Autorizar o sujeito passivo a determinar um pro rata para cada sector da respectiva actividade, 
se tiver contabilidades distintas para cada um desses sectores; 

 
(c) Obrigar o sujeito passivo a determinar um pro rata para cada sector da respectiva actividade e a 

manter contabilidades distintas para cada um desses sectores; 
 

(c) Autorizar ou obrigar o sujeito passivo a efectuar a dedução com base na utilização da totalidade 
ou de parte dos bens e dos serviços; 

 
(d) Autorizar ou obrigar o sujeito passivo a efectuara dedução, em conformidade com a regra 

estabelecida no primeiro parágrafo deste número [pro rata geral], relativamente aos bens e 
serviços utilizados nas operações aí referidas; 

 
(e) Estabelecer que não seja tomado em consideração o IVA que não pode ser deduzido pelo sujeito 

passivo, quando o respectivo montante for insignificante.” 
 
A Directiva IVA não obriga os Estados-Membros a adoptarem apenas o método do pro rata geral (volume de 
negócios) na determinação do IVA dedutível nos gastos comuns, permitindo-    -lhe o recurso a outras chaves de 
repartição alternativas: por sector de actividade ou com base na utilização dos bens ou serviços.  
 
No entanto, caso os Estados-Membros optem por autorizar a, ou obrigar à, utilização do método do pro rata 
geral, a Directiva IVA não confere qualquer margem de discricionariedade quanto à fórmula de cálculo do 
mesmo, que se encontra prefigurada com carácter taxativo nas normas comunitárias (cfr. artigo 174.º da Directiva 
IVA), e que tem sido objecto de interpretação uniforme pela jurisprudência do Tribunal de Justiça.   
 
De assinalar apenas uma excepção, que para a situação em análise não releva, referente à possibilidade de inclusão 
no seu âmbito do produto da cessão de bens de investimento, nos casos em que a lei interna não contempla a 
obrigatoriedade de ajustamento da dedução em relação a esses bens. 
 
Importa, no entanto, dar nota do considerando (39) da Directiva IVA, segundo o qual “o regime das deduções 
deverá ser harmonizado, uma vez que influencia os montantes efectivamente cobrados, devendo o cálculo do pro 
rata de dedução ser efectuado da mesma maneira em todos os Estados-membros”. 
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Salienta-se que a aplicação do método pro rata geral incide sobre os gastos aos quais não foi possível aplicar o 
método da dedução (ou não dedução) integral por via da imputação directa, não subsistindo qualquer dúvida de 
que este é o método a utilizar sempre que os serviços adquiridos estejam ligados directa e exclusivamente a 
determinadas operações realizadas e sejam claramente identificáveis15.  
 
 

4. O REGIME DE DEDUÇÃO PARCIAL PORTUGUÊS 
 
Dispõe o artigo 23.º do Código do IVA, que disciplina esta matéria: 
 

“1 - Quando o sujeito passivo, no exercício da sua actividade, efectuar operações que conferem direito a 
dedução e operações que não conferem esse direito, nos termos do artigo 20.º, a dedução do imposto 
suportado na aquisição de bens e serviços que sejam utilizados na realização de ambos os tipos de operações 
é determinada do seguinte modo:  
 
 (a) Tratando-se de um bem ou serviço parcialmente afecto à realização de operações não decorrentes 

do exercício de uma actividade económica prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, o imposto 
não dedutível em resultado dessa afectação parcial é determinado nos termos do n.º 2;  

 (b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, tratando-se de um bem ou serviço afecto à realização 
de operações decorrentes do exercício de uma actividade económica prevista na alínea a) do n.º 1 
do artigo 2.º, parte das quais não confira direito à dedução, o imposto é dedutível na percentagem 
correspondente ao montante anual das operações que dêem lugar a dedução. 

 
2 - Não obstante o disposto da alínea b) do número anterior, pode o sujeito passivo efectuar a dedução 
segundo a afectação real de todos ou parte dos bens e serviços utilizados, com base em critérios objectivos 
que permitam determinar o grau de utilização desses bens e serviços em operações que conferem direito a 
dedução e em operações que não conferem esse direito, sem prejuízo de a Direcção-Geral dos Impostos lhe 
vir a impor condições especiais ou a fazer cessar esse procedimento no caso de se verificar que provocam 
ou que podem provocar distorções significativas na tributação. 
 
