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1. O PROBLEMA  

No Ofício-Circulado n.º 30103 de 23 de Abril de 2008, utiliza-se o seguinte exemplo para ilustrar 
uma situação em que não existe direito à dedução do IVA: 

“Um sujeito passivo, no âmbito de um processo de aquisição de uma participação financeira 
em outra empresa, contratou os serviços de assessoria jurídica de um escritório de advogados. Uma 
vez que a mera detenção de participações sociais não constitui uma actividade económica para efeitos 
de IVA, o IVA associado aos inputs que permitiram a sua detenção não é susceptível de ser deduzido.”1 

 
• Advogada – Abreu e Associados. 
1 Ofício-Circulado n.º 30103 de 23 de Abril de 2008, disponível em http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt  

No presente estudo pretende-se analisar em que medida deve ser reconhecido 
o direito à dedução do IVA suportado no quadro de aquisição por sociedades 
operacionais de participações de controlo no capital de outras sociedades, que 
prossigam a mesma actividade económica ou actividade complementar. 
In this article, we seek to analyze to what extent should an operative company 
be allowed to deduct the VAT borne in the framework of the acquisition of the 
majority of the share capital in another operative company that carries out the 
similar economic activity. 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt
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Na sequência desta afirmação, têm vindo os Serviços de Inspecção Tributária recusar o direito 
à dedução do IVA, não só relativamente ao IVA suportado nos inputs relacionados com a aquisição de 
participações sociais por parte de sociedades holdings puras ou meramente passivas, mas também no 
que diz respeito à aquisição de participações sociais de controlo por sociedades comerciais 
verdadeiramente operacionais numa perspectiva de internacionalização da sua actividade.  

Salvo melhor opinião – afirmamos, desde já, antecipando conclusões – tal entendimento viola 
as Directivas do IVA. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O IVA é um imposto geral sobre o consumo que visa tributar a utilização final de bens e serviços, 
i.e., a sua utilização pelo consumidor final. Quer isto dizer que, apenas excepcionalmente poderão os 
elos intermédios da cadeia económica – os operadores económicos, sujeitos passivos de IVA – 
suportar o encargo do imposto. Com efeito, estes apenas o deverão suportar quando actuem eles 
próprios como consumidores finais ou quando utilizem os bens e serviços adquiridos para a prestação 
de serviços ou vendas de bens isentos sem direito à dedução2. 

Conforme já foi descrito por J. Reugebring e M.E. van Hilten, “The VAT is a paradox: (using the 
credit method) the VAT is a tax in which those who believe themselves exempt are taxed, and those 
who believe themselves taxed, are generally exempt. This is not valid at the retail level; a retailer who 
is believed exempt is nevertheless taxed, and indeed taxed, when subject to taxation. Whoever grasps 
the meaning of this, will not have any trouble understanding VAT”3. 

Em termos simples, a equação reduz-se à seguinte regra basilar: os sujeitos passivos não 
suportam economicamente o IVA que lhes é cobrado no exercício da sua actividade económica 
tributável, excepto quando tal actividade beneficie das designadas isenções simples ou incompletas. 

As regras da dedutibilidade do IVA, mecanismo essencial deste imposto que pretende garantir 
a sua neutralidade, encontram-se actualmente vertidas nos artigos n.º 167.º e seguintes da Directiva 
2006/112/CE do Conselho de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre 

