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Justiça da União Europeia e dos projectos de alteração da legislação comunitária  
 

Mário Silva Costa∗ 

 

No presente trabalho o autor analisará as duas recentes decisões do Tribunal de Justiça 
da União Europeia nos casos AXA UK PLc. e EVERYTHING EVERYWHERE quanto a 
tratamento, em sede de IVA, dos serviços relativos a pagamentos e a transferências, 
fazendo um paralelo quer com anteriores decisões deste Tribunal nesta matéria, quer 
com a proposta de Directiva e de Regulamento apresentadas pela Comissão Europeia 
com o intuito de modernizar e simplificar as regras deste imposto na área dos 
denominados «serviços financeiros». 

 

In this paper the author examines two recent decisions of the European Court of Justice 
on the VAT treatment of services concerning payments and transfers - AXA UK PLc. and 
EVERYTHING EVERYWHERE cases -, comparing them with the previous ECJ decisions on 
this subject, as well as with the pending new EU VAT legislation aimed to modernize 
and simplify the rules on the so-called financial services. 
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Enquadramento factual. 4.2. A decisão. 4.3. Comentário. 5. Outros casos em especial. 5.1. Serviço de tratamento 
e de processamento informático de dados. 5.2. O «outsourcing» em especial. 6. Conclusões. 
 
1. OBJECTO 
 
Quais as características essenciais que um serviço componente de uma operação típica1 de «pagamentos» 
e de «transferências» deverá ter para que também possa beneficiar da isenção em sede de IVA prevista 

 
∗ Advogado, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira – Lisboa. Pós-graduado em Fiscalidade pelo Instituto Superior de Gestão. O autor 
pode ser contactado através do e-mail mario.costa@cuatrecasasgoncalvespereira.com. 
1 Estamos a referir-nos às operações expressamente elencadas no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA, geralmente 
levadas a cabo por instituições de crédito ou sociedades financeiras, as quais estão directa e imediatamente incluídas no 
âmbito objectivo da citada norma de isenção. Além das operações típicas «pagamentos» e «transferências», encontramos as 
operações de «depósitos de fundos», de «conta-corrente», etc. 
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no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do Conselho 2006/112/CE, de 28 de Outubro2 (doravante 
«Directiva do IVA»), isto é, para que esse serviço possa ser qualificado como operação «relativa» a 
pagamentos e a transferências? 
 
Por outras palavras, com a referida questão pretende-se saber o seguinte:  
- Se a realização das operações típicas de «pagamentos» e «transferências» - i.e., no plano das relações 
entre o prestador do serviço isento (v.g., um banco) e o cliente final -, pressupuser a necessidade de 
reunir elementos componentes de índole vária, em regra fornecidos por entidades terceiras distintas 
entre si (vulgo, em regime de outsourcing) e sem qualquer contacto directo com o cliente final 
adquirente, quais as especificidades que esses componentes deverão apresentar e quais as funções que 
os mesmos deverão desempenhar para que possam cair no âmbito objectivo da isenção de IVA acima 
identificada a título de operações «relativas» a «pagamentos» ou «transferências»? 
 
Tendo como cenário as respostas que o Tribunal de Justiça da União Europeia (doravante «TJUE») tem 
vindo a dar às questões acima enunciadas, no presente trabalho o autor procederá à análise dos recentes 
casos AXA UK PLc. e EVERYTHING EVERYWHERE, por referência quer à anterior jurisprudência deste 
Tribunal em matéria de isenções em IVA nos serviços financeiros, quer à Proposta de Alteração da 
Directiva do IVA nesta temática3 e respectiva Proposta de Regulamento de execução4 5, finda a qual, 
procurará avaliar o estado actual do tratamento dos referidos serviços «relativos a pagamentos e a 
transferência» em sede deste imposto. 
 
2. ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA E ANTECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 
 
Através das suas decisões nos casos AXA UK PLC.6 e EVERYTHING EVERYWHERE7, o TJUE foi chamado a 
pronunciar-se sobre o âmbito objectivo de aplicação da isenção constante do artigo 135, n.º 1, alínea d), 
da Directiva do IVA, nos termos da qual são isentas de IVA «As operações, incluindo a negociação, 

 
2 Correspondente ao artigo 13.º, B, alínea d), 3.º parágrafo, da Directiva do Conselho 77/388/CEE, de 17 de Maio, 
comummente apelidada de Sexta Directiva do IVA, o qual se encontra transposto para o artigo 9.º, n.º 27, alínea c), do Código 
do IVA Português. 
3 Documento n.º 5906/11, de 1 de Fevereiro de 2011, do Conselho – FISC 11 (doravante Proposta de Directiva do IVA). 
4 Documento n.º 5908/11, de 1 de Fevereiro de 2011, do Conselho – FISC 12 (doravante Proposta de Regulamento). 
5 Ver, quanto a esta matéria, DE LA FÉRIA, Rita/ LOCKWOOD, Ben «Opting for Opting In? An Evaluation of the European 
Commission’s Proposals for Reforming VAT on Financial Services», 2010, University of Warwick, acessível em 
http://wrap.warwick.ac.uk/3533/. Ver ainda, PALMA, Clotilde Celorico, op. cit., páginas 148 a 160 e ABECASIS, 
Tomás/MOLEK, Pavel /MOTA, Ana Rita, «Seminar on VAT on Financial Services at the University of Lisbon», Intertax, 2011 - 
Volume 39, n.º 2, páginas 98-108, bem como LAMENSCH, Marie, «Commission Proposal for a Modernization of the VAT Rules 
that are Applied in Respect of Financial and Insurance Services», Intertax, 2008 - Volume 36, páginas 371–378. 
6 Acórdão do TJUE de 28 de Outubro de 2010, no processo C-175/09. 
7 Acórdão do TJUE de 2 de Dezembro de 2010, no processo C-276/09. 
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relativas a depósitos de fundos, contas correntes, pagamentos, transferências, créditos, cheques e outros 
efeitos de comércio, com excepção da cobrança de dívidas»8. 
 
Tendo esta isenção sido precipuamente pensada para as prestações de serviços de pagamentos e de 
transferências realizadas por entidades do sector financeiro9, desde o Acórdão do TJUE no caso 
SPAREKASSERNES DATACENTER (SDC)10 ficou assente que a aplicação ou não desta norma de isenção 
deveria ser determinada em face das características objectivas da operação concretamente considerada 
e não em função da qualidade do prestador do serviço, pelo que a mesma seria igualmente aplicável se 
um qualquer sujeito passivo realizasse uma operação susceptível de ser qualificada como «pagamento» 
ou «transferência», ainda, caso fosse tão-somente uma prestação de serviços qualificável como «relativa» 
a pagamentos e a transferências. 
 
O denominador comum nos casos AXA UK PLC. e EVERYTHING EVERYWHERE residiu na questão de saber 
se a isenção relativa a pagamentos e a transferências constante do artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da 
Directiva do IVA, se aplicaria a serviços referentes a pagamentos e transferência realizados por sujeitos 
passivos cuja actividade não se desenvolve no sector financeiro. 
 
Apesar de as situações de facto presentes em ambos os arestos nada terem que ver com o sector 
financeiro subjectivamente considerado, certo é que bancos e instituições financeiras aguardavam com 
grande expectativa a posição que o TJUE iria tomar em face das questões que lhe foram colocadas nas 
decisões de reenvio em apreço, a qual se poderia vir revelar decisiva para aqueles operadores 
económicos face à tendência crescente no seu seio em subcontratar a entidades terceiras a realização de 
«serviços» intermédios essenciais para a realização de operações de pagamentos e de transferências, 
fenómeno este motivado pela necessidade daquelas entidades centrarem os seus esforços no que se 
entende como sendo o seu core business, procurando obter ainda, desta forma, ganhos de eficiência 
propiciadores da redução dos seus custos operacionais11. 
 
Com efeito, estando os serviços típicos prestados pelas instituições financeiras geralmente abrangidos 
pelas várias isenções previstas no artigo 135.º da Directiva do IVA, o imposto suportado por aquelas 

 
8 Realce nosso. 
9 Sobre o tratamento, em sede de IVA, dos denominados serviços financeiros, ver, por todos, HENKOW, Oskar, «Financial 
Activities in European VAT: A theoretical and legal research of the European VAT System and the actual and preferred treatment of 
financial services», 2008, Eucotax – Kluwer Law International. Em língua portuguesa ver, por todos, PALMA, Clotilde Celorico, 
«Enquadramento das Operações Financeiras em Imposto Sobre o Valor Acrescentado», Coimbra, 2011, Cadernos IDEFF, n.º 13. 
10 Acórdão de 5 de Junho de 1997, processo C-2/95, em especial parágrafos 55 a 59. Para uma análise detalhada deste caso, 
ver MENNER, Stefan/HERRMANN, Harald, «Aplication of Article 13(B) of the Sixth Directive to Data Service Companies – Recent 
National Responses to Sparekassernes Datacenter (SDC) vs. Skatteministeriet (ECJ) [1997] ECR 3041», International VAT Monitor, 
2-2001, página 67-72. 
11 ZUIDGEEST, R. N. F., «Treatment of Outsourced Elements of Payment Transactions under EU VAT», International VAT Monitor, 
2-2010, página 105.  
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na aquisição de bens e de serviços não será dedutível12 – a menos que essas possam optar pela 
tributação deste tipo de operações ou os serviços em causa sejam prestados a clientes estabelecidos fora 
do território da Comunidade Europeia13 -, razão pela qual o impacto do IVA não dedutível é um 
elemento não negligenciável aquando da definição da forma de organização a adoptar por estas 
entidades. 
 
Apesar do recurso ao outsourcing não ser um fenómeno exclusivo do sector financeiro, acaba, contudo, 
por aqui ter maior preponderância do que nos demais sectores de actividade objecto de outras isenções 
específicas. Neste particular, é de sublinhar a opção recorrente dos sujeitos passivos do sector 
financeiro em utilizar infra-estruturas informáticas de terceiros, ao invés de construir soluções próprias 
in-house14, de modo a poder levar a cabo operações de transferências e de pagamentos e demais 
operações financeiras típicas, pelo que actualmente a maioria das instituições financeiras adquirem a 
terceiros serviços especializados consubstancidores dos elementos essenciais daquele tipo de operações 
(v.g., serviços de processamento de dados, operações de compensação e liquidação interbancária15, etc.). 
 