3 - A administração fiscal pode obrigar o sujeito passivo a proceder de acordo com o disposto no número 
anterior: 
 
  (a) Quando o sujeito passivo exerça actividades económicas distintas;  

 
15 Neste sentido XAVIER DE BASTO e MARIA ODETE OLIVEIRA, “Desfazendo mal-entendidos em matéria de direito à dedução de 
Imposto sobre o Valor Acrescentado: as recentes alterações do artigo 23.º do Código do IVA”, Revista de Finanças Públicas e Direito 
Fiscal, n.º 1, 2008, pp. 35-71. 
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  (b) Quando a aplicação do processo referido no n.º 1 conduza a distorções significativas na 
tributação. 

 
4 - A percentagem de dedução referida na alínea b) do n.º 1 resulta de uma fracção que comporta, no 
numerador, o montante anual, imposto excluído, das operações que dão lugar a dedução nos termos do n.º 
1 do artigo 20.º e, no denominador, o montante anual, imposto excluído, de todas as operações efectuadas 
pelo sujeito passivo decorrentes do exercício de uma actividade económica prevista na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 2.º, bem como as subvenções não tributadas que não sejam subsídios ao equipamento. 
 
5 - (…)” 

 
O texto legal acolhe em paralelo os dois métodos de dedução parcial previstos na Directiva IVA para os gastos 
comuns:  
 

• o pro rata geral, baseado no volume de negócios, cuja fórmula de cálculo se enquadra genericamente no 
disposto na Directiva, devendo compreender o valor das transmissões de bens e prestações de serviços que 
dão lugar a dedução, no numerador, e, no denominador, o valor de todas as operações (relevantes) efectuadas 
pelo sujeito passivo16; e 
 

• a afectação real de todos ou parte dos bens e serviços utilizados, com base em critérios objectivos que 
permitam determinar o grau de utilização desses bens e serviços. Apesar de não existir uma referência 
expressa, interpreta-se que o regime contém implícita a possibilidade de aplicação de um ou mais pro rata 
por sectores de actividade. 

 
A concessão aos sujeitos passivos da prerrogativa de optarem por qualquer dos métodos acabados de enunciar é 
acompanhada pela possibilidade de a Administração Tributária sobrepor a utilização do método da afectação real, 
quando aqueles exerçam actividades económicas distintas e a aplicação do método do pro rata conduza a 
distorções significativas na tributação. 
 
 
 

 
16 Sobre algumas desconformidades das interpretações administrativas em matéria de cálculo do pro rata vide SALDANHA SANCHES 
e JOÃO TABORDA DA GAMA, “Pro Rata Revisitado: Actividade Económica, Actividade Acessória e Dedução do IVA na 
Jurisprudência do TJCE”, Ciência e Técnica Fiscal, n.º 417, 2006, pp. 101-130. Também relativamente à aplicação dos métodos de 
dedução parcial veja-se CLOTILDE CELORICO PALMA, Introdução ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, Almedina, 3.ª edição, 
2008, pp. 165 e seguintes. 
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5. SÍNTESE COMPARATIVA DE ALGUNS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA17 
 
Ilustramos no quadro seguinte o resultado da pesquisa realizada junto dos Estados-Membros da União Europeia 
(pré-alargamento ao leste Europeu18), relativamente à metodologia adoptada, em cada um deles, para efeitos de 
cálculo do IVA dedutível referente aos “custos comuns” das instituições financeiras que desenvolvem, 
simultaneamente, actividades isentas de concessão de crédito e actividades tributadas de locação financeira.   
 