 
2 Conforme explicita o Tribunal de Justiça da União Europeia no Acórdão de 26 de Maio de 2005, Kretztechik AG, C 465/03, disponível 
em www.curia.eu, parágrafo 34- “O regime das deduções visa libertar inteiramente o empresário do ónus do IVA devido ou pago no 
âmbito de todas as suas actividades económicas. O sistema comum do IVA garante, por conseguinte, a perfeita neutralidade quanto à 
carga fiscal de todas as actividades económicas, quaisquer que sejam os fins ou os resultados dessas actividades, com a condição de as 
referidas actividades estarem, em princípio, elas próprias sujeitas ao IVA (v., neste sentido, acórdãos de 14 de Fevereiro de 1985, 
Rompelman, 268/83, Recueil, p. 655, n.° 19; de 15 de Janeiro de 1998, Ghent Coal Terminal, C‑37/95, Colect., p. I‑1, n.° 15, assim como 
os acórdãos já referidos Gabalfrisa e o., n.° 44; Midlank Bank, n.° 19, e Abbey National, n.° 24).” 
3 J. Reugebring e M.E. van Hilten, Omzetbelasting, Deventer 1997, pag 40, conforme citado em Ben Terra/ Julie Kajus, A Guide To the 
European VAT Directives, Introduction to European VAT 2009, Volume 1, IBFD 2009, pág. 299. 

http://www.curia.com/
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o valor acrescentado4 (doravante “Directiva do IVA”), correspondendo aos artigos 17.º e 20.º da Sexta 
Directiva.  

Atendendo ao seu carácter estruturante na dinâmica do imposto, o direito à dedução tem sido 
objecto de escrutínio repetidas vezes pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (doravante designado 
“TJUE”), desde os primórdios da implementação do sistema IVA na Europa. A coerência da 
jurisprudência daquele tribunal não tem sido sempre facilmente detectável, mas é constante em 
algumas ideias fundamentais. 

A primeira será que, o direito à dedução “faz parte integrante do mecanismo do IVA e não 
pode, em princípio, ser limitado. Este direito exerce‑se imediatamente em relação à totalidade dos 
impostos que incidiram sobre as operações efectuadas a montante (v., designadamente, acórdãos de 
6 de Julho de 1995, BP Soupergaz, C‑62/93, Colect., p. I‑1883, n.° 18, e de 21 de Março de 2000, 
Gabalfrisa e o., C‑110/98 a C‑147/98, Colect., p. I‑1577, n.° 43).”5 

A segunda ideia reporta-se à ligação necessária entre o IVA suportado e a realização de 
operações tributáveis: “[P]ara que o IVA seja dedutível, as operações efectuadas a montante devem 
ter uma relação directa e imediata com as operações a jusante com direito a dedução. Assim, o direito 
à dedução do IVA que incidiu sobre a aquisição de bens ou serviços a montante pressupõe que as 
despesas efectuadas com a sua aquisição tenham feito parte dos elementos constitutivos do preço das 
operações tributadas a jusante com direito a dedução (v. acórdãos já referidos Midland Bank, n.° 30, 
e Abbey National, n.° 28, assim como de 27 de Setembro de 2001, Cibo Participations, C‑16/00, Colect., 
p. I‑6663, n.° 31).” 6 

De notar por fim, que o TJUE considera que as despesas gerais da actividade dos sujeitos 
passivos, enquanto elementos constitutivos do preço dos produtos, se encontram numa relação 
directa e imediata com o conjunto da actividade do sujeito passivo, sendo por isso, dedutível o IVA 
nelas suportado7.. 

 

 

 
4 JO L 347 de 11.12.2006, p-118. 
5 Kretztechik AG, cit., parágrafo 33. 
6 idem., parágrafo 35. 
7 Sobre esta matéria, vide parágrafos 23 a 31 do Acórdão de 08 de Junho de 2000, Midland Bank, C- 98/98. Mais recentemente, no 
mesmo sentido, o acórdão de 29 de Outubro de 2009 AB SKF C-29/08, disponível em www.curia.eu, “admite-se igualmente o direito à 
dedução a favor do sujeito passivo, mesmo na falta de uma relação directa e imediata entre uma determinada operação a montante e 
uma ou várias operações a jusante com direito à dedução, quando os custos dos serviços em causa fazem parte das suas despesas 
gerais e são, enquanto tais, elementos constitutivos do preço dos bens que fornece ou dos serviços que presta. Estes custos têm, com 
efeito, uma relação directa e imediata com o conjunto da actividade económica do sujeito passivo (v., designadamente, acórdãos, já 
referidos, Midland Bank, n.os 23 e 31; Abbey National, n.° 35; Kretztechnik, n.° 36; e Inverstrand, n.° 24).” 