Uma vez que, como se viu, a grande maioria das operações realizadas pelas instituições financeiras 
estão isentas de IVA – sendo, consequentemente, muito baixa a sua taxa de recuperação do IVA 
suportado -, caso a aquisição a terceiros dos vários elementos integradores das operações de 
«pagamento» ou de «transferência» seja onerada com IVA, serão irremediavelmente postos em causa os 
ganhos de eficiência e de redução de custos que estiveram na origem da adopção desta forma de 
organização16, o que acabará por redundar no regresso forçado à prática generalizada da chamada 
«integração vertical»17 18. 
 

 
12 Por assim ser, tecnicamente, as isenções em apreço são isenções simples ou incompletas. 
13 Ver artigo 169.º, alínea c), da Directiva do IVA. Nestes casos, a isenção passa a ser completa, pelo que confere o direito à 
dedução do imposto suportado. 
14 Mormente em virtude dos avultados investimentos que essas entidades financeiras seriam chamadas a realizar por força 
da implementação do sistema único de pagamentos europeu – SEPA ou Single European Payments Area. 
15 Este tipo de serviço é habitualmente designado como «clearing», consistindo no processo de transmitir, reconciliar e, em 
alguns casos, confirmar ordens de pagamento ou instruções de transferência antes da liquidação, incluindo os valores ditos 
«finais» para liquidação («settlement»). 
16 Optimização dos custos operacionais das instituições financeiras resultantes do outsourcing ou a entidades localizadas em 
territórios de baixa fiscalidade e em que o factor trabalho tem um custo reduzido, ou a entidades altamente especializadas na 
realização das operações em apreço, opção esta que, em ambos os casos, permitiria ainda escapar às amarras próprias do 
«regime do contrato de trabalho». 
17 Ver, neste sentido, GRAMBECK, Hans-Martin, «Outsourcing in the EU Financial Sector – Where are we heading?», 
INTERNATIONAL VAT MONITOR, 6-2009, página 462. 
18 Esta seria uma forma de mitigar os efeitos negativos causados pela existência desta isenção, designadamente as distorções 
económicas provocadas pelos efeitos em cascata causados pelo fenómeno do «imposto sobre imposto». 
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Desde os seus primórdios19 que o âmbito das normas de isenção previstas para a actividade financeira 
na Sexta Directiva do IVA encontram-se povoadas de incertezas, o que torna extremamente complexa 
a sua aplicação concreta. Esta afirmação não é, contudo, desmentida pela circunstância de por 
intermédio da decisão do TJUE no já citado caso SDC, a hipótese normativa do então artigo 13.º, letra 
B, alínea d), n. 3, da Sexta Directiva do IVA ter ficado um pouco menos nebulosa. 
 
Assim, desde a referida decisão no caso SDC - ou seja, em momento bem anterior aos casos AXA UK 
PLc. e EVERYTHING EVERYWHERE –, passamos a saber que os serviços fornecidos por terceiros – i.e., 
em regime de outsourcing – necessários para a realização de determinados serviços típicos isentos 
poderiam beneficiar igualmente da isenção referente aos «serviços financeiros» caso formassem «[…] um 
conjunto distinto que, apreciado de modo global, tenha por efeito preencher as funções específicas essenciais dos 
referidos serviços»20. 
 
Contudo, por apelo ao cânone da interpretação estrita das normas de isenção constantes da Directiva 
do IVA21, da mesma banda ficamos a saber que «[…] o simples facto de um componente ser indispensável 
à realização de uma operação isenta não permite concluir pela isenção do serviço correspondente a esse 
componente22. Não obstante, e como bem notou o TJUE nessa sede, o elemento literal da norma de 
isenção em análise «[…] não exclui, em princípio, que a operação de transferência se decomponha em diversos 

 
19 Referimo-nos ao designado Relatório Hutchings, elaborado em 1971 e que acabou por dar origem ao regime consagrado em 
1977 na Sexta Directiva do IVA.  
20 Acórdão de 5 de Junho de 1997, processo C-2/95, em especial parágrafo 66. 
21 Quanto à metodologia a adoptar na interpretação das normas de isenção, gostaríamos de salientar que discordamos da 
visão da Administração Tributária Portuguesa que, alegadamente em cumprimento do entendimento veiculado pelo TJUE, 
tem amiúde sustentado uma interpretação “restrita” ou “restritiva” das normas de isenção constantes da Directiva do IVA – 
e, consequentemente, das normas constantes do Código do IVA que procedem à sua transposição para a ordem jurídica 
interna. Efectivamente, e ao invés do entendimento reiteradamente adoptado pela Administração Tributária, o TJUE tem a 
este propósito sucessivamente afirmado dever proceder-se não a uma interpretação «restrita» ou «restritiva» das normas em 
causa mas, o que é totalmente diferente, a uma interpretação «estrita» – neste sentido, ver parágrafos 15 e 16 do Acórdão do 
TJUE de 18 de Março de 2010, processo C-3/09, e demais jurisprudência aí citada, nos termos do qual é referido que «[…] as 
disposições que têm carácter de derrogação de um princípio [no caso, do princípio da tributação à taxa normal de imposto] são de 
interpretação estrita»; «Daqui resulta, nomeadamente, que o conceito […] deve ser interpretado em conformidade com o sentido comum 
destes termos» – [sublinhados nossos]. Como resulta com meridiana clareza da jurisprudência do TJUE que se vem de citar, 
interpretação estrita não é mais do que uma interpretação em harmonia com o sentido literal dos preceitos: baseia-se no 
sentido próprio e exacto – o estrito sentido – das palavras que o texto compreende – cfr., neste sentido, LAIRES, Rui, 
«Apontamentos sobre a Jurisprudência Comunitária em Matéria de Isenção do IVA», páginas 38 e seguintes. Em suma, a doutrina 
de interpretação acolhida pelo TJUE neste âmbito corresponderá não ao resultado da «interpretação restritiva» – i.e., aplicável 
nos casos em que o legislador disse mais do que pretendia, pelo que o intérprete deverá restringir o sentido aparente do texto 
de modo a torná-lo compatível com a sua ratio legis -, mas ao resultado da «interpretação declarativa» – i.e., casos em que o 
intérprete se limita a eleger um dos sentidos que o texto directa e claramente comporta, por ser esse o que corresponde, de 
facto, ao pensamento legislativo – cfr., neste sentido, MACHADO, J. Baptista, «Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador», 
páginas 185 e seguintes. 
22 Acórdão de 5 de Junho de 1997, processo C-2/95, em especial parágrafo 65. 
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serviços distintos, que constituem então «operações relativas a transferências», na acepção desta disposição, e 
que são facturadas com a especificação dos elementos destes serviços»23. 
 
Quanto à forma como os elementos componentes em apreço são documentalmente suportados, ficou 
igualmente assente que a «[…] facturação não importa para a aplicação da isenção em causa, desde que os 
actos necessários à realização da operação isenta [v.g., transferência] possam ser identificados em relação aos 
outros serviços»24. 
 
Para efeitos da aplicação da isenção «relativa a pagamentos e transferências», os serviços fornecidos 
por terceiros terão de ter os caracteres próprios do serviço isento – no caso da transferência, terá de 
ser uma «operação que consiste na execução de uma ordem de transporte de certa quantia de uma conta 
bancária para outra»25. Caracterizar-se-á, designadamente, pelo facto de originar a alteração da 
situação jurídica e financeira existente, por um lado, entre o ordenante e o beneficiário da 
transferência e, por outro, entre este e o seu banco, bem como, eventualmente, entre os bancos 
intervenientes nas operações. Além disso, a operação que conduz a esta alteração é apenas a 
transferência de fundos entre as contas, independentemente da sua causa. Assim, sendo a 
transferência apenas um meio de transportar fundos, os aspectos funcionais de tal «operação» são 
decisivos para determinar se constituirá ou não uma transferência na acepção do artigo 135.º, n.º 1, 
alínea d), da Directiva do IVA26. 
 
O caso SDC permitiu-nos, ainda, ficar a saber que a aplicação da isenção em apreço não estará 
dependente a existência de uma ligação contratual entre o fornecedor do serviço «relativo» e os clientes 
das instituições financeiras adquirentes do serviço típico final. Com efeito, o facto do serviço 
componente da operação típica – i.e., «pagamento» ou «transferência», etc. - prevista na norma de isenção 
ser subcontratado a terceiros mas apresentar-se para o cliente final da instituição financeira como uma 
prestação desta última, não impede essa operação de beneficiar da isenção27, contanto que tais componentes 
não fossem, em substância, meros serviços administrativos ou de disponibilização de meios técnicos, caso 
em que a isenção em apreciação não será aplicável. 
 
Contudo, cremos que, em rigor, não resultará claro para muitos o que significarão na prática os 
enunciados interpretativos acima transcritos, afigurando-se como premente a sua clarificação por parte 
do Tribunal. 
 

 
23 Acórdão SDC, parágrafo 64. 
24 Acórdão SDC, parágrafo 64. 
25 Acórdão SDC, parágrafo 53. 
26 Acórdão SDC, parágrafo 53. 
27 Acórdão SDC, parágrafo 59. 
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Neste contexto, esperavam os agentes económicos envolvidos na prestação dos referidos serviços 
financeiros – mormente os que dependem em grande medida de serviços subcontratados a terceiros 
para levar a cabo a sua actividade – que nos casos AXA UK PLc. e EVERYTHING EVERYWHERE o TJUE 
pudesse concretizar os critérios interpretativos que, quanto a esta temática, havia já extraído nas suas 
anteriores decisões – em especial, no processo SDC. Sucede que, como infra teremos oportunidade de 
verificar de forma mais aturada, o TJUE acabou por não adiantar nada de novo quanto ao âmbito 
objectivo das normas de isenção aplicáveis na área dos serviços financeiros, designadamente, quanto 
aos caracteres distintivos que uma componente de um serviço isento típico de «pagamento» ou de 
«transferência» fornecida por terceiros deverá apresentar para que possa ser qualificado como operação 
«relativa» a «pagamentos» e a «transferências» (e, desse modo, beneficiar da isenção em análise), 
suscitando tais decisões novas e inesperadas interrogações merecedoras de esclarecimento urgente. 
 
3. CASO AXA UK PLC.: OPERAÇÃO RELATIVA A PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS OU 
MERA COBRANÇA DE DÍVIDAS? 
 
3.1. ENQUADRAMENTO FACTUAL 
 
A DENPLAN LIMITED (doravante DENPLAN), membro do grupo de IVA da AXA UK PLc., fornecia a 
dentistas estabelecidos no Reino Unido uma multiplicidade de serviços administrativos e de suporte à 
exploração dos seus consultórios. A actividade da DENPLAN compreendia, designadamente, os actos 
necessários ao funcionamento de sistema de pagamentos mensais dos serviços prestados pelos 
dentistas aos seus pacientes no âmbito de um plano de cuidados periódicos de saúde oral. 
 