 
 
  

 
17 Agradecemos à KPMG a disponibilização da informação recolhida sobre os 14 Estados-Membros enumerados e os respectivos 
regimes de dedução parcial. 
18 Excluindo, naturalmente, Portugal, objecto de análise autonomizada em diversas partes deste trabalho.  
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Alemanha Pro rata volume de negócios (1) Afectação real
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito.  (3)

Áustria Pro rata volume de negócios Não há
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Bélgica Afectação real (2) Pro rata volume de negócios 
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Dinamarca Pro rata volume de negócios Não há
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Espanha Pro rata volume de negócios Não há
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Finlândia Pro rata volume de negócios Afectação real através de pro rata específicos
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

França Pro rata volume de negócios Não há
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Grécia Pro rata volume de negócios Não há
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Holanda Pro rata volume de negócios Afectação real através de pro rata  específicos
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação. No denominador devem 
ser igualmente considerados os juros de crédito 

Irlanda Pro rata volume de negócios ou afectação 
real através de pro rata específicos

Afectação real através de pro rata  específicos
O pro rata  a aplicar aos custos comuns inclui somente a 
componente do juro das rendas de locação e de crédito

Itália Pro rata volume de negócios Não há
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação

Luxemburgo Afectação real Pro rata volume de negócios
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação

Reino Unido Pro rata volume de negócios ou afectação 
real através de pro rata específicos

Afectação real através de pro rata  específicos

Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 
montante total das rendas de locação com excepção das 

situações em que a locação é qualificada, para efeitos de IVA, 
como uma transmissão de bens

Suécia Pro rata volume de negócios ou afectação 
real através de pro rata específicos

Afectação real através de pro rata  específicos
Numerador e denominador do pro rata terão de contemplar o 

montante total das rendas de locação

Pressupostos assumidos:
A) Custos incorridos por instituições financeiras
B) Instituições financeiras que realizem em simultâneo operações de concessão de crédito e de locação
Notas:
(1) Em teoria o regime regra é a afectação real. Porém, na prática, é aplicado o Pro rata volume de negócios em todo o sector financeiro
(2) Afectação real = afectação económica dos bens e serviços adquiridos
(3) Os juros relativos a operações de crédito são considerados pelo seu valor líquido 

Regime de dedução parcial do IVA nos custos comuns
Análise comparativa

Método de dedução preferencialPaíses Métodos alternativos Valor a considerar no cálculo do Pro rata volume de 
negócios
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Alemanha 
 
O critério geral de determinação do montante de IVA dedutível relativamente às aquisições de bens e serviços 
efectuadas por sujeitos passivos que realizam, quer operações tributadas, quer operações isentas, é o da utilização 
ou afectação económica dos bens e serviços adquiridos, que equivale, entre nós, ao denominado método da 
afectação real. Como método residual, a Alemanha consagra o pro rata baseado no volume de negócios, ou 
“turnover ratio rate”.   
 
Note-se, no entanto, que a Administração Tributária alemã, relativamente às operações efectuadas pelas 
instituições financeiras, aplica, como primeiro critério e método-regra o do pro rata geral (volume de negócios).   
 
No cálculo desta percentagem de dedução é inequívoco que são incluídas as operações relativamente às quais foi 
aplicado o método da afectação real na imputação do IVA dos gastos directos. Deste modo, na Alemanha 
considera-se o valor total das rendas percebidas pelo locador, i. é, capital e juro, para efeitos de cálculo do pro 
rata de dedução do IVA incorrido nos gastos comuns às diversas actividades. 
 
Acresce referir que, de harmonia com o Ministério das Finanças alemão, são definidos critérios específicos de 
composição do pro rata, atendendo à natureza das operações, que se podem sintetizar em duas asserções 
fundamentais:   
 
 (a) Devem ser incluídos nesse cálculo as comissões e honorários relacionados com a intermediação 

e corretagem; 
 
 (b) Os juros relativos às operações de crédito apenas são incluídos após a subtracção do valor dos 

juros suportados, o que significa que apenas é considerada a margem (bruta) apurada em 
operações de crédito.   

 
 
Áustria 
 
O critério geral de determinação do montante de IVA dedutível relativamente aos gastos comuns, 
consubstanciados nas aquisições de bens e serviços utilizados, quer no âmbito das operações tributadas, quer no 
contexto de operações isentas, é o do pro rata geral.  
 
À semelhança do que ocorre na Alemanha, também na Áustria o cálculo do pro rata de dedução aplicável ao 
IVA incorrido nos gastos comuns às actividades de leasing e de concessão de crédito é efectuado tendo em conta 
o valor das rendas percebidas, no âmbito de contratos de locação, não se distinguindo a componente de juro e de 
amortização financeira.  
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Adicionalmente, a legislação austríaca não contempla métodos alternativos para determinar o IVA dedutível nos 
gastos comuns, sendo apenas aceitável a utilização do pro rata geral, com a consideração integral do valor das 
rendas de leasing. 
 