http://www.curia.com/
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3. A DEDUTIBILIDADE DO IVA SUPORTADO EM OPERAÇÕES RELACIONADAS COM A 
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 

Conforme supra exposto, com base na doutrina do Ofício-Circulado n.º 30103, de 23 de Abril 
de 2008, a Administração Tributária tem vindo a considerar que o IVA suportado no quadro da tomada 
de participações sociais não é dedutível, independentemente da natureza da entidade adquirente e 
das circunstâncias concretas do caso. 

Muito se tem discutido na jurisprudência europeia acerca da natureza da aquisição, detenção 
e alienação de participações sociais e da possibilidade da dedução do IVA. Contudo, essa discussão 
reporta-se fundamentalmente a um problema algo distinto do que ora nos ocupa. Com efeito, nos 
casos submetidos ao TJUE relativos a problemática da dedução do IVA relacionada com operações 
sobre participações sociais, discutem-se fundamentalmente três questões: 

a) Qual a natureza das actividades desenvolvidas por sociedades holdings? Estamos perante 
um sujeito passivo de IVA? A aquisição das participações sociais O relaciona-se em concreto com uma 
actividade dentro ou fora do campo de incidência do IVA? 

b) Estando dentro do campo de incidência do IVA, será aplicável a isenção incompleta prevista 
artigo 135 n.º 1 alínea f) da Directiva do IVA (correspondente ao do artigo 9.º n.º 27, alínea e) do 
Código do IVA)? 

c) Considerando-se que a operação de venda de participações sociais é isenta, encontra-se o 
IVA suportado no quadro da aquisição de serviços jurídicos ou outros, directamente relacionado com 
realização da referida operação isenta ou devem estes custos ser qualificados como custos gerais da 
actividade e como tais, admitida a dedutibilidade do IVA8. 

Quanto à primeira questão, é jurisprudência assente que “a simples aquisição, a detenção e a 
venda de acções não constituem em si mesmas uma actividade económica na acepção da Sexta 
Directiva (...). Com efeito, estas operações não implicam a exploração de um bem com vista à produção 
de receitas com um carácter de permanência, uma vez que a única retribuição destas operações é 
constituída por um eventual benefício na venda destas acções” 9. 

Não obstante, o TJUE tem vindo a distinguir estas situações daquelas em que a aquisição ou 
alienação de participações sociais se enquadra no âmbito de actividades económicas. Nestes casos, o 
TJUE tem admitido que “as operações relativas às acções ou participações em sociedades são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do IVA quando efectuadas no quadro de uma actividade 
comercial de negociação de títulos ou para efectuar uma interferência directa ou indirecta na gestão 
das sociedades em que se verificou a tomada de participação ou quando constituem o prolongamento 
directo, permanente e necessário da actividade tributável”.10  

 
8 No acórdão AB SKF aborda-se ainda a possibilidade de a alienação de participações sociais ser enquadrada como a transmissão de 
uma universalidade de bens que constituam uma actividade económica, a qual seria, em nossa opinião, uma operação fora do campo 
de incidência do IVA que, contudo, conferiria direito à dedução.  
9 Acórdão de 29 de Outubro de 2009, AB SKF, n.º C-29/08, disponível em www.curia.eu . 
10 Idem 

http://www.curia.eu/
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Em suma, a jurisprudência comunitária sobre a matéria parte sempre de uma questão prévia 
que é a de determinar se a sociedade holding tem a qualidade de sujeito passivo de IVA, e se, tendo, 
realiza operações sobre as participações sociais no âmbito de uma actividade económica sujeita a IVA 
(ainda que possivelmente isenta) 11 ou fora do campo de incidência do IVA, i.e., fora do exercício de 
uma actividade económica. 