Nesse âmbito, a DENPLAN actuava como representante dos dentistas no recebimento dos honorários 
mensais devidos a estes pelos seus pacientes. Esses pagamentos eram realizados no âmbito de um 
esquema de «débito directo», ou seja, os pagamentos eram canalizados através do denominado Bankers’ 
Automated Clearing System («BACS»), um sistema interbancário automatizado de compensação e 
liquidação, criado e explorado por uma sociedade cujos membros são bancos estabelecidos no Reino 
Unido.  
 
Para esse efeito e por referência a cada paciente, a DENPLAN cria e transmite um ficheiro electrónico 
contendo o número da conta bancária do paciente e o montante a debitar pelos cuidados de saúde 
adquiridos por este. O BACS então transfere essas informações ao centro de processamento do banco 
do paciente em causa. De seguida, o banco receptor da informação debita pelo valor mensal apurado a 
conta bancária identificada, notificando o BACS do sucedido. Posteriormente, o BACS transmite ao 
banco da DENPLAN uma ordem de crédito em conta pelo mesmo valor do débito operado à conta do 
paciente. Através deste processo, os valores pagos pelos cuidados de saúde oral são transferidos da 
conta bancária do paciente para a conta bancária da DENPLAN. 
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Periodicamente, o BACS envia à DENPLAN um mapa dos pagamentos que foram satisfeitos e dos que 
não foram. Por seu turno, a DENPLAN envia extractos aos dentistas em causa e entra em contacto com 
os pacientes dos quais não tenha recebido os pagamentos.  
 
Alguns dias depois de recebidos os pagamentos, a DENPLAN ordena ao seu próprio banco a 
transferência do montante total que é devido a este último pelos serviços de cuidados de saúde oral a 
partir da sua conta para a conta bancária do dentista em causa, quantia essa correspondente ao valor 
recebido dos pacientes, subtraído da comissão facturada pela DENPLAN a título de contraprestação 
pelos serviços que prestou aos dentistas. 
 
Segundo a decisão de reenvio, uma parte das comissões deduzidas das quantias pagas pelos pacientes 
é a contrapartida do serviço da DENPLAN que consiste em receber os pagamentos a partir das contas 
bancárias dos pacientes através do sistema de «débito directo» e a prestar contas aos dentistas.  
 
Era a sujeição ou não desta comissão à isenção de IVA prevista no artigo 13.º, B, alínea d), 3.º 
parágrafo28, que estava em litígio perante o TJUE. 
 
A este propósito, fazendo referência ao acórdão SDC, em particular aos parágrafos 53 e 66, no qual o 
TJUE havia decidido que, no que respeita a uma «operação relativa a transferências», os serviços 
fornecidos devem ter por efeito transferir fundos e originar alterações jurídicas e financeiras, o órgão 
jurisdicional de reenvio29 formulou 3 (três) questões prejudiciais que, em resumo, visavam esclarecer 
«[Q]uais são as características de um serviço isento que tem “por efeito transferir fundos e originar alterações 
jurídicas e financeiras”?». 
 
3.2. A DECISÃO 
 
Numa decisão assaz comedida na sua fundamentação jurídica, o TJUE começou por referir que a 
operação em presença, ainda que formalmente constituída por um conjunto de elementos e de actos, 
tem por objecto económico «a transferência do montante devido mensalmente pelo paciente ao dentista», razão 
pela qual deverá ser considerada, para efeitos de IVA, uma operação complexa única de prestação de 
serviços. 
 
Quanto ao tratamento, em sede de IVA, do referido serviço, o TJUE acabou por concluir de forma 
lapidar que o serviço em causa no processo principal, prestado pela DENPLAN aos dentistas seus 
clientes, está incluído no conceito de «cobrança de dívidas» na acepção do artigo 13.°, B, alínea d), ponto 
3, da Sexta Directiva do IVA, razão pela está excluído da norma de isenção em apreço. 

 
28 Como vimos acima, este normativo corresponde ao artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA, o qual se encontra 
transposto para o artigo 9.º, n.º 27, alínea c), do Código do IVA Português. 
29 Court of Appeal - England & Wales - (Civil Division). 
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De modo a fundamentar o seu entendimento, o TJUE explanou a sua habitual retórica relativa à 
interpretação das normas de isenção, salientando, por um lado, que «[…] as isenções previstas nesse artigo 
13.° [da Sexta Directiva do IVA] constituem conceitos autónomos do direito da União que têm por objectivo 
evitar divergências na aplicação do regime do IVA de um Estado-Membro para outro»30 e, por outro, que os 
termos usados para designar as isenções «são de interpretação estrita, dado que constituem derrogações ao 
princípio geral segundo o qual o IVA é cobrado sobre cada entrega de bens e cada prestação de serviços efectuada 
a título oneroso por um sujeito passivo. Todavia, a interpretação desses termos deve garantir que a isenção em 
causa não seja privada do seu efeito útil»31. 
 
O TJUE reafirmou ainda que a isenção constante do referido preceito da Sexta Directiva do IVA não 
está «subordinada à condição de as operações serem efectuadas por um certo tipo de estabelecimento ou de pessoa 
colectiva, desde que as operações em causa façam parte do domínio das operações financeiras»32.  
 
Com efeito, para que os serviços em causa possam cair no âmbito da norma de isenção em apreço, 
apenas se exige que os mesmos formem um conjunto distinto, apreciado de modo global, que tenha por 
efeito preencher as funções específicas e essenciais de um serviço relativo a «transferências» e a 
«pagamentos»33. 
 
De acordo com o TJUE, as funções específicas e essenciais do serviço prestado pela DENPLAN aos seus 
clientes são as de permitir o recebimento de montantes que lhes são devidos pelos respectivos 
pacientes, pelo que, em princípio, estariam reunidos os pressupostos de aplicação da isenção em causa, 
a menos que tais serviços devam ser qualificados como cobrança de dívidas, os quais, como se sabe, 
são expressamente excluídos pela mencionada norma de isenção. 
 
Por apelo à linha argumentativa explorada no caso MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH («MKG»)34, o 
Tribunal vem sublinhar que as isenções previstas no artigo 13.° da Sexta Directiva do IVA, enquanto 
derrogações à aplicação geral do IVA, são de interpretação estrita, razão pela qual o conceito de 
«cobrança de dívidas», enquanto excepção a uma disposição derrogatória à aplicação do IVA, que tem 
como efeito que as operações a que se refere estão sujeitas à tributação que constitui a regra de princípio 
na base da Sexta Directiva, deve ser objecto de interpretação extensiva35 36. 

 
30 Acórdão AXA UK Plc., parágrafo 24. 
31 Acórdão AXA UK Plc., parágrafo 25. 
32 Acórdão AXA UK Plc., parágrafo 26. 
33 Acórdão AXA UK Plc., parágrafo 27. Ver ainda demais jurisprudência do TJUE aí citada. 
34 Acórdão do TJUE de 26 de Junho de 2003, processo C-305/01. 
35 Acórdão AXA UK Plc., parágrafo 30. 
36 Contestando o que pareceu ser um desvio à ortodoxia do TJUE quanto à interpretação das isenções de IVA – i.e., cânone da 
interpretação estrita -, ver SCHULYOK, Felix, «The ECJ´s Interpretation of the VAT Exemptions», INTERNATIONAL VAT MONITOR, 
4-2010, páginas 266-270. 
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Como resultado do alargamento do conceito de «cobrança de dívidas» operado neste caso, o TJUE 
perfilhou o entendimento de que o serviço de gestão e processamento de pagamentos levado a cabo 
pela DENPLAN está excluído da isenção prevista no então artigo 13.º B, alínea d), 3.º parágrafo, da Sexta 
Directiva do IVA, na medida em que os mesmos são subsumíveis à noção de serviços de «cobrança de 
dívidas», tal como densificado pelo TJUE no já citado caso MKG.  
 
Surpreendentemente, o Tribunal considerou ainda de forma expressa que o conceito de «cobrança de 
dívidas» previsto no referido normativo inclui a cobrança de quaisquer créditos, inclusivamente os 
créditos futuros (i.e., ainda não vencidos) ou para a cobrança dos quais ainda não se justifica 
desencadear quaisquer meios tendentes a coagir o devedor ao pagamento do serviço dentário37. 
 
3.3. COMENTÁRIO 
 
A decisão do TJUE no processo AXA UK PLc. é, sem sombra para dúvidas, a todos os níveis 
surpreendente. Não tanto pelo facto de o Tribunal ter rejeitado a visão de que as operações em causa 
no processo principal corresponderiam a «serviços relativos a pagamentos» susceptíveis de caber no 
âmbito da isenção agora prevista no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA, mas porque o 
TJUE afirmou que tais serviços são de qualificar como de «cobrança de dívidas» - e não, v.g., como meros 
serviços administrativos ou de fornecimento de informações, o que, antecipe-se, seria bastante mais 
razoável sustentar. 
 
Com efeito, à medida que as várias fases do processo se foram sucedendo, foi-se formando na 
comunidade jurídica que acompanhava o caso uma corrente de opinião que antecipava ser difícil ao 
Tribunal, à luz da jurisprudência anteriormente produzida, considerar que um serviço cujas 
características fundamentais são, resumidamente, a (i) a criação de um ficheiro electrónico para cada 
cliente, o qual contém o número da conta bancária deste último e o montante a retirar da sua conta, (ii) 
ficheiro esse posteriormente transmitido ao «BACS» e que (iii) só após processamento desse ficheiro 
por este último se poderá entender que existe uma instrução vinculativa capaz de operar à liquidação 
interbancária – i.e., a realização dos necessários movimentos a débito na contas do cliente e a crédito 
na conta da DENPLAN38 -, pudesse ser tida como capaz de beneficiar da isenção de IVA «relativa a 
pagamentos»39. 
 

 
37 Acórdão AXA UK Plc., parágrafos 34 e 35. 
38 O que apenas sucede caso o paciente não tiver revogado o mandato de «débito directo» e se a sua conta, que se mantém 
aberta, tiver saldo positivo suficiente para que o pagamento seja efectuado. 
39 Com efeito, esta posição parece estar em linha com o entendimento dos Estados Membros vertido na Proposta de 
Regulamento, nos termos da qual, não será de qualificar como «transferência financeira», para efeitos de aplicação do artigo 
135.º, n.º 1, alínea e), da Proposta de Directiva do IVA, o serviço de «transporte electrónico de informações entre prestadores de serviços 
financeiros, assegurando sua integridade e segurança». 