 
Bélgica 
 
O método-regra de dedução parcial na Bélgica é o da afectação real, que se deve privilegiar, sempre que possível, 
face ao método da percentagem de dedução. Assim, deve esgotar-se, em primeiro lugar, a possibilidade de 
aplicação do método da afectação real e apenas em relação aos gastos comuns, cuja atribuição a um determinado 
sector de actividade não seja possível, é de recorrer ao pro rata geral.  
 
Deve, ainda, notar-se que na Bélgica é admissível a aplicação da afectação real com base em critérios específicos 
para determinar o montante de IVA recuperável referente a gastos comuns às actividades tributadas (rendas de 
leasing) e isentas (juros provenientes da concessão de crédito). 
 
Em qualquer caso, o numerador e denominador do pro rata volume de negócios terão de contemplar o montante 
total das rendas do leasing, não sendo admissível a divisão das rendas em duas componentes.  Com efeito, 
atendendo a que toda a renda constitui uma única operação tributável, não é admissível que uma parte dela seja 
excluída da determinação do pro rata, geral ou especial19.  
 
 

Dinamarca 

 
Na Dinamarca o critério geral de determinação do montante de IVA dedutível relativamente aos gastos comuns, 
consubstanciados nas aquisições de bens e serviços utilizados, quer no âmbito das operações tributadas, quer no 
contexto de operações isentas, é o do pro rata geral.  
 
A fórmula para cálculo do pro rata dinamarquês inclui, no numerador, o valor integral das rendas de leasing e 
demais operações tributáveis e, no denominador, os valores referidos para o numerador acrescidos dos juros 
cobrados em operações de concessão de crédito.   
 
A Administração Tributária dinamarquesa validou expressamente, através de entendimentos administrativos 
escritos, a metodologia de dedução acima referida, pelo que, neste domínio, não são de considerar critérios 
alternativos ao do pro rata geral. 

 
19 Entendemos por pro rata especial uma forma de repartição enquadrável no método da afectação real, isto é, uma chave de 
imputação que, em resultado do emprego de critérios objectivos, seja idónea à aferição da utilização efectiva dos recursos adquiridos 
pelo sujeito passivo. O pro rata geral é o rácio que resulta da comparação do critério do volume (valor) das operações realizadas.  
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Espanha 
 
O único método presentemente aceite para a dedução do IVA incorrido nos gastos comuns às diversas 
actividades, isentas e tributadas, exercidas por entidades pertencentes ao sector financeiro, é o do pro rata geral, 
cujo cômputo compreende, necessariamente, o valor integral da contrapartida das operações de locação financeira 
(renda) e de concessão de crédito (juro). 
 
A este respeito salienta-se que houve uma proposta recente de alteração ao artigo 104.º da Lei de IVA espanhola, 
no sentido de introduzir novas regras de cálculo do pro rata.  Pretendia-se, designadamente, que as rendas da 
actividade de leasing apenas fossem consideradas na componente correspondente aos “juros”, ao invés do valor 
do total da contrapartida que inclui, também, entre outros, a amortização financeira. Esta proposta foi, no entanto, 
rejeitada e “adiada” para uma futura revisão do regime de dedução de IVA aplicável às entidades financeiras.   

Finlândia 

 
O método-regra de dedução parcial na Finlândia, relativamente ao IVA dos gastos comuns, é o do pro rata geral. 
Neste contexto, a prática consiste na consideração do valor integral das rendas de locação financeira. 
 
São equacionáveis, no âmbito da recuperação do IVA nos gastos comuns, outros métodos alternativos de 
afectação real, assente em critérios de utilização específicos. Algumas instituições financeiras finlandesas têm, 
também, calculado o montante dedutível nestes custos comuns, com base no critério do número de colaboradores 
e respectivo tempo despendido em cada uma das actividades, tributáveis e isentas.   
 
 
França 
 
O único método presentemente aceite para a dedução do IVA incorrido em gastos comuns às diversas actividades, 
isentas e tributadas é o do pro rata geral, cujo cômputo compreende, necessariamente, o valor integral da 
contrapartida das operações de locação financeira (renda) e de concessão de crédito (juro). 
 