Ora, na hipótese que nos ocupa, a questão tem de ser analisada de um prisma necessariamente 
diferente pois não está em causa uma sociedade holding (que por regra realiza operações fora de 
campo, não tendo em muitos casos sequer a natureza de sujeito passivo) mas antes uma sociedade 
operacional, sujeito passivo de imposto, que desenvolve uma actividade totalmente sujeita e não 
isenta. 

Por outro lado, não caberá igualmente aferir (pelo menos nos mesmos termos) se o IVA 
suportado se relaciona directamente com o exercício de actividades isentas sem direito à dedução. No 
caso em análise, estamos perante a aquisição de participações e não a sua alienação. 

Então, as questões a analisar prendem-se, não com o estatuto de sujeito passivo, mas sim, com 
a questão de saber se a sociedade operacional adquire as participações sociais no âmbito da sua 
actividade económica ou está a agir como consumidor final e se, estando a agir no âmbito da 
actividade económica, o IVA suportado no quadro da tomada de participações se encontra em relação 
directa e imediata com a realização de concretas operações tributáveis, ou se, não estando, ainda 
assim se poderá admitir a sua dedutibilidade enquanto IVA suportado nas despesas gerais da 
actividade. 

3.1. A AQUISIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Antes de mais, e conforme referido supra, cabe notar que, na hipótese em análise, ao contrário 
da generalidade das situações analisadas pelo TJUE, estamos a avaliar a dedutibilidade do IVA contido 
em despesas relacionadas com a aquisição de participações sociais e não a sua alienação. Ou seja, não 
se está perante IVA suportado a montante da realização de qualquer operação isenta ou fora de 
campo (como poderia ser a alienação de participações sociais) mas antes, IVA suportado em operações 
ocorridas aquando da aquisição de participações sociais.  

A aquisição de participações sociais não é uma operação activa, um output, mas sim uma 
operação passiva, um input. Não faz, por isso, sentido defender a recusa o direito à dedução do IVA 
suportado no quadro da aquisição de participações sociais pelo facto de a compra e venda de 

 
11 No caso da alienação das participações sociais por holdings mistas no âmbito da sua actividade económica, é ainda necessário 
analisar se o IVA suportado respeitava a despesas gerais da actividade tributada, sendo como tal dedutível, ou se pelo contrário se 
reportava especificamente à alienação de participações sociais, caso em que estaríamos perante IVA suportado para realização de 
actividades isentas ao abrigo do artigo 135 n.º 1 alínea f) da Directiva do IVA (correspondente ao do artigo 9.º n.º 27, alínea e) do 
CIVA). 
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participações sociais ser uma actividade isenta sem direito à dedução ou fora de campo. Na verdade, 
não estamos perante a realização activa de tal operação, mas perante mera aquisição. 

Estando em causa a análise da dedutibilidade do IVA suportado no quadro da realização de 
uma operação a montante e não a jusante, é necessário aferir qual ou quais sejam as operações a 
jusante relacionadas com tais despesas, de modo a aferir se o IVA suportado é ou não dedutível. 

Ora, há situações em que será fácil concluir que a aquisição de participações sociais bem como 
os serviços jurídicos e outros com ela relacionados se enquadram ou em meras operações fora de 
campo ou como parte de actividades isentas. 

Estaremos perante a primeira destas hipóteses nos casos em que a sociedade operacional 
adquire as participações sociais agindo como mero investidor privado, tendo em vista a obtenção de 
dividendos ou mais-valias. Seria o caso, por exemplo, de uma sociedade industrial que adquirisse uma 
participação minoritária no capital de um banco cotado em bolsa, agindo no âmbito do investimento 
privado, pretendendo a mera obtenção de dividendos ou a realização de mais-valias com a sua 
alienação. Neste caso, a aquisição das participações poderia ser considerada como uma aquisição fora 
de campo. 

