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INTRODUÇÃO 

O negócio de transmissão de uma empresa caracteriza-se por uma acentuada 

assimetria informativa: o transmitente conhece como ninguém o estado do objecto 

negocial e, por sua vez, o adquirente apenas possui a informação que circula no 

mercado ou que obteve do próprio vendedor. 

Com efeito, nas aquisições hostis, o adquirente assume integralmente o risco, na 

medida em que somente tem acesso à informação pública disponível sobre a 

empresa, enquanto nas aquisições amigáveis é permitido o acesso a alguma 

informação por parte da «empresa-alvo». Neste âmbito, as due diligences legais, 

financeiras e fiscais permitem ao adquirente minimizar os riscos de assimetria de 

informação presentes em tais processos de aquisição de empresas. Referimo-nos, 

neste caso, às “buyer due diligences”. 

Contudo, também os transmitentes têm interesse em realizar as habitualmente 

designadas “vendor due diligences”. O transmitente visa, com uma due diligence, o 

exame detalhado da situação jurídica, financeira e patrimonial da respectiva 

sociedade, a organização dos documentos a disponibilizar ao potencial adquirente, 

bem como a rectificação de eventuais erros antes da apresentação dos elementos de 

informação. As due diligences permitem, ainda, ao vendedor estabelecer a base 

para as condições contratuais essenciais – nomeadamente as representações e 

garantias (Reps. & Warranties) – e evitar o ajuste de um preço inesperado. 

A due diligence, termo anglo-saxónico cujo uso se internacionalizou, designa, 

assim, a operação pré-contratual de exame da empresa negociada, levada a cabo 

pelos eventuais adquirentes ou transmitentes, que visa recolher informação 

exaustiva relativamente a aspectos patrimoniais, contabilísticos, financeiros, 

jurídicos e fiscais da sociedade objecto de potencial transmissão1
. 

                                                           
1 Esta assume, por conseguinte, uma função informativa, na medida em que possibilita o acesso à 

informação, tendo em vista a correcta e livre formação da vontade negocial das partes, bem como 

uma função garantística, i.e., faculta o exame ao objecto negocial de forma a assegurar às partes a 

inexistência de vícios ocultos no correspondente negócio jurídico. Adicionalmente, as due diligences 
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Neste contexto, as operações de aquisição de empresas implicam, em regra, a 

assumpção de elevados custos por parte de adquirentes e transmitentes de 

participações sociais, em especial, os custos incorridos com a aquisição de serviços 

de consultoria prestados por bancos de investimento, advogados, auditores e 

consultores fiscais e financeiros. 

Na prática, os serviços adquiridos no âmbito das referidas operações consistem, 

essencialmente, em consultoria jurídica e financeira especializada, avaliação de 

títulos, assistência nas negociações, redacção de cláusulas contratuais e 

enquadramento jus-tributário das operações em presença.  

Ora, tais prestações encontram-se, em termos gerais, sujeitas a Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (“IVA”), configurando, face ao conceito residual e abrangente 

constante do n.º 1 do artigo 4.º do Código deste imposto, prestações de serviços 

tributáveis. 

É, pois, neste contexto, que se coloca a questão da dedutibilidade do IVA incorrido 

a montante na aquisição de prestações de serviços no âmbito de operações de 

aquisição/transmissão de participações sociais realizadas a jusante.  

O presente trabalho final, elaborado no âmbito do “Mestrado de Direito e Gestão”, 

organizado e ministrado em parceria pela Faculdade de Direito e pela Faculdade de 

Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, tem 

como objecto o enquadramento, em sede de IVA, a conferir aos serviços adquiridos 

no âmbito da aquisição/transmissão de participações sociais, em particular, a 

questão da susceptibilidade de dedução do imposto incorrido com a aquisição dos 

mencionados serviços. 

                                                                                                                                                                  
revestem uma importante função valorativa, porquanto auxiliam as partes na determinação do preço 

final da transacção e, bem assim, um papel probatório, em virtude de facilitarem o registo e 

documentação dos fluxos informativos entre adquirente e transmitente. 
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Neste domínio, o desenvolvimento recente da jurisprudência comunitária constitui, 

em nosso entender, um precioso auxiliar na determinação do sentido e alcance das 

normas comunitárias que harmonizam o sistema comum do IVA. 