De acordo com a Administração Tributária francesa o valor integral das rendas de leasing deve ser sujeito a IVA, 
não se distinguindo as componentes de capital e juros (Entendimento Administrativo 3 L-5122, de 10 de Maio 
de 1996).  Não sendo a renda de locação divisível, para efeitos de IVA, entre capital e juro, deve, em consonância, 
ser, de igual modo, considerado o montante total da renda para efeito do cálculo do pro rata de dedução. 
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Grécia 
 
O Código do IVA grego prevê expressamente que seja utilizado o método do pro rata geral, no âmbito da 
recuperação de imposto incorrido nos gastos comuns às diversas actividades desenvolvidas ao abrigo de regimes 
de IVA diferenciados. Não está contemplado outro método de dedução para o exercício misto de actividades que 
conferem e que não conferem o direito à dedução.   
 
O pro rata geral é composto pelo valor das operações realizadas, pelo que tem em consideração o montante 
integral das rendas provenientes da actividade de leasing, sem qualquer segmentação da componente de “juro” e 
de amortização financeira.  
 
 
Holanda 
 
O regime de IVA holandês distingue entre locação operacional e locação financeira. A primeira é enquadrável 
como prestação de serviços tributável nos termos gerais, não sendo possível decompor a renda, para efeitos de 
tributação, num elemento de juro e noutro de capital. A segunda é configurada como transmissão de bens20, sendo 
o IVA devido no momento da transmissão pelo valor total dos bens locados, excluindo-se a componente de juros 
do valor tributável, sem que, porém, tal se traduza em qualquer limitação ou ajustamento ao direito à dedução.   
 
O critério geral de determinação do montante de IVA dedutível relativamente aos gastos comuns a actividades 
tributadas e a actividades isentas é o do pro rata geral fundado no volume de negócios. Na composição deste pro 
rata deve incluir-se o valor integral das rendas de locação operacional ou o valor total da transmissão do bem, no 
caso de locação financeira, não sendo de admitir a segregação da renda em duas componentes, de amortização 
financeira e “juros”, em virtude de se tratar de uma única operação para efeitos de IVA.  
 
Também é possível aplicar outros métodos específicos que assentem na utilização efectiva dos bens e serviços 
adquiridos. Nestas circunstâncias, o Supremo Tribunal holandês tem entendido que a métrica da utilização terá 
de basear-se em informação detalhada, objectiva e que constitua suporte idóneo. Por esta razão, os métodos 
específicos baseados em critérios que indiciem a utilização efectiva dos gastos comuns são de difícil aplicação 
prática e impõem aos sujeitos passivos o ónus da prova de que a repartição efectiva dos gastos comuns é diversa 
daquela que resulta da aplicação do sistema padrão do pro rata, ou seja, da relação entre o volume de operações 
que conferem o direito à dedução e o montante total das operações realizadas. 
 
 
 

 
20  Em Portugal, um contrato de locação financeira pode dar lugar a uma transmissão de bens, se e quando, no final do contrato, for 
exercida a opção de compra, pelo valor residual.   
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Irlanda 
 
A recuperação de IVA nos gastos comuns a actividades tributadas e isentas deste imposto pode, de acordo com 
a legislação irlandesa, ser efectuada por recurso a diversos métodos, designadamente o pro rata calculado com 
base no volume de negócios, ou a afectação real, assente noutros critérios, como o número de contratos de 
locação financeira face ao número total de contratos celebrados – quer de locação, quer de concessão de crédito 
– pelas entidades financeiras.   
 
Em qualquer caso, de acordo com as normas vigentes na Irlanda, independentemente da metodologia de dedução 
implementada, esta deverá reflectir adequadamente a utilização dos bens e serviços adquiridos por parte das 
diversas áreas de actividade, com e sem direito à dedução 
 
Neste âmbito, tem sido entendido que não devem ser comparadas realidades dissemelhantes, pelo que o valor das 
rendas de locação financeira não é de ponderar vis a vis o elemento “juro” decorrente de uma operação de 
financiamento.  Assim, na Irlanda o pro rata a aplicar aos gastos comuns não compreende o valor total das rendas 
de leasing, incluindo somente a componente de “juro” destas rendas e os demais elementos equiparáveis, como 
sejam o juro derivado da concessão de crédito.  
 