A segunda hipótese verificar-se-ia, se a referida sociedade adquirisse as participações sociais 
com o objectivo de as revender ou de, por exemplo, as utilizar para a realização de operações 
financeiras sobre os títulos. Neste caso, as participações sociais teriam sido adquiridas tendo em vista 
a realização de operações isentas. 

Em ambos os casos, sem prejuízo da necessária avaliação casuística, muito provavelmente não 
haveria direito à dedução do IVA suportado no quadro da aquisição das participações sociais. Essa 
conclusão não resulta do facto de estar em causa a aquisição de participações sociais mas antes da 
constatação do fim para o qual foram adquiridas. É, pois, necessário fazer um juízo de prognose 
póstuma, de modo a aferir se a aquisição das participações sociais se enquadrou no âmbito da 
actividade económica do sujeito passivo e se estas se destinavam à realização de operações isentas. 

Mas será essa a situação quando uma sociedade operacional adquire uma participação de 
controlo no capital social de uma outra sociedade operacional que desenvolva a mesma actividade 
económica ou uma actividade complementar?  

Em tal situação parece que a resposta terá de ser, na generalidade dos casos, negativa.  

Com efeito, ao adquirir participações maioritárias noutra sociedade com o mesmo objecto 
social, a sociedade adquirente estará a agir no âmbito da sua actividade económica, numa lógica de 
expansão de mercado e de redução dos custos da actividade e não, numa lógica meramente passiva 
de obtenção de dividendos e realização de mais-valias. A aquisição deverá será vista como 
prolongamento necessário da actividade comercial, e como tal, o IVA suportado deverá ser dedutível. 
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A este propósito é relevante relembrar o disposto no artigo 11.º do Código das Sociedades 
Comerciais (doravante “CSC”) que estabelece no n.º 4 que “[a] aquisição pela sociedade de 
participações em sociedades de responsabilidade limitada abrangidas por esta lei cujo objecto seja 
igual àquele que a sociedade está exercendo, nos termos do número anterior, não depende de 
autorização no contrato de sociedade nem de deliberação dos sócios, salvo disposição diversa do 
contrato.” 

Decorre então da legislação societária que a aquisição de participações em sociedades que 
desenvolvam a mesma actividade económica se enquadra no objecto social da adquirente. Ou seja, a 
aquisição de participações sociais nos termos descritos consubstancia um prolongamento natural e 
necessário da actividade comercial da sociedade adquirente, não necessitando por isso de previsão 
específica no contrato social ou deliberação dos sócios.  

E porquê? Porque é sabido que a expansão de uma empresa ou grupo económico através da 
aquisição do controlo sobre outra sociedade operacional lhe permite incrementar a sua própria 
actividade económica, traduzida, designadamente na valorização de marcas e optimização de 
margens. 

Estando em causa o desenvolvimento de uma actividade económica tributável, dificilmente se 
poderá considerar que o sujeito passivo está a agir como consumidor final, fora do campo do IVA – ao 
adquirir as referidas participações sociais, o sujeito passivo actua, ainda e só, como empresário, elo da 
cadeia económica, no âmbito da sua actividade tributável. 

3.2. A TOMADA DE PARTICIPAÇÕES E A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS 

Concluindo-se que o sujeito passivo agiu no âmbito da sua actividade económica, há agora que 
analisar se o IVA suportado em despesas associadas à aquisição das participações se encontra em 
relação directa e imediata com a realização de operações sujeitas e não isentas de IVA, conforme 
exigido pelo n.º 2 do artigo 1.º da Directiva do IVA. 

Atendendo à estreita relação entre esta questão e as circunstâncias que concretamente 
rodearam a operação, não será possível dar uma resposta universal, sendo necessária uma análise 
casuística.  

Contudo, a experiência mostra-nos que a aquisição, por sociedades operacionais, de 
participações de controlo noutras sociedades que actuem no mesmo ramo de actividade se traduz, 
frequentemente, na realização de transmissões de bens ou prestações de serviços tributáveis 
directamente decorrentes da referida aquisição. 