Referimo-nos, concretamente, ao Acórdão SKF proferido pelo Tribunal de Justiça 

das Comunidades Europeias (doravante designado por “Tribunal de Justiça”), em 

29 de Outubro de 2009, no âmbito do processo C-29/08, o qual marca um 

importante ponto de viragem no esclarecimento do regime de IVA aplicável na 

presente matéria.  

Cumpre, a este respeito, sublinhar que, para efeitos de enquadramento de uma 

matéria em sede de IVA, importa atender, para além do texto legal, à jurisprudência 

do Tribunal de Justiça, instituição com competência para interpretar as normas e 

princípios do imposto constantes da correspondente Directiva comunitária.  

O referido aresto veio, entre outras questões, clarificar os parâmetros fundamentais 

a atender na dedutibilidade do IVA incorrido em despesas inerentes à transmissão 

de participações sociais, em sentido, aliás, divergente do perfilhado pelo próprio 

Tribunal de Justiça em acórdãos anteriores. 

De forma sucinta, sustenta o Tribunal no antedito aresto que, o IVA incorrido nas 

despesas relativas à transmissão de participações sociais (em especial as prestações 

de serviços adquiridas a consultores, auditores e advogados) afigura-se passível de 

dedução, porquanto tais custos assumam uma relação directa e imediata com a 

actividade principal desenvolvida pelo transmitente. 

Em concreto, a existência da referida relação directa e imediata pressupõe, no 

entender daquele órgão jurisprudencial, que os custos incorridos a montante sejam 

susceptíveis de serem incorporados no preço dos bens ou serviços fornecidos pelo 

transmitente das participações sociais no âmbito do conjunto da respectiva 

actividade económica, ao invés de funcionarem unicamente como um elemento 

constitutivo do preço das participações sociais a transmitir.  
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Deste modo, o presente Acórdão fornece um critério de dedução do imposto, 

mediante o qual a referida dedução só será aceite caso seja possível estabelecer uma 

correlação ente os custos incorridos com as operações de due diligence e a 

actividade tributada (e não isenta) do sujeito passivo. 

A temática em apreço, escolhida como mote da presente dissertação, parece-nos 

oportuna e actual, uma vez que são frequentes as dúvidas suscitadas em torno da 

possibilidade de dedução do IVA incorrido nas operações de aquisição e 

transmissão de participações sociais. Torna-se, assim, urgente - tendo em atenção, 

designadamente, a pesada estrutura de encargos subjacente a uma due diligence – 

compreender melhor de que forma o referido imposto poderá ser deduzido. 

Para o efeito, começaremos por analisar, em termos genéricos, os princípios 

subjacentes ao exercício do direito à dedução do IVA incorrido pelos sujeitos 

passivos do imposto, bem como apresentar, de forma sucinta, os dois métodos de 

dedução aplicáveis aos sujeitos passivos que enfrentam restrições à recuperação 

integral do mesmo.  

Num segundo momento, iremos compulsar a jurisprudência comunitária no que 

concerne à temática da dedutibilidade do IVA incorrido na aquisição de serviços no 

âmbito da transmissão de participações sociais. A este propósito, e conforme supra 

referido, daremos especial destaque, pela sua pertinência, relevância e actualidade, 

ao Acórdão SKF, recentemente proferido pelo Tribunal de Justiça. 

Por último, extraindo as devidas consequências da decisão proferida pelo Tribunal 

de Justiça, pretendemos determinar o enquadramento que, em nosso entender, 

deverá ser conferido à presente matéria face ao quadro normativo em vigor no 

plano interno e comunitário em matéria de IVA.  

Em particular, procuraremos aferir a possibilidade de aplicação do Acórdão SKF às 

situações de IVA incorrido na aquisição de serviços por parte de adquirentes de 

participações sociais, em virtude de o aresto em referência versar, somente,  sobre a 

dedução do imposto incorrido pelos transmitentes de tais participações. 
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I. O direito à dedução do IVA 

1. Princípios basilares do direito à dedução do IVA 

Os princípios gerais subjacentes ao exercício do direito à dedução do IVA incorrido 

pelos sujeitos passivos do imposto estão vertidos nos artigos 17.º a 20.º da Directiva 

do IVA
2
 
3
. São obviamente estas normas que devem ser atendidas na interpretação 

das regras nacionais sobre a matéria, nos diversos Estados-membros da União 

Europeia. 

Com efeito, dada a prevalência do direito comunitário derivado neste domínio, as 

regras nacionais devem ser interpretadas e aplicadas em conformidade com aquele 

quadro normativo, obedecendo, sempre que necessário, ao sentido que a esse direito 

tem vindo a ser dado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. 