 
Itália 
 
O método-regra de dedução relativo aos gastos, denominados de comuns, que não sejam atribuíveis 
exclusivamente a actividades tributadas ou a actividades isentas que não conferem o direito à dedução21, é o do 
pro rata geral assente no critério do volume de negócios.   
 
O cômputo da percentagem de dedução é disciplinado pelo artigo 19-bis da Lei de IVA italiana (texto 
consolidado), segundo o qual o IVA é dedutível na proporção que resultar da comparação do valor das operações 
que conferem o direito à dedução com o valor total das operações realizadas, tributadas e isentas. Por conseguinte, 
este cálculo abrange o valor integral das rendas de locação financeira, não sendo esta passível de desagregação 
em duas componentes distintas: capital e “juros”. 
 
Cabe, adicionalmente, referir que em Itália não é admissível outro método de apuramento do montante do IVA 
dedutível relativo a gastos comuns, para além do referido pro rata geral. 
 
 
Luxemburgo 
 

 
21  Caso em que será sempre aplicável prioritariamente o método da imputação directa integral.   
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À semelhança do que sucede na Holanda, a legislação luxemburguesa distingue entre locação operacional e 
locação financeira, sendo a primeira enquadrável como prestação de serviços e a segunda como transmissão de 
bens.  Na locação operacional, a componente de “juro” implícita na renda cobrada faz parte do valor tributável 
uniforme da operação e é tributada em IVA nos termos gerais, não sendo passível desagregação.  Relativamente 
à locação financeira, a transmissão, para efeitos de IVA, é tributada pelo valor do bem, i. é, excluindo a 
componente de juros, que, em regra, é objecto de um contrato de financiamento separado, submetido ao regime 
de isenção deste imposto, sem direito à dedução.   
 
O critério geral de determinação do montante de IVA dedutível relativamente aos gastos comuns a actividades 
tributadas e a actividades isentas é o do pro rata geral, fundado no volume de negócios, no pressuposto de que 
não é exequível, quanto a estes gasto, a aplicação do método da afectação real.   
 
Na composição deste pro rata deve incluir-se o valor integral das rendas de locação operacional não sendo de 
admitir a desagregação daquelas em duas componentes, de amortização financeira e de “juros”, em virtude de se 
tratar de uma única operação para efeitos de IVA. Quanto à locação financeira, atentas as especificidades do 
regime luxemburguês, devem incluir-se as duas componentes às quais são aplicados regimes de IVA distintos: o 
valor total da transmissão do bem (tributável, pelo que a inserir no numerador e denominador da fracção) e o 
valor dos juros vencidos (isentos, sem direito à dedução e, em consequência, apenas integrados no denominador).   
 
Em suma, para efeitos de cálculo do pro rata, deverão ser consideradas todas as componentes – de juro e 
amortização financeira –, quer sejam objecto de unificação (locação operacional), quer tenham tratamento 
diferenciado (locação financeira). 
 
 
Reino Unido 
 
A locação operacional e a locação financeira são caracterizadas, no Reino Unido, como prestações de serviços 
tributáveis para efeitos de IVA.  Porém, quando o valor residual da locação financeira é meramente nominal, i. 
é, claramente inferior ao valor de mercado do bem, a operação pode ser qualificada como “hire-purchase”, 
tributável como transmissão de bens, caso em que, de modo similar ao descrito para o Luxemburgo, o IVA incide 
sobre o valor transaccional do bem (“capital”) e a componente de juros, se evidenciada em separado ao locatário, 
é isenta de IVA, sem direito à dedução.   
 
Os sujeitos passivos que realizem, quer operações tributadas, quer operações que não conferem o direito à 
dedução (“sujeitos passivos mistos”), podem utilizar múltiplos métodos ou critérios de determinação do 
montante de IVA dedutível relativo a gastos comuns e residuais.  A adopção destes métodos pode ser objecto de 
acordo, numa base casuística, com a Administração Tributária do Reino Unido, H. M. Revenue & Customs.   
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Alguns dos critérios que têm sido aceites no sector financeiro correspondem à afectação real baseada em chaves 
de repartição específicas, assentes no número de colaboradores, no número de contratos ou nas horas afectas às 
diversas áreas de actividade desenvolvidas, tributadas e isentas. Note-se, todavia, que terão de ser acordados caso 
a caso e sobre a sua escolha recairá sempre uma apreciação crítica por parte das Autoridades Tributárias. 
 