Na verdade, é sabido que nestes casos, as aquisições resultam em sinergias, economias de 
escala e fluxos económicos intra-grupo. Na generalidade dos casos, após a aquisição, haverá lugar a 
prestações de serviços ou transmissões de bens entre as empresas, designadamente, fornecimento 
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de matérias-primas e produtos acabados, ou a prestação de serviços de gestão, logística, utilização de 
marca, ou outros, os quais são operações tributáveis em sede de IVA.  

Não faz sentido, por isso, recusar liminarmente o direito à dedução do IVA, como a 
Administração Tributária pretende, sem verificar se o IVA suportado no quadro da aquisição não está 
directa e imediatamente relacionado com a realização de operações tributáveis decorrentes da 
aquisição. 

Assim, sempre se haveria que analisar se a aquisição das participações não originou, in casu, o 
desenvolvimento de uma actividade económica tributável entre as empresas.  

No caso das holdings, a jurisprudência constante do TJUE desde o caso Polysar Investments, 
determina que “não resulta dessa jurisprudência que as meras aquisição e detenção de participações 
devam ser consideradas uma actividade económica (...). [mas] a situação é diferente quando a 
participação é acompanhada pela interferência directa ou indirecta na gestão das sociedades em que 
se verificou a tomada de participação, sem prejuízo dos direitos que o detentor das participações tenha 
na qualidade de accionista ou de sócio” 12. 

Aplicando esta doutrina, mutatis mutandis, ter-se-ia de aferir se a aquisição das participações 
originou a realização deste tipo de prestações de serviços ou de outro tipo de operações tributáveis. 

Com efeito, a referência feita pelo TJUE à interferência directa ou indirecta na gestão, parece 
prender-se com a natureza específica das actividades desenvolvidas pelas holdings e os factos sub 
judice no processo e não com a natureza especial de tais actividades. Parece, pois, que a pedra de 
toque da citada jurisprudência é que a aquisição da participação seja acompanhada da realização de 
operações tributáveis entre participante e participada que vão para além do mero exercício dos 
direitos inerentes à posição de accionista ou sócio13. Ou seja, a questão a analisar é se, na sequência 
da aquisição da participada, foram realizadas prestações de serviços e transmissões de bens directa e 
imediatamente ligadas às despesas sobre as quais o sujeito passivo suportou IVA (e que foram 
suportadas no quadro da aquisição das participações sociais).  

Sobre este aspecto, e em nossa opinião, o direito à dedução poderá ser reconhecido mesmo 
na ausência de operações tributáveis entre participante e participada, desde que seja feita prova de 
que a aquisição das participações sociais permitiu ou propiciou a realização de operações tributáveis 
com terceiros. Pense-se por exemplo numa sociedade que pretende concorrer a um concurso público 
noutra jurisdição, como seja o Brasil ou Angola, e que apenas consegue ser admitida a concurso se 
dispuser de filial residente no território do referido Estado. Em tais casos, a aquisição das participações 

 
12 Vd. Acórdão de 20 de Junho de 1990, Polysar Investments Netherlands BV, C-60/90, parágrafo 14, disponível em www.curia.eu . No 
mesmo sentido, entre outros, Wellcome Trust, C-155/94; Welthgrove, C-102/00; e AB SKF, já citado. 
13 De notar ainda que a jurisprudência analisa recorre ao critério da “interferência directa ou indirecta na gestão das sociedades” 
como modo de determinar se as participações foram adquiridas no âmbito de uma actividade económica, questão que já se analisou 
supra. 

http://www.curia.com/
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e dos restantes serviços relacionados, encontra-se directamente relacionado com a possibilidade de 
realização de operações tributáveis. 