 

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

 

De facto, enquanto este processo esteve confinado às instâncias judiciais do Reino Unido, a questão 
decidenda sempre foi a de saber se os serviços prestados pela DENPLAN aos dentistas seus clientes seria 
ou não uma operação complexa única e, sendo-o, se podia aproveitar da isenção de IVA referente às 
operações relativas «a transferências» ou «a pagamentos». Ou seja, nunca tinha estado em discussão se o 
serviço da DENPLAN seria ou não subsumível à noção de «cobrança de dívidas». No que toca, aliás, a este 
último aspecto, a linha argumentativa desenvolvida pela Administração Tributária do Reino Unido 
havia-se baseado em exclusivo na tese de que o pedido para a execução de uma ordem de pagamento 
através do sistema de débito directo (transferência a débito) não é o mesmo que realizar o próprio 
pagamento. Ou seja, o simples facto de a DENPLAN ter dirigido uma «ordem» de pagamento ao BACS 
não implica necessariamente que a pretendida operação venha de facto a ter lugar, razão pela qual 
entendeu que o serviço da DENPLAN não mereceria beneficiar da isenção «relativa a pagamentos e a 
transferências». 
 
Daí ter sido com extrema surpresa que se assistiu ao alargamento desmesurado da noção de «cobrança 
de dívidas» operada pelo TJUE neste processo com o fito de nela incluir situações em que os valores a 
pagar são cobrados sem qualquer nota de coerção40 - circunstância que nos leva a afirmar que o Tribunal 
talvez tenha ido longe demais (quiçá, acabando mesmo por desprover de sentido útil a norma de 
isenção referente às operações «relativas a pagamentos»). 
 
Não obstante a conclusão final a que o Tribunal chegou no presente processo, notamos com agrado a 
circunstância de o mesmo ter, num primeiro momento, qualificado as operações sob escrutínio como 
«relativas a pagamentos», deste modo confirmando que a norma constante no artigo 13.º B, alínea d), 3.º 
parágrafo, da Sexta Directiva do IVA (agora artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA), é 
suficientemente ampla para abarcar serviços estruturalmente análogos aos prestados pela DENPLAN41.  
 
Contudo, o Tribunal considerou que um qualquer serviço «relativo a pagamentos» deixará de poder 
beneficiar da isenção se for subsumível ao (amplíssimo) conceito de prestação de «serviços de 
cobrança» que este, como vimos, acabou por estabelecer na decisão em análise. 
 
No que respeita ao conceito de «cobrança de dívidas/créditos» para efeitos de IVA, o qual é 
expressamente excluído da norma de isenção em apreço, o Tribunal afirmou, aquando do processo 

 
40 No final de contas, os clientes realizavam o pagamento em causa através de «débito directo», o que significa que esse 
pagamento ocorre quase de forma automática, a menos que a conta bancária a debitar não se encontre devidamente 
provisionada. 
41 Ver, neste sentido, ZUTT, Jochum/VAN REY, Lionel, «AXA Case: The VAT Treatment of “Debt Collection”», Derivatives & 
Financial Instruments, 1-2011, página 8. 
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MKG42 43, que tal noção de «cobrança de dívidas» respeita a operações financeiras claramente 
circunscritas, destinadas a obter o pagamento de uma dívida em numerário, que são de natureza 
marcadamente diferente da das isenções relativas a pagamentos, transferências e recebimentos. Assim, 
no acórdão AXA UK PLc. o TJUE acaba por lançar mão do citado critério interpretativo para sustentar 
a sua conclusão de que os serviços da DENPLAN devem ser reconduzidos à noção de «cobrança de 
dívidas»44. 
 
Neste contexto, resulta claro que esta decisão do TJUE arrastou os agentes económicos envolvidos na 
prestação de serviços de gestão e processamento de pagamentos para uma situação de 
comparativamente maior incerteza quanto à concretização prática do disposto no artigo 135.º, n.º 1, 
alínea d), da Directiva do IVA, do que aquela em que se encontravam antes da decisão no presente 
caso. Com efeito, facilmente se constata não se afigurar nada simples a tarefa de concretizar o que se 
deverá entender por «operações financeiras claramente circunscritas, destinadas a obter o pagamento de uma 
dívida em numerário, que são de natureza claramente diferente da das isenções relativas a pagamentos, 
transferências». De facto, tanto assim é que até à presente data apenas sabíamos de forma expressa, na 
sequência do acórdão MKG, que o «factoring» cai no âmbito da referida expressão45, juízo conclusivo 
este que não se encontra, todavia, isento de dúvidas. 
 
Ora, parece resultar implicitamente da decisão em análise que o TJUE acabou por considerar que os 
serviços prestados pela DENPLAN são igualmente passíveis de enquadramento na formulação «operações 
financeiras claramente circunscritas, destinadas a obter o pagamento de uma dívida». Cremos, no entanto, que 
o Tribunal devia e podia ter ido mais além, tentando extrair, por referência aos elementos componentes 
do serviço da DENPLAN conhecidos no processo, um critério metodológico capaz de orientar os agentes 

 
42 Para uma assertiva e acertada crítica à linha argumentativa seguida pelo TJUE no acórdão produzido neste processo, ver, 
por todos, VAN DER CORPUT, Walter, «Who Makes What Supply? – The Inverted World of MKG», INTERNATIONAL VAT 

MONITOR, 6-2003, páginas 465 a 470. 
43 Ver, quanto a esta matéria, HENKOW, Oskar, op. cit., página 118-120. 
44 Neste sentido, Acórdão AXA UK Plc., parágrafo 31. 
45 Discordamos, contudo, da leitura abrangente empreendida pelo TJUE no acórdão MKG no preenchimento do conceito de 
factoring para efeito da sua exclusão, a título de serviço de «cobrança de dívidas», da isenção prevista no agora artigo 135.º, 
n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA. Desde logo, consideramos mesmo questionável que o factoring em sentido próprio possa 
ser tido como operação sujeita a IVA, na medida em que o factor actuará, na cobrança da dívida subjacente ao crédito 
adquirido, como qualquer outro comerciante colocado na posição de credor. Por outro lado, não conseguimos conceber que 
numa operação de factoring em sentido próprio se afirme que o factor «fornece incontestavelmente um serviço ao cliente 
aderente, que consiste essencialmente em exonerar este último das operações de cobrança dos créditos e do risco de falta de 
pagamento destes», devendo o aderente pagar ao factor como contrapartida do serviço assim recebido, uma remuneração 
correspondente à diferença entre o valor nominal dos créditos que cedeu ao factor e o montante que este lhe paga pelos créditos. Na 
verdade, a ser como sustentado pelo TJUE no caso MKG, ou seja, que um adquirente de créditos está sempre a prestar um 
serviço ao credor inicial, então a isenção de IVA referente a uma «transmissão de obrigações» - que, prototipicamente, mais não 
são do que um direito ao pagamento de uma determinada quantia -, pura e simplesmente foi apagada da Directiva do IVA. 
Ver, neste sentido, VAN DER CORPUT, Walter, op. cit., em especial, página 469. 
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económicos na determinação concreta do conteúdo daquela expressão. De facto, o Tribunal poderia e 
deveria ter respondido, pela positiva, à questão de saber quais os caracteres distintivos que as 
«operações financeiras claramente circunscritas, destinadas a obter o pagamento de uma dívida» deverão 
apresentar para efeitos de exclusão da norma de isenção de IVA relativa a «transferências» e a 
«pagamentos». 
 
O único esclarecimento útil que, neste particular, parece poder ser retirado das considerações do 
Tribunal, prende-se com a convocação para a discussão do critério ou teste do «fim económico dos 
serviços» prestados da DENPLAN46, o qual deverá ser operacionalizado por referência às utilidades que 
os dentistas seus clientes pretenderiam obter com a aquisição do referido serviço. Segundo o Tribunal, 
o fim económico das acções realizadas pela DENPLAN seria o de garantir que «[…] os dentistas obtenham 
o pagamento de quantias em dinheiro que lhes são devidas pelos respectivos pacientes» pelo que o serviço da 
DENPLAN visaria «libertar os seus clientes de tarefas que, sem a sua intervenção, estes últimos, enquanto 
credores, deveriam efectuar directamente, tarefas que consistem em pedir a transferência das quantias que lhes 
são devidas através do sistema de “débito directo”»47.  
 
Nesta medida - concluiu o Tribunal -, visando este serviço «a obtenção do pagamento de dívidas», o mesmo 
mais não é do que uma actividade de «recuperação de créditos» ou de «cobrança de dívidas», razão pela está 
expressamente excluído do agora artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA. 
 
Não deixa, contudo, de causar uma certa surpresa o facto de o Tribunal, apesar de ter de alguma forma 
admitido que o «fim económico» do serviço da DENPLAN tinha uma componente essencial de 
«transferência de fundos», não se ter detido na explicitação convincente da razão pela qual decidiu 
rejeitar a qualificação dos serviços da DENPLAN em análise como serviços relativos a «transferências» e 
a «pagamentos», para efeitos da aplicação da isenção prevista no artigo 13.º B, alínea d), 3.º parágrafo, 
da Sexta Directiva do IVA. A este propósito, chama-se a atenção para o facto de a Proposta de 
Regulamento, no seu artigo 7.º, n.º 3, alínea g), considerar como «operação referente a contas bancárias», 
para efeitos de aplicação da isenção de IVA prevista no artigo 135.º, n.º 1, alínea f), da Proposta de 
Alteração à Directiva do IVA, «as operações de constituição de ordens de débito directo»48, o que leva a crer 
que, nesta matéria, a visão dos Estados-membros, representados no Conselho, não estará totalmente 
alinhada com o entendimento perfilado pelo TJUE. 
 