Nas situações enquadráveis como “hire-purchase”, de valor residual diminuto ou significativamente inferior ao 
valor de mercado, o montante do capital não é, em regra, aceite para efeitos de composição do cálculo do pro 
rata de dedução dos gastos comuns ou residuais.  Deste modo, verifica-se uma desagregação do valor do bem da 
componente de juro.  
 
Nas situações qualificadas a título de prestações de serviços, que abrangem a locação operacional e a locação 
financeira, desde que o valor residual, caso exista, não seja meramente nominal, a Administração Tributária do 
Reino Unido tem defendido que o elemento de capital deve ser excluído do cálculo do pro rata de dedução dos 
gastos comuns.  Contudo, esta abordagem não tem sido bem sucedida, sempre que estão em causa operações que, 
de acordo com a interpretação vigente no Reino Unido, são qualificadas como prestações de serviços, atenta a 
inviabilidade de fazer o “splitting” da renda, encarada como uma contraprestação unitária para efeitos de IVA.   
 
 
Suécia 
 
Na Suécia são admitidas diversas metodologias de apuramento do IVA dedutível incorrido nos gastos comuns às 
actividades que conferem o direito à dedução e àquelas que não conferem tal direito. Assim, para além do pro 
rata geral, também são aceites critérios de repartição específicos baseados no número de horas despendidas, na 
imputação dos custos com pessoal ou na utilização do espaço. 
 
Na composição do pro rata geral, caso seja o método aplicado, deve incluir-se o valor integral das rendas de 
locação, não sendo admissível a desagregação da componente de amortização financeira e dos “juros”.   
 
O único requisito exigido relativamente ao método que seja escolhido e aplicado pelos sujeitos passivos é que 
este traduza e espelhe de forma fidedigna a realidade económica subjacente ao ratio de operações tributadas e de 
operações não tributadas. 
 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O método da afectação real visa a quantificação do montante de IVA dedutível com base no nível de utilização e 
consumo efectivos dos recursos adquiridos em conexão com operações que conferem o direito à dedução. 
Afigura-se, por esta razão, como o método mais adequado à concretização do princípio da neutralidade.  



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

 
Por outro lado, a recuperação do IVA efectuada ao abrigo da percentagem de dedução – pro rata – funda-se numa 
presunção legal. Pressupõe que a proporção do volume de actividades que confere o direito à dedução, face ao 
volume de negócios global do sujeito passivo, corresponde à do consumo/utilização dos recursos onerados com 
IVA, por tais actividades. Nem sempre esta correspondência ocorrerá, embora se parta do princípio que, no caso 
geral, a mesma tenderá a verificar-se.   
 
À face do exposto, nada haveria a apontar à imposição do método da afectação real, uma vez que este traduz o 
exacto nível de utilização e consumo dos recursos. 
 
Todavia, a fórmula do pro rata, meramente aproximativa, é de fácil execução e controlo. Não envolve elevados 
custos administrativos para os sujeitos passivos. Já no que se refere à afectação real, os critérios de utilização 
efectiva são, com frequência, de carácter subjectivo ou de difícil validação e monitorização. Em geral a aplicação 
ou implementação da afectação real pode ser complexa e administrativamente onerosa.  
 
Neste ponto, a imposição do método da afectação real por parte da Administração Tributária deve ser 
acompanhada pela densificação e concretização dos critérios que, no respectivo universo de aplicação, são aptos 
à determinação da utilização efectiva dos recursos pelas actividades em causa. O ofício n.º 30108 é 
manifestamente insuficiente, limitando-se a remeter para um outro ofício22 que, de forma exemplificativa, 
enumera 5 critérios: 
 

- a área ocupada; 
- o número de elementos do pessoal afecto; 
- a massa salarial; 
- as horas-máquina; e 
- as horas-homem . 

 
Acresce referir que, para além da ausência de adaptação destes critérios à situação concreta da actividade de 
leasing e de ALD, o ofício invocado deixa uma enorme margem de insegurança aos sujeitos passivos, pois os 
critérios adoptados “podem ser corrigidos ou alterados pela DGCI, com os devidos fundamentos de facto e de 
direito”.   
 