Conforme resulta do disposto nos n.ºs 2 e 3 do referido artigo 17.° da Directiva do 

IVA, para que o imposto incorrido nas aquisições de bens e serviços seja dedutível, 

estas devem possuir uma relação directa e imediata com as operações a jusante que 

conferem tal direito.  

Em regra, é dedutível, com excepção das situações expressamente enunciadas
4
, 

todo o imposto incorrido na aquisição de bens e serviços para o exercício de uma 

actividade económica, desde que este respeite as transmissões de bens e as 

prestações de serviços que conferem o direito à dedução.  

                                                           
2
 A Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de Maio de 1977) instituiu o sistema 

comum do IVA - matéria colectável uniforme - no espaço comunitário. A Sexta Directiva foi, 

entretanto, revogada e substituída pela Directiva do IVA (Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 

28 de Novembro de 2006) sem que, todavia, se tenham materializado modificações substantivas no 

seu regime. Tratou-se, essencialmente, de uma renumeração da Sexta Directiva, mantendo-se 

inalterado o seu teor e conteúdo. 
3
 Na legislação interna, os princípios básicos do direito à dedução, na parte que aqui nos interessa, 

constam dos artigos 19.° e 20.° do Código do IVA. 
4
 O legislador nacional prevê as situações de exclusão do direito à dedução em função do tipo de 

despesas em causa no artigo 21.º do Código do IVA. Esta norma procede à transposição, para o 

direito interno, do n.º 1 do artigo 176.º da Directiva do IVA, segundo o qual “são excluídas do 

direito à dedução as despesas que não tenham carácter estritamente profissional, tais como 

despesas sumptuárias, recreativas ou de representação”. 



7 
 

Assim, confere direito à dedução integral o imposto única e exclusivamente 

incorrido nas aquisições de bens ou serviços exclusivamente afectos a operações 

que, integrando o conceito de operação económica, sejam sujeitas, não sujeitas com 

direito à dedução
5
 e isentas com direito à dedução

6
 
7
.  

Caso o imposto seja suportado na aquisição de bens ou serviços exclusivamente 

afectos a operações não sujeitas, isentas de imposto, mas sem direito a dedução
8
, ou 

em operações não decorrentes do exercício de uma actividade económica, na 

acepção do IVA, não será admissível o exercício do direito à dedução.  

No tocante ao regime do direito à dedução, matéria amplamente versada pelo 

Tribunal de Justiça, refira-se, a título exemplificativo, o entendimento exposto no 

âmbito do processo C-184/04, de 30 de Março de 2006 (Acórdão Kaupunki), de 

acordo com o qual “segundo a lógica do sistema instituído pela Sexta Directiva, os 

impostos que tenham incidido a montante sobre os bens ou os serviços utilizados 

por um sujeito passivo para os fins das suas operações tributáveis podem ser 

deduzidos. A dedução dos impostos pagos a montante está ligada à cobrança dos 

impostos a jusante”.  

Em consequência, considera o Tribunal que, “quando os bens ou os serviços 

adquiridos por um sujeito passivo são utilizados para efeitos de operações isentas 

ou não abrangidas pelo âmbito de aplicação do IVA, não pode existir cobrança do 

imposto a jusante nem dedução do imposto a montante. Pelo contrário, na medida 

em que os bens ou os serviços sejam utilizados para efeitos de operações 

tributáveis a jusante, impõe-se uma dedução do imposto que incidiu sobre os 

mesmos a montante a fim de evitar uma dupla tributação”.  

Acrescenta o referido órgão jurisdicional, no aresto de 14 de Fevereiro de 1985, 

processo C-268/83 (Acórdão Rompelman), que “o regime das deduções visa 

                                                           
5
 É o caso das operações que se consideram localizadas e, por conseguinte, objecto de tributação 

fora do território nacional, mas que seriam sujeitas, com direito a dedução, se realizadas em Portugal 

- cfr. alínea a) do artigo 169.° da Directiva do IVA e artigo 20.º do Código do IVA. 
6
 Designadas, comummente, por isenções «completas». 

7
 Cfr. alínea c) do artigo 169.º da Directiva do IVA e artigo 20.º do Código do IVA. 

8
 Também designadas por isenções «incompletas». 
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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 (…) estarem, elas próprias, sujeitas ao IVA”
9
. 

O IVA é um imposto que incide sobre todos os estádios do circuito económico e o 

seu funcionamento