Gostaríamos ainda de salientar que, em nossa opinião, a decisão no caso AXA UK PLc. está de certa 
forma em tensão com o caso SDC. Com efeito, e segundo os dados presentes nesse processo, uma das 

 
46 Ver, neste sentido, ZUTT, Jochum/VAN REY, Lionel, op. cit., página 8. 
47 Sublinhado nosso. 
48 Tradução livre de «setting up of direct debits». De referir que a Proposta de Regulamento considera caber na expressão «financial 
transfer» prevista no artigo 135.º, n.º 1, alínea e), da Proposta de Alteração à Directiva do IVA, a «execution of payments resulting 
from direct debits», o que permite concluir que quer a criação da ordem de débito directo, quer a própria execução do 
pagamento através do esquema de débito directo, cairão no âmbito de aplicação das isenções relativas a serviços financeiros. 
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actividades desenvolvidas pela SDC consistia na «gestão» ou «administração» dos créditos concedidos 
pelos bancos seus associados, em execução da qual a SDC desenvolvia várias acções tendentes 
precisamente à cobrança dos referidos créditos. Na conceptualização que fez no caso SDC quanto às 
operações susceptíveis de caber no âmbito da isenção em apreço, o TJUE não teceu qualquer comentário 
que permita depreender que essa concreta actividade levada a cabo pela SDC poderia estar fora do 
campo de aplicação da isenção enquanto serviço de «cobrança de dívidas». Assim, convocando para esta 
sede o princípio da neutralidade do IVA, é- 
-nos difícil compreender a razão pela qual a cobrança de créditos detidos por uma instituição de crédito 
mereceu um tratamento distinto da cobrança dos créditos dos dentistas clientes da DENPLAN49.  
 
A decisão no caso AXA UK PLc. deixa ainda em aberto a seguinte questão: se a DENPLAN passasse 
eventualmente a cobrar a comissão pelos serviços de «gestão de operações de débito directo» não aos seus 
clientes dentistas mas, ao invés, directamente aos pacientes, o Tribunal manteria o entendimento 
perfilhado? Com efeito, nesta última hipótese, cremos que não se poderia conceber como 
estruturalmente possível qualificar como «cobrança de dívidas» o serviço prestado ao «devedor» do preço 
dos bens e serviços a que a operação de «pagamento» respeita50 51. 
 
A este propósito, dever-se-á ainda questionar se, por exemplo, a entidade credora tivesse já contratado 
uma entidade terceira, incumbindo-a da tarefa de proceder à cobrança de dívidas «proprio sensu», isto 
é, à cobrança de créditos vencidos e cuja recuperação não dispensa o recurso a mecanismos coercitivos, 

 
49 Para justificar a assinalada divergência de tratamento, não colherá a invocação da tese da acessoriedade do eventual serviço 
de cobrança de dívidas com a operação principal de concessão de crédito isenta ao abrigo do artigo 135.º, n.º 1, alínea b), da 
Directiva do IVA. 
50 Imagine-se o caso em que um determinado adquirente de bens ou de serviços recorria aos préstimos da entidade gestora 
de operações de pagamentos através de «débito directo», com vista à realização do pagamento de um «consumo» tributado 
em IVA. Considerando a existência de uma clara autonomia entre esse tal «consumo» tributado e o serviço relativo ao 
pagamento através de «débito directo» - mais não seja, pelo facto de não haver coincidência quanto aos prestadores dos 
serviços -, não se nos afigura defensável poder considerar-se que o serviço de processamento de pagamentos através de 
«débito directo», ainda assim, seria tributado por aplicação da tese da acessoriedade deste último serviço com o serviço 
principal tributado. 
51 Ver, a este propósito, o caso BOOKIT LIMITED, que correu termos no Reino Unido – Court of Appeal, 2006, processo STC 1367. 
Neste caso discutiu-se se a comissão cobrada pela BOOKIT LIMITED como contraprestação por um serviço que consistia (i) na 
aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento de um bilhete de cinema, em que a BOOKIT LIMITED obtinha as 
informações de segurança referentes ao cartão de crédito, (ii) transmitia essa informação à instituição financeira emitente do 
cartão de crédito, (iii) recebia os códigos de autorização desta instituição de crédito – mormente no que respeita à existência 
de plafond na conta-cartão susceptível de ser usado nesta operação -, (iv) transmitindo posteriormente à instituição financeira 
GIROBANK toda esta informação e uma ordem para crédito na sua própria conta bancária nesse banco, é susceptível de 
beneficiar da isenção constante do artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da nova Sexta Directiva, tendo o Court of Appeal respondido 
afirmativamente a esta questão.  
Para mais detalhes sobre este caso, ver informação da Administração Tributária do Reino Unido - VATFIN2320 – acessível 
em http://www.hmrc.gov.uk/manuals/vatfinmanual/vatfin2320.htm. 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/vatfinmanual/vatfin2320.htm
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ainda assim os serviços da entidade responsável pela gestão de pagamentos através de «débito directo» 
continuariam a merecer ser qualificados como «cobrança de dívidas». Ora, esta é mais uma questão, entre 
muitas outras possíveis, que a decisão do TJUE no caso AXA UK PLc. deixou em aberto. 
 
Refira-se, por último, que em nosso entender, apesar das dificuldades práticas de aplicação do critério 
estabelecido pelo TJUE no caso SDC para efeitos de determinação dos serviços isentos ao abrigo do 
artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA – «originar a alteração da situação jurídica e financeira 
existente, por um lado, entre o dador da ordem e o beneficiário e, por outro, entre este e o seu banco respectivo, 
bem como, eventualmente, entre os bancos»52 -, o mesmo deverá continuar a ter-se como plenamente válido 
para esse efeito, mesmo depois de toda a confusão criada quanto a esta matéria pelo acórdão AXA UK 
PLc. 
 
4. CASO EVERYTHING EVERYWHERE – SERVIÇO RELATIVO A PAGAMENTOS E A 
TRANSFERÊNCIAS OU MERO SERVIÇO ACESSÓRIO DO FORNECIMENTO DE 
COMUNICAÇÕES MÓVEIS? 
 
4.1. ENQUADRAMENTO FACTUAL 
 
A EVERYTHING EVERYWHERE é uma empresa do sector das telecomunicações que fornece aos seus 
clientes serviços de comunicações móveis. Para beneficiar destes serviços, os clientes podem pagar 
antecipadamente, creditando a respectiva conta de cliente, ou no fim de um período de facturação. 
Neste último caso, a EVERYTHING EVERYWHERE envia aos seus clientes uma factura mensal que 
estes podem pagar de vários modos, podendo designadamente optar entre efectuar o pagamento por 
débito em conta segundo o sistema de «débito directo», por transferência através do BACS53; por cartão 
de débito ou por cartão de crédito, pelo telefone ou pela Internet, através de um terceiro que actua 
como agente autorizado a receber o pagamento, por exemplo, numa estação de correios, por cheque 
enviado pelo correio ou ao balcão de uma sucursal do banco onde a EVERYTHING EVERYWHERE 

tinha conta54. 
  
Quando um cliente paga a sua factura pelo sistema de «débito directo»55 ou por transferência BACS, a 
EVERYTHING EVERYWHERE não lhe cobra despesas adicionais. Pelo contrário, quando o cliente opte 
por qualquer um dos outros modos de pagamento mencionados acima, a EVERYTHING 

 
52 Acórdão do TJUE, caso SDC, parágrafo 53. 
53 O BACS é, recorde-se, um sistema automático de compensação interbancária. 
54 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 7. 
55 A cobrança pelo sistema de «débito directo» pressupõe uma «ordem de débito directo», ou seja, uma ordem permanente 
dada pelo cliente ao seu banco, para fazer pagamentos a pedido da EVERYTHING EVERYWHERE. Com base nesta ordem, a 
EVERYTHING EVERYWHERE procura obter do referido banco, para cada pagamento exigível, a transferência do montante devido 
pelo cliente, pelo sistema do BACS. A transferência BACS é sempre efectuada por iniciativa do cliente, que dá ao seu banco 
a ordem de transferência de determinado montante da sua conta para a conta da EVERYTHING EVERYWHERE. 
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EVERYWHERE cobra, no mês seguinte, um montante adicional de 3 libras esterlinas. Este pagamento 
adicional foi qualificado pela EVERYTHING EVERYWHERE como «separate payment handling charge», 
i.e., despesas específicas de tratamento do pagamento (doravante, «SPHC»)56. A EVERYTHING 

EVERYWHERE entendeu que as SPHC deveriam ser consideradas como a contrapartida de um serviço 
de tratamento dos pagamentos efectuado a título oneroso e que, por consequência, estariam isentas de 
IVA ao abrigo do artigo 13.°, B, alínea d), da Sexta Directiva do IVA57. 
 
Com este fundamento, a EVERYTHING EVERYWHERE apresentou um pedido de reembolso do IVA 
que, no seu entender, havia pago em excesso durante o período compreendido entre Agosto de 2003 e 
Julho de 200558. Tendo a Administração Tributária do Reino Unido indeferido a pretensão da 
EVERYTHING EVERYWHERE, esta interpôs recurso da decisão de indeferimento para o VAT and 
Duties Tribunal, que confirmou a decisão recorrida, considerando que as SPHC estavam sujeitas a IVA 
e dele não isentas59. 
 
Não se conformando com a decisão do VAT and Duties Tribunal, a EVERYTHING EVERYWHERE 
interpôs recurso para o High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. No entender deste 
último, o litígio centrar-se-ia na questão de saber se as SPHC constituem a contrapartida de uma 
prestação de serviços distinta da prestação de serviços de telecomunicações susceptível de, nesse caso, 
ser abrangida pela isenção prevista no artigo 13.°, B, alínea d), parágrafos 1 ou 3, da Sexta Directiva do 
IVA60. A este respeito, o Tribunal de reenvio salientou que as partes no processo principal 
reconheceram que o artigo 13.°, B, alínea d), n.º 3, da Sexta Directiva do IVA, já tinha sido interpretado 
pelo TJUE no acórdão SDC61, no âmbito do qual este Tribunal havia decidido que, no que respeita a 
uma «operação relativa a transferências», os serviços fornecidos devem ter por efeito «transferir fundos 
e originar alterações jurídicas e financeiras»62.  
 
Todavia, uma vez que as partes não chegaram a acordo sobre a densificação, no caso concreto, do 
referido enunciado jurisprudencial, o High Court of Justice apresentou junto do TJUE sete questões 
prejudiciais referentes à interpretação da norma de isenção prevista no citado 13.°, B, alínea d), n.º 3, 
da Sexta Directiva do IVA, bem como uma oitava e última questão mediante a qual o High Court of 
Justice procurou ver esclarecido quais os factores específicos que têm de ser tidos em conta quando se 
decide se uma tarifa adicional (tal como a que estava em causa neste processo), que é aplicada por um 
sujeito passivo ao seu cliente em função da escolha que este faça quanto à modalidade de pagamento a 

 
56 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 10. 
57 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 14. 
58 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 14. 
59 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 14. 
60 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 15. 
61 Acórdão SDC, em especial parágrafos 53 e 66. 
62 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 16. 
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utilizar, e que é «individualmente identificada no documento contratual e separadamente discriminada nas 
facturas emitidas para o cliente», constituiria uma prestação separada para efeitos de IVA. 
 