No que se refere aos dois pressupostos que devem constatar-se por forma a que seja legítima a imposição do 
método da afectação real por parte da Administração Tributária relativos, quer ao exercício de actividades 
económicas distintas, quer à ocorrência de “distorções significativas na tributação”, o ofício n.º 30108, apesar de 

 
22 O ofício-circulado n.º 30103, de 23 de Abril de 2008. 
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lhes fazer referência expressa, não apresenta qualquer fundamentação. Assim, ficamos sem saber as razões, se é 
que existem … (quod demonstrandum), que fundamentam esses pressupostos23.  
 
Um outro aspecto que merece reponderação é o critério subsidiário que a Administração Tributária antecipa na 
circunstância de ser “[im]possível a aplicação de critérios objectivos de imputação dos custos comuns”. Aqui, 
afigura-se patente o reconhecimento implícito das dificuldades de aplicação do método da afectação real, 
prescrevendo-se uma solução que nos remete para uma comparação de “volumes de operações”, ou seja, para 
uma fórmula que, na realidade, compara volumes de negócios (actividades).  
 
Suscitam-se a este respeito as seguintes questões:  
 
- Será este indicador apropriado para determinar a utilização efectiva dos recursos adquiridos ou apenas uma 
presunção desta utilização?  
- Não estaremos perante uma forma de aplicação de um pro rata volume de negócios, mas, desta feita, escapando 
à fórmula imperativa constante do Código do IVA e da Directiva?  
- Na impossibilidade de aplicação do método da afectação real existirá uma terceira via ou a Administração 
Tributária terá de se cingir ao pro rata geral, obedecendo à sua fórmula? 
 
Relativamente ao quadro comunitário não foi identificado um padrão uniforme. O espaço de discricionariedade 
deixado aos Estados-Membros permite algumas opções no âmbito da dedução do imposto nos gastos comuns 
(pro rata geral e/ou afectação real).  
 
Não obstante, constata-se, uma tendência generalizada dos Estados-Membros no sentido de consagrarem o pro 
rata geral como fórmula preferencial de cálculo no apuramento do coeficiente de dedução do IVA suportado nos 
gastos comuns.   
 
Esta tendência mantém-se no sector financeiro, abrangendo as situações em que as instituições financeiras 
desenvolvem actividades de pura concessão de crédito a par das actividades de locação, nas diversas modalidades 
que esta última possa revestir.   
 
Efectivamente, dos 14 (catorze) Estados-Membros questionados, 12 (doze) utilizam na prática o pro rata geral 
como método-regra de dedução das instituições financeiras, relativamente aos gastos comuns, sem prejuízo de, 
em alguns deles se admitir, também, o recurso a outros métodos, que denominamos de afectação real com base 

 
23 Não concordamos também com o enquadramento interpretativo que o ofício parece querer assumir. Em nosso entender, a 
regulamentação em apreço não resolve quaisquer questões interpretativas sobre o artigo 23.º do Código do IVA e, por isso, não pode 
produzir efeitos retroactivos. Trata-se, sim, da emanação de uma nova regra que passa a impor aos sujeitos passivos a obrigação de 
aplicarem o método da afectação real nas referidas actividades de leasing e de ALD. Sendo uma nova obrigação, consubstanciada uma 
“regra de conduta fiscal”, ela apenas poderá vigorar no futuro. 
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em chaves de repartição específicas, designadamente utilizando o critério do número de contratos ou do número 
de colaboradores afectos às diversas áreas. 
 
De referir, de igual modo, que dos Estados-Membros questionados, 13 (treze) incluem o valor total das rendas 
de locação no cômputo do pro rata geral aplicável à dedução dos gastos comuns, não desagregando a componente 
de capital e a componente de juro.   
 
Neste ponto, verifica-se apenas uma excepção, o caso da Irlanda. Importa, também, assinalar uma especificidade 
no Reino Unido, onde se admite a desagregação da renda quando a locação seja qualificada, de acordo com o seu 
direito interno, como uma transmissão de bens, situação que não ocorre em Portugal.  
 
Concluímos, pois, que a regulamentação portuguesa, constante do ofício n.º 30108, surge praticamente isolada 
no contexto europeu.  
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