 

3.3. A AQUISIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES COMO PROLONGAMENTO NATURAL E NECESSÁRIO DA ACTIVIDADE 
COMERCIAL DA SOCIEDADE ADQUIRENTE 

E quando não se consiga provar que existe uma relação entre o IVA suportado e a realização 
de operações concretas? Será que o IVA não será dedutível? 

Parece-nos uma vez mais que a posição perfilhada no citado ofício-circulado, pelo menos 
quando aplicado a sociedades operacionais, está incorrecta. 

Na verdade, conforme resulta do supra exposto, a aquisição de tais participações sociais e, 
consequentemente, dos serviços adquiridos no âmbito da referida aquisição, enquadram-se no 
âmbito da normal prossecução da actividade económica tributável do sujeito passivo.  

Assim, deverá ser admitida a dedutibilidade do IVA suportado nos inputs (como seja a 
assistência jurídica) porquanto estes se encontram numa relação directa e imediata com o conjunto 
da actividade económica do sujeito passivo, e são elementos constitutivos do preço dos bens que 
fornece ou dos serviços que presta.  

Com efeito, a expansão de um grupo económico através da aquisição do controlo sobre outra 
sociedade operacional permite o incremento da actividade económica sujeita a IVA, traduzida, 
designadamente na valorização de marcas e optimização de margens. 

Mais, a aquisição de participações de controlo no capital de sociedades com o mesmo objecto 
social, ou com objecto social complementar ao da sociedade adquirente, parece ser uma manifestação 
da liberdade de estabelecimento. 

Em termos teóricos, uma empresa que queira expandir a sua actividade para outra jurisdição 
poderá fazê-lo, potencialmente, de duas formas: (i) ou através de uma filial, seja ela adquirida ou 
constituída ab initio; ou (ii) através de uma sucursal ou outro tipo de estabelecimento estável. 

Pense-se, por exemplo, nos seguintes casos: 

A Sociedade A e a Sociedade B são ambas sociedades operacionais do sector industrial, 
residentes em território nacional, que desenvolvem actividades económicas totalmente sujeitas e não 
isentas de IVA. 

A Sociedade A decide adquirir uma fábrica em Espanha e desenvolver directamente a sua 
actividade naquele território. Para o efeito, adquire serviços jurídicos e de estudos de mercado. 
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Já a Sociedade B decide adquirir a totalidade do capital social de uma sociedade espanhol 
detentora de uma fábrica naquele território. Para o efeito, adquire serviços jurídicos e de estudos de 
mercado. 

Fará sentido admitir a dedutibilidade do IVA suportado pela Sociedade A e não o admitir no 
caso da Sociedade B? 

Parece-nos que a opção entre uma e outra forma de estabelecimento deverá ser 
tendencialmente neutra do ponto de vista fiscal e em especial do ponto de vista do IVA. 

Assim, se o IVA suportado com a assessoria jurídica e consultoria relativa ao estabelecimento 
de uma sucursal noutra jurisdição seria integralmente dedutível, então, o IVA suportado com a mesma 
assessoria jurídica e consultoria, desta feita destinada a aquisição de participações sociais maioritárias 
noutra jurisdição como forma de internacionalização da actividade económica da empresa, não pode 
ser objecto de tratamento fiscal diverso. 

Não deve, pois, o sistema IVA, tendencialmente neutro, afectar a livre escolha da forma jurídica 
através da qual o sujeito passivo opta por desenvolver a sua actividade. 

Com efeito, um dos princípios estruturantes do IVA é exactamente o princípio da 
neutralidade14. O princípio da neutralidade, na sua vertente do direito à dedução, pressupõe 
exactamente que os sujeitos passivos, sempre que actuem no âmbito da sua actividade económica 
tenham integral direito à dedução do IVA suportado nos seus inputs e que o factor fiscal não deva ser 
um obstáculo à normal prossecução da actividade económica. 

Por isso, “as operações relativas às acções ou participações em sociedades são abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do IVA (..) quando constituem o prolongamento directo, permanente e necessário 
da actividade tributável”. 