 
4.2. A DECISÃO 
 
Tal como havia sucedido no caso AXA UK PLC., o TJUE apenas respondeu à última questão que lhe foi 
apresentada pelo tribunal de reenvio, acabando por afirmar que o serviço de tratamento dos 
pagamentos efectuado pela EVERYTHING EVERYWHERE não consubstanciava a contraprestação por 
um serviço distinto e independente do serviço principal de fornecimento de telecomunicações móveis. 
 
Apelando às suas anteriores decisões nos casos CARD PROTECTION PLAN63, PART SERVICE64 e SWISS RE.65, 
o TJUE reafirmou que a operação constituída por uma só prestação no plano económico não deve ser 
artificialmente decomposta, para não se alterar a funcionalidade do sistema do IVA. Com efeito, em 
determinadas circunstâncias, várias operações formalmente distintas, susceptíveis de ser realizadas 
separadamente e de dar assim lugar, em cada caso, à tributação ou à isenção, devem ser consideradas 
uma operação única quando não sejam independentes entre si, cumprindo deste modo o «fim 
económico» pressuposto no acto de consumo levado a cabo pelo destinatário último do serviço66. 
 
Segundo o TJUE, tal acontecerá, por exemplo, quando se verifica que uma ou várias prestações 
constituem uma prestação principal e que, pelo contrário, outros elementos devem ser considerados 
uma ou várias prestações acessórias que partilham do destino fiscal da prestação principal. Reafirmou 
ainda o Tribunal que uma prestação deve ser considerada acessória de uma prestação principal, quando 
não constitua para a clientela um fim em si, mas um meio de beneficiar, nas melhores condições, do 
serviço principal do prestador. 
 
A este passo, o TJUE defendeu ser incontestável que o serviço essencial fornecido por um prestador 
como a EVERYTHING EVERYWHERE aos seus clientes é o serviço de telecomunicações móveis, pelo que a 
actividade que esta empresa exerce no momento da facturação deste serviço, a saber, a disponibilização 
aos clientes de uma infra-estrutura que lhes permite pagar as facturas não apenas pelo sistema de 
«débito directo» ou por transferência BACS, mas também por cartão de crédito, por cheque ou em 
dinheiro, não constitui, para os clientes, um fim em si mesma, não fornecendo, portanto, as utilidades 
próprias de uma operação à qual os clientes da EVERYTHING EVERYWHERE poderiam recorrer 
independentemente do consumo dos serviços de comunicações móveis67. 

 
63 Acórdão do TJUE de 25 de Fevereiro de 1999, processo C-349/96, em especial parágrafos 29 e 30. 
64 Acórdão do TJUE de 21 de Fevereiro de 2008, processo C-425/06, em especial parágrafo 51. 
65 Acórdão do TJUE de 22 de Outubro de 2009, processo C-242/08, em especial parágrafos 51. 
66 Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafos 21 a 24. 
67Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 27. 
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O TJUE salienta ainda que a recepção de um pagamento e o seu tratamento estão intrinsecamente 
ligados a qualquer prestação de serviços fornecida a título oneroso. Refere ainda ser normal que o 
prestador dos serviços peça o pagamento do serviço que efectuou e faça os esforços necessários para 
que o cliente possa proceder ao pagamento efectivo da contrapartida da prestação realizada. Em 
princípio, qualquer modo de pagamento de uma prestação de serviços implicará que o prestador faça 
certas diligências de modo a assegurar o pagamento, apesar de a amplitude destas diligências variar 
de um modo de pagamento para outro, o que, preconiza o Tribunal, não é algo susceptível de ser 
encarado como suficiente para justificar a autonomização entre o fornecimento de um dado bem ou 
serviço e o pagamento da respectiva contraprestação pelo consumo realizado68. 
 
Segundo a descrição dos diferentes modos de pagamento feita na decisão de reenvio, até o pagamento 
pelo sistema de «débito directo» necessitará, para ser efectivado, de alguma diligência por parte da 
EVERYTHING EVERYWHERE, que consiste em operacionalizar o mandato que lhe foi dado e pedir ao banco 
do cliente em questão para que proceda à transferência do montante que lhe é devido69. 
 
Por último, o TJUE vem sustentar, ao abrigo do princípio da neutralidade, ser irrelevante para efeitos 
de determinação do tratamento de determinada operação em sede de IVA a circunstância de no 
documento contratual e nas facturas emitidas aos clientes, o preço respeitante às comunicações 
fornecidos e à SPHC ser apresentada de forma separada. Com efeito, segundo a jurisprudência do 
TJUE, o facto de ser facturado um preço único ou de terem sido contratualmente previstos preços 
distintos não tem importância decisiva para determinar se há uma única operação em si mesma 
considerada ou se, ao invés, há duas ou mais operações distintas e independentes70. 
 
Daí resulta que os clientes da EVERYTHING EVERYWHERE que pagaram a sua factura relativa aos 
serviços de comunicações móveis por um dos modos de pagamento que desencadeiam a cobrança 
adicional das SPHC não teriam a intenção de comprar duas prestações distintas, a saber, uma prestação 
de serviços de comunicações móveis e uma prestação cujo objecto fosse assegurar o tratamento dos 
seus pagamentos. De facto, a prestação de serviços de tratamento dos pagamentos, alegadamente 
fornecida pelo prestador de serviços de telecomunicações aos seus clientes quando estes pagam os 
serviços de determinados modos, no caso concreto deverá ser considerada, para efeitos de IVA, como 
prestação acessória da prestação principal dos referidos serviços de telecomunicações71. 
 
4.3. COMENTÁRIO 
 

 
68Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 28. 
69 Ver Acórdão AXA UK Plc., parágrafos 9, 10 e 33. 
70Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 29. 
71Acórdão EVERYTHING EVERYWHERE, parágrafo 30. 
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Apesar das esperanças depositadas pelos agentes económicos quanto ao contributo possível do 
presente processo para o esclarecimento do âmbito objectivo das isenções nos chamados serviços 
financeiros – em especial, no que respeita à densificação do disposto no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da 
Directiva do IVA – o TJUE acabou por defraudar todas as expectativas, produzindo uma decisão que 
não faz qualquer referência à exacta natureza dos serviços isentos relativos «a pagamentos» e «a 
transferências». 
 
Com efeito, apesar das questões do High Court of Justice, números 1 a 7, serem claras e especificamente 
direccionadas ao esclarecimento das dúvidas que ainda se faziam sentir na aplicação prática dos 
critérios interpretativos recortados pelo TJUE no já citado caso SDC, o Tribunal focou a sua atenção na 
oitava e última questão que lhe foi dirigida, a saber, se o encargo adicional cobrado pela EVERYTHING 

EVERYWHERE em função do meio de pagamento escolhido pelo seu cliente para o pagamento dos 
serviços de comunicações móveis seria susceptível de autonomização em face do serviço de 
comunicações móveis.  
 
Uma vez que apenas se o Tribunal tivesse respondido afirmativamente à oitava questão se veria forçado 
a pronunciar-se sobre as demais - em especial, quanto à questão de saber se a tarifa adicional cobrada 
pela EVERYTHING EVERYWHERE cairia no âmbito da isenção de IVA «relativa a pagamentos», prevista 
no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA –, o julgamento do TJUE limitou-se assim a afirmar 
que o pagamento desse encargo adicional era acessório do fornecimento tributado de comunicações 
móveis, pelo que ser-lhe-ia aplicável o tratamento em IVA desse serviço principal – i.e., tributação em 
sede de IVA. 
 
Sem sombra de dúvidas, esta será uma decisão muito bem acolhida pelos vários Estados-membros da 
União Europeia, em especial, pelos que têm adoptado uma visão mais restritiva quanto ao âmbito de 
aplicação das normas de isenção em apreço. Constituindo este caso um episódio mais na velha contenda 
relativa ao tratamento de serviços de processamento ou de execução de pagamentos prestados por 
entidades do sector não-financeiro, não podemos, contudo, deixar de manifestar a nossa concordância 
quer quanto ao sentido da decisão do TJUE, quer quanto à linha argumentativa por este trilhada para 
lá chegar. 
 
Face aos dados de facto em discussão no processo principal, bem como a anterior jurisprudência do 
TJUE na temática das operações compósitas, não teria qualquer apego à realidade considerar que para um 
qualquer adquirente de bens ou serviços, a opção por uma das várias modalidades de pagamento desse 
acto de consumo consubstanciaria, por si só, um consumo relevante para efeitos de IVA, potencialmente 
passível de tributação diferenciada da conferida aos bens ou serviços de que esse pagamento 
constituiria contraprestação.  
 
Por conseguinte, bem andou o Tribunal quando afirmou que «[…] para efeitos de cobrança do IVA, as 
despesas adicionais facturadas por um prestador de serviços de telecomunicações aos seus clientes, quando estes 
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pagam esses serviços, não pelo sistema de «débito directo» ou por transferência BACS mas por cartão de crédito, 
por cartão de débito, por cheque ou em dinheiro, ao balcão de um banco ou de um agente autorizado a receber o 
pagamento por conta desse prestador de serviços, não constituem a contrapartida de uma prestação de serviços 
distinta e independente da prestação de serviços principal que consiste em fornecer serviços de telecomunicações». 
 
Sucede que, a exemplo do que ocorreu no acórdão no caso AXA UK PLc., a decisão em análise não 
esclareceu se se manterá válida a aplicação da isenção «relativa a pagamentos» nas situações em que a 
entidade responsável pelo serviço de processamento de pagamentos não coincida com o prestador dos 
bens ou serviços tidos como constituindo a operação principal. A este propósito, havendo razões 
economicamente válidas para a segregação subjectiva entre o fornecimento tido como «principal» e o 
serviço de processamento de pagamentos no âmbito do qual se possa concluir que existe uma operação 
que tem por efeito «transferir fundos e originar alterações jurídicas e financeiras»72 - juízo este, 
naturalmente, a empreender de forma casuística -, cremos que continuará a justificar-se a aplicação da 
isenção em IVA nas operações «relativas a transferências e a pagamentos». 
 
Acaba por ser curioso comparar as decisões do TJUE nos casos AXA UK PLc. e EVERYTHING EVERYWHERE 

com a Proposta de Regulamento e com a Proposta de Alteração à Directiva do IVA. Na versão mais recente 
dos mencionados documentos, constata-se que as «transferências financeiras», as quais consubstanciam 
a execução de uma ordem de transmissão de fundos, são isentas de IVA73. Por seu lado, o artigo 6.º da 
Proposta de Regulamento vem clarificar que cairão no conceito de «transferências financeiras» as 
seguintes operações: (i) execução de transferências financeiras; (ii) execução de pagamentos através da 
internet, (iii) execução de pagamentos através de «débito directo»; (iv) execução de ordens permanentes 
de transferência de fundos,  
(v) serviços de compensação, transferência de fundos e de liquidação entre instituições financeiras, etc. 
Apenas estarão expressamente excluídas da noção de «transferências financeiras» para efeitos de 
isenção de IVA, as operações de «guarda de dinheiro» e o mero «transporte electrónico de mensagens entre 
instituições financeiras, enquanto garantido a integridade e segurança das mesmas». 
 
Há que notar que, embora pareça resultar das clarificações efectuadas pela Proposta de Regulamento que 
operações de processamento de pagamentos comparáveis às que estavam em causa no processo 
EVERYTHING EVERYWHERE, fornecidas a clientes que adquiriram através do telefone ou da internet 
serviços tributados em IVA, pudessem vir a beneficiar da nova regra de isenção prevista no artigo 135.º, 
n.º 1, alínea e), da Directiva do IVA, não se deverá olvidar que a doutrina da acessoriedade acima exposta 
não será posta em causa pelo eventual novo regime de IVA nos serviços financeiros. Assim, julgamos 
difícil que os serviços de processamento de pagamentos pelos quais a EVERYTHING EVERYWHERE cobrava 
uma tarifa adicional possam vir a merecer, à luz da noção modernizada de «operações relativas a 
transferências e a pagamentos», um tratamento distinto do ora conferido pelo TJUE. 

 
72 Ver, a este propósito, o já citado caso BOOKIT LIMITED. 
73 Ver artigo 135.º, n.º 1, alínea e), da Proposta de Alteração à Directiva do IVA. 
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Por fim, há a salientar a circunstância de o TJUE ter considerado irrelevante para a discussão em análise 
o facto de a tarifa adicional cobrada pela EVERYTHING EVERYWHERE ser apresentada de forma separada 
do serviço de comunicações móveis quer no contrato de prestação de serviços de fornecimento, quer 
nas facturas periódicas emitidas por aquela entidade, pelo que desse modo o TJUE veio afastar o 
entendimento que aparentemente o havia influenciado na sua decisão no processo RLRE TELLMER 

PROPERTY74. 
 
5. OUTROS CASOS EM ESPECIAL 
 
5.1. SERVIÇO DE TRATAMENTO E DE PROCESSAMENTO INFORMÁTICO DE DADOS 
 
Um outro tópico que valerá a pena abordar nesta sede, prende-se com o tratamento, em sede de IVA, 
dos serviços de gestão, tratamento e processamento de dados fornecidos por um centro informático a 
entidades do sector financeiro. 
 
Fruto da crescente concorrência no sector financeiro, as instituições de crédito e as sociedades 
financeiras foram compelidas a fazer um esforço para não aumentar os custos dos serviços típicos 
prestados aos seus clientes, a saber, serviços relativos a pagamentos, transferências, financiamentos, 
transacções em valores mobiliários, etc. De forma a manter a sua estrutura de custos num patamar o 
mais reduzido possível, as entidades do sector financeiro passaram a recorrer com habitualidade aos 
serviços de empresas especializadas no fornecimento de componentes essenciais dos referidos serviços 
típicos, em especial, às já citadas empresas de fornecimento de serviços de gestão, tratamento e 
processamento de dados75. 
 
Enquanto no plano da relação directa entre as instituições financeiras e os seus clientes, as operações 
típicas realizadas por aquelas – i.e., transferências, pagamentos, intermediação na compra e venda de 
valores mobiliários, concessão de crédito, etc. – estão isentas de IVA, sempre foi duvidoso se, e em que 
circunstâncias, os serviços prestados às instituições financeiras pelos fornecedores de serviços de 
gestão, tratamento e processamento de dados – ou seja, no plano da relação directa entre estas e aquelas 
instituições financeiras –, estariam igualmente cobertos pela isenção prevista no artigo 135.º, n.º 1, 
alínea d), da Directiva do IVA. 
 

 
74 Acórdão do TJUE de 11 de Junho de 2009, processo C-572/07, parágrafo 23. Em resumo, de alguma forma neste processo o 
Tribunal considerou como elemento relevante para concluir no sentido de que «a locação de um imóvel e o serviço de limpeza das 
partes comuns desse imóvel devem, em circunstâncias como as do processo principal, ser consideradas operações autónomas, dissociáveis 
uma da outra» a circunstância de a prestação de serviços de locação e a prestação de serviços de limpeza terem sido 
individualizadas para efeitos de facturação. 
75 Ver, neste sentido, MENNER, Stefan/HERRMANN, Harald, op. cit., página 67. 
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Nos Estados-membros que perfilhem uma interpretação mais «restritiva» quanto à aplicação da referida 
isenção aos fornecedores de serviços de gestão, tratamento e processamento de dados, a adopção pelas 
instituições financeiras aí estabelecidas de uma eventual estratégia de subcontratação deste tipo de 
serviços a entidades terceiras estará, desde o início, condenada ao fracasso, desta forma agravando as 
assimetrias quanto às condições de exercício da actividade financeira nos vários Estados-membros.  
 
É neste contexto que surge o já citado acórdão SDC. Com efeito, os princípios e critérios interpretativos 
explanados supra em 1. para efeitos de aplicação da isenção de IVA nas operações «relativas a 
transferências e pagamentos» resultam da decisão do TJUE no âmbito do referido processo SDC76, pelo 
que entendemos que o mesmo merece ser analisado com um pouco mais de detalhe. 
 
A SDC era uma associação dinamarquesa cuja maioria dos membros eram caixas económicas. A SDC 
fornecia-lhes prestações relativas a operações de transferência, a conselhos em matéria de títulos, ao 
comércio de títulos e à gestão de depósitos, a contratos de compra ou de crédito. Além disso, a SDC prestava 
ainda serviços referentes às tarefas administrativas dos seus membros. 
 
A maioria dos referidos serviços era prestada de forma electrónica. De acordo com os dados constantes do 
processo, as prestações típicas da SDC consistiam numa série de componentes que, associados entre si, 
formariam a prestação típica solicitada pelos seus membros ou pelos clientes destes. Basicamente, a 
actividade subjacente aos serviços que a SDC prestava aos seus membros era a todos os título equivalente 
à desenvolvida por outras entidades financeiras de maiores dimensões que, ao contrário dos membros da 
SDC, disponham de centros próprios de gestão, tratamento e processamento de dados. Cada componente 
tinha o seu preço fixado num tarifário elaborado pela SDC. Apesar de estar encarregada da realização das 
tarefas necessárias para que os seus membros pudessem prestar os referidos serviços aos seus próprios 
clientes, a SDC não tinha qualquer tipo de contacto com estes últimos. 
 
Entendendo a SDC que os serviços em causa teriam, pelo menos, de ser qualificados como operações 
«relativas a transferências e a pagamentos», não liquidou IVA nas facturas que emitiu a este título aos seus 
membros. Não partilhando da referida visão das coisas, a Administração Tributária Dinamarquesa veio 
liquidar oficiosamente a SDC pelo imposto que esta havia deixado de entregar fruto da aplicação da isenção 
prevista no então artigo 13.º, B, alínea d), 3.º parágrafo, da Sexta Directiva do IVA, pelo que esta situação 
acabou por ser posta à apreciação do TJUE. 
 
No essencial, o TJUE veio afirmar que os serviços de gestão, tratamento e processamento de dados 
fornecidos pela SDC poderiam beneficiar da isenção de IVA em consideração caso os mesmos 
formassem um conjunto distinto, apreciado de modo global, que tivesse por efeito preencher as funções 
específicas essenciais de um «pagamento» ou de uma «transferência». Por outras palavras, exigiu-se que do 

 
76 Ver, quanto a esta matéria, HENKOW, Oskar, op. cit., página 108-117. 
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serviço «relativo» resultassem suficientemente preenchidas as funções essenciais do serviço isento, a saber, 
«causar a transferência de fundos e originar alterações jurídicas e financeiras». 
 
Em especial no que respeita a uma «operação relativa a transferências», o TJUE veio afirmar que para efeitos 
de determinar se os serviços da SDC cumpriam as referidas funções essenciais e específicas, deverá indagar-
se – de forma decisiva, acrescentamos nós77 - o alcance da responsabilidade do centro informático em relação 
aos seus membros, designadamente com o fito de aferir se essa responsabilidade se limita aos aspectos 
técnicos das operações «isentas» - caso em que haveria tão-somente uma simples prestação material ou 
técnica tributada em IVA – ou, ao invés, se se estende também aos elementos específicos e essenciais das 
operações -, caso em que os mesmos beneficiarão por direito próprio da referida isenção78. 
 
Mediante a comparação da situação de facto no processo AXA UK PLc. com a analisada no caso vertente, 
vemos que as tarefas de processamento de informação, compensação e liquidação entre as instituições 
financeiras participantes nas operações de pagamentos e de transferências levadas a cabo pelo BACS 
acabam por se identificar de algum modo com as executadas pela SDC. Contudo, no caso AXA UK PLc., 
não era o tratamento das operações a cargo do BACS que estava em discussão, mas o dos serviços da 
DENPLAN face aos seus clientes dentistas, para realização dos quais a DENPLAN tinha de recorrer aos 
préstimos da BACS – nomeadamente, canalizando através deste a informação necessária à execução da 
transferência a débito. Será de notar que por referência aos serviços da DENPLAN, o TJUE assumiu como 
ponto de partida para a sua decisão que os mesmos consubstanciavam operações relativas a pagamentos, 
em princípio isentas. 
 
Atendendo a que o TJUE formulou a citada observação sem quaisquer esclarecimentos adicionais a este 
respeito, a tese por si preconizada poderá ter implicações bem mais abrangentes do que uma singela leitura 
da referida decisão exclusivamente focada na sua conclusão poderia antecipar. 
 
Com efeito, do referido segmento decisório do acórdão AXA UK PLc. poderá porventura extrair-se a 
conclusão de que as tarefas de processamento, compensação e liquidação por referência a operações de 
pagamentos, v.g., ao nível do comércio a retalho de bens e serviços79, constituirão operações «relativas a 
pagamentos e a transacções» para efeitos de aplicação da isenção prevista no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da 
Directiva do IVA80 81, não podendo, assim, ser considerados uma simples prestação material ou técnica 
incidental da operação isenta «pagamento» ou «transferência». 
 