É que, conforme relembra o TJUE no acórdão CIBO Participations S.A. “A título liminar, importa 
recordar que o regime das deduções visa libertar inteiramente o empresário do ónus do IVA, devido ou 
pago, no âmbito de todas as suas actividades económicas O sistema comum do IVA garante, por 
conseguinte, a perfeita neutralidade quanto à carga fiscal de todas as actividades económicas, 
quaisquer que sejam os fins ou os resultados dessas actividades, na condição de as referidas 
actividades estarem, elas próprias, sujeitas ao IVA (acórdãos de 8 de Junho de 2000, Midlank Bank, C-
98/98, Colect., p. I-4177, n.° 19, e de 22 de Fevereiro de 2001, Abbey National, C-408/98, Colect., p. I-
1361, n.° 24).” 15 

Conforme refere o TJUE em Netto Supermarkt “no domínio do IVA, os fornecedores agem como 
cobradores de impostos por conta do Estado e no interesse do Tesouro. Esses fornecedores são 

 
14 O qual, de certo modo, reflecte o princípio da liberdade de estabelecimento. 
15 Acórdão 27 de Setembro de 2001, Cibo Participations S.A., C-16/00, disponível em www.curia.eu  

http://www.curia.com/
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devedores do IVA, embora este, enquanto imposto sobre o consumo, seja suportado em definitivo pelo 
consumidor final”.  

O IVA não deve pois incidir sobre os sujeitos passivos, os agentes económicos, mas sim sobre 
os consumidores finais, pelo que o IVA suportado no desenvolvimento da actividade tributável terá de 
ser sempre dedutível. 

Donde se conclui que “as despesas efectuadas por uma holding com os vários serviços que 
adquiriu no âmbito de uma tomada de participação numa filial fazem parte das suas despesas gerais, 
pelo que têm, em princípio, um nexo directo e imediato com o conjunto da sua actividade 
económica.”16  

 

4. CONCLUSÕES 

a) A aquisição de participações sociais por sociedades operacionais no capital de outras 
sociedades, que desenvolvam a mesma actividade económica ou actividades 
complementares, não é uma situação idêntica à aquisição de participações sociais por 
holdings, puras ou mistas. Os problemas colocados por umas e outras são distintos e distintas 
são também as respostas. 

b) A aquisição de participações sociais não é uma operação activa, um output, mas sim uma 
operação passiva, um input. Não se poderá recusar o direito à dedução do IVA suportado no 
quadro da aquisição de participações sociais pelo facto de as operações de compra e venda 
de participações sociais serem uma actividade isenta sem direito à dedução ou fora de 
campo. Terá sim de se averiguar qual a relação entre tais despesas e os outputs do sujeito 
passivo. 

c) Não faz sentido recusar liminarmente o direito à dedução do IVA sem verificar se o IVA 
suportado no quadro da aquisição não está directa e imediatamente relacionado com a 
realização de operações tributáveis. 

d) Ainda nos casos em que não se verifique a realização de operações tributáveis concretas 
decorrentes da aquisição, a aquisição de participações sociais nos termos descritos é um 
prolongamento necessário e normal da actividade económica do sujeito passivo, inserindo 
supletivamente no seu objecto social.  

e) O IVA suportado no quadro da referida aquisição relaciona-se, por isso, com o 
desenvolvimento normal da actividade económica do sujeito passivo, enquadrando-se nos 

 
16 Idem, Cibo Participations S.A. 
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custos gerais da sua actividade, os quais são elementos constitutivos do preço dos produtos 
da empresa. Assim, não existindo uma ligação directa e imediata com qualquer output 
especificado, encontra-se ainda uma ligação directa e imediata com o conjunto da actividade 
económica do sujeito passivo, devendo por isso, admitir-se o direito de dedução do IVA. 

f) A interpretação das normas da Directiva do IVA deve ser feita à luz do princípio da 
neutralidade e da liberdade de estabelecimento. 
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