 
77 Ver, neste sentido, MENNER, Stefan/HERRMANN, Harald, op. cit., página 71. 
78 Acórdão SDC, parágrafo 66. 
79 Estamos a pensar, por exemplo, nas tarefas levadas a cabo em Portugal pela entidade encarregada de operacionalizar o 
denominado Sistema de Compensação Interbancária – SICOI. Ver, a este propósito, BANCO DE PORTUGAL, «Relatório dos 
Sistemas de Pagamento – 2010», Lisboa, 2011, acessível no site do BANCO DE PORTUGAL. 
80 Ver, no sentido preconizado pelo autor, ZUIDGEEST, R. N. F., op. cit., página 107. 
81 Correspondente ao artigo 9.º, n.º 27, alínea c), do Código do IVA Português. 
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Isto permitirá igualmente formular a conclusão de que operações que possam vir a ser tidas como análogas 
a processamento, compensação e liquidação serão, para efeitos de subsunção ao critério interpretativo avançado 
pelo TJUE no caso SDC, susceptíveis de formar «[…] um conjunto distinto, apreciado de modo global, que tenha 
por efeito preencher as funções específicas essenciais» de uma «transferência» ou de um «pagamento», estando 
aptas a causar «[…] a transferência de fundos e originar alterações jurídicas e financeiras» entre as contrapartes 
do serviço isento típico. 
 
No caso AXA UK PLc. a isenção de IVA «relativa a pagamentos e a transferências» não se aplicou pelo simples 
facto de o TJUE ter abarcado os serviços da DENPLAN no conceito de «cobrança de dívidas». Contudo, como 
vimos acima, quer outro tipo de serviços subcontratados por instituições financeiras ou, mesmo tratando-
se dos serviços expressamente referidos acima - v.g., processamento de dados, compensação e/ou 
liquidação -, caso estes sejam fornecidos de forma desagregada por distintos prestadores de serviços, 
parecem poder cumprir os requisitos exigidos pelo TJUE para efeitos de qualificação como operações 
«relativas a pagamentos e a transferências» isentas de IVA.  
 
A este propósito, dê-se o exemplo de um serviço composto quer pelo processamento informático de dados, 
quer pela compensação e apuramento de saldos entre instituições financeiras, sem que a entidade que 
executa estas tarefas possa igualmente operar, desde logo por restrições legais82, a efectiva liquidação das 
posições jurídicas entre contrapartes numa operação de transferência a débito – i.e., pagamento por débito 
directo. Ainda que esse prestador de serviços não possa por si só «movimentar» as contas bancárias tituladas 
pelas instituições financeiras envolvidas na operação, actualmente é inegável que as operações de débito 
ou de crédito nessas contas bancárias ocorre de forma automática, não necessitando de validação prévia, 
quanto aos seus elementos essenciais (v.g., correcção do valor a movimentar), por parte da entidade 
responsável pela gestão e regulação do sistema de processamento de pagamentos83.  
 
Por assim ser, numa situação como a ora hipotisada, não vemos como os serviços realizados pela entidade 
subcontratada poderão deixar de caber nos critérios acima enunciados para efeitos de determinação dos 
serviços «relativos a pagamentos e transferências» enquadráveis no âmbito da isenção prevista no artigo 135.º, 
n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA. Desde logo, porque a entidade subcontratada para os referidos efeitos 
é a entidade «responsável» pela realização operação «típica» em causa, não para efeitos de aplicação do 
instituto da responsabilidade civil (contratual ou extracontratual), mas enquanto entidade cujas acções 
estão numa relação de causalidade directa e essencial com a concretização da «[…] transferência de fundos», 

 
82 Regra geral, a tarefa de liquidação habitualmente está cometida, de forma exclusiva, aos bancos centrais. 
83 Referimo-nos, por exemplo, à entidade responsável em Portugal pelo processamento das operações realizadas no âmbito 
do SICOI, a qual executa as tarefas de transportar a informação carregada na infra- 
-estrutura informática subjacente a este sistema de compensação interbancário, bem como a de proceder à operação de 
compensação multilateral (apuramento das posições relativas entre cada uns dos participantes no SICOI) e, por último, a de 
«carregar» os saldos apurados no denominado sistema TARGET2 – PT para efeito de liquidação definitiva. 
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dando assim origem a «alterações jurídicas e financeiras» entre as contrapartes  no serviço isento84. Assim, é 
com alguma decepção que constatamos que também quanto a esta questão da «responsabilidade» do 
fornecedor de componentes do serviço isento típico, no caso AXA UK PLc. o TJUE perdeu a oportunidade 
de tornar menos obscura a tarefa de aplicação prática dos critérios interpretativos enunciados no acórdão 
SDC pelos vários operadores económicos envolvidos neste tipo de situações. 
 
5.2. O «OUTSOURCING» EM ESPECIAL 
 
Em relação a esta matéria, a Proposta de Alteração à Directiva do IVA, conferindo força de lei aos juízos 
conclusivos do TJUE no processo SDC, expressamente preceitua que qualquer elemento constitutivo 
de um serviço financeiro tipificado no actual artigo 135.º, n.º 1, alíneas a) a g), da Directiva do IVA, 
beneficiará igualmente da isenção em apreço se constituir em si mesmo um todo global capaz de 
preencher as funções específicas e essenciais do serviço isento de que faz parte85. 
 
Perante o supra exposto, e apesar de entendermos serem plenamente válidos os referidos critérios 
interpretativos extraídos pelo TJUE das normas de isenção em causa, cremos que quer as instituições 
financeiras, quer as entidades subcontratadas por estas para o fornecimento de componentes dos 
serviços tipificados no artigo 135.º, n.º 1, alíneas a) a g), da Directiva do IVA, aplaudiriam a iniciativa 
de fazer constar da Proposta de Regulamento uma lista indicativa de serviços susceptíveis de serem 
enquadrados nas referidas normas de isenção. De facto, e atentas as divergências na aplicação prática 
do acórdão SDC, só desta forma se alcançaria a segurança requerida por aqueles operadores 
económicos na tarefa de aplicação das isenções num contexto de subcontratação a terceiros dos 
referidos serviços86. 
 
6. CONCLUSÕES 
 

 
84 Segundo sabemos, a Administração Tributária Portuguesa tem-se mostrado relutante em abarcar os referidos serviços 
no âmbito da isenção aplicável às operações relativas a «pagamentos e transferências», o que, além de nos parecer 
tecnicamente incorrecto, coloca claramente as entidades nacionais envolvidas neste tipo de actividade numa situação 
concorrencialmente mais desvantajosa em face de players com funções análogas mas estabelecidos, por exemplo, no 
Reino Unido ou na Alemanha – mormente, no actual contexto pós-implementação do SEPA. Com efeito, a 
Administração Tributária Portuguesa tem erroneamente densificado o critério interpretativo da «responsabilidade» da 
entidade subcontratada pela operação «pagamento» ou «transferência» por apelo ao instituto da responsabilidade civil. 
Ou seja, entende a Administração Tributária que se existir qualquer irregularidade na prestação dos serviços em apreço, 
a entidade subcontratada não poderá ser accionada judicialmente com vista ao ressarcimento dos eventuais prejuízos 
causados, acabando por concluir que, por assim ser, a responsabilidade desta entidade se limita aos aspectos técnicos 
das operações «isentas» e, nessa medida, em conformidade com o acórdão SDC, os serviços que presta não caem no âmbito 
das isenções de IVA em apreciação. 
85 Ver, projecto de redacção do artigo 135.º, n.º 1, alínea a), da Proposta de Alteração à Directiva do IVA. 
86 Ver, neste sentido, ZUIDGEEST, R. N. F., op. cit., página 109. 
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Os dois recentes acórdãos do TJUE nos casos AXA UK PLC. e EVERYTHING EVERYWHERE infelizmente 
não proporcionaram aos operadores económicos envolvidos em transacções «relativas a pagamentos e a 
transferências» qualquer esclarecimento adicional quanto ao âmbito objectivo da norma de isenção 
prevista no artigo 135.º, n.º 1, alínea d), da Directiva do IVA (correspondente ao artigo 9.º, n.º 27.º, 
alínea c), do nosso Código do IVA). 
 
Ao contrário das expectativas dos agentes económicos que desenvolvem a sua actividade nos quadros 
do sector financeiro, a decisão do TJUE, no essencial, acaba por deixá-los numa situação de comparativa 
maior incerteza do que aquela em que se encontravam anteriormente, mormente quanto aos traços 
distintivos necessários para que as componentes dos serviços de pagamentos e de transferências isentos 
subcontratados a terceiros possam, elas próprias, beneficiar da isenção em causa.  
 
Adicionalmente, esta situação de insegurança é agravada pela decisão no caso AXA UK PLc. em 
proceder a um alargamento inusitado do conceito de cobrança de dívidas (mais não seja porque, em 
regra, a um credor corresponderá sempre um devedor…). 
 
Uma vez que os Estados-membros tardam em chegar a acordo quanto ao texto final da Proposta de 
Regulamento e de Proposta de Alteração à Directiva do IVA, protelando, assim, de forma quase 
insustentável, a imperiosa clarificação do regime legal das operações financeiras e de seguros, resta aos 
operadores económicos empreender uma aplicação das referidas normas de isenção teleologicamente 
fundada nos critérios interpretativos construídos pelo TJUE nas suas anteriores decisões, das quais se 
destaca a tomada no caso SDC.  
 
Refira-se, ainda, que no dia 12 de Julho de 2010, o caso NORDEA PANKKI SUOMI OYI87 foi apresentado no 
TJUE, no âmbito do qual este será chamado a pronunciar-se sobre o enquadramento ou não dos serviços 
de SWIFT88 utilizados para realizar pagamentos e operações sobre títulos entre as instituições 
financeiras, na norma de isenção prevista no então artigo 13.°, B, alínea d), parágrafos 3 e 5, da Sexta 
Directiva do IVA. Uma vez que, como já referido supra, não se antevê para breve o fim do processo 
legislativo de revisão da disciplina dos serviços financeiros e de seguros em sede de IVA, esperamos 
que o TJUE aproveite esta oportunidade para «emendar a mão» clarificando a sua anterior jurisprudência 
quanto ao âmbito objectivo das várias isenções aplicáveis nestes sectores de actividade. 
 
No que respeita a Portugal e atento o contexto acima apresentado, está em especial cometida à 
Administração Tributária Portuguesa a tarefa de determinar de forma razoável, por intermédio dos 
princípios da proporcionalidade e da neutralidade do imposto, a linha de fronteira entre as operações 
passíveis de cair nas normas de isenção acima enunciadas das que não o serão.    

 
87 Processo C-350/10. 
88 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, entidade que se dedica à prestação de serviços de processamento 
e transporte seguro de dados a nível global entre instituições financeiras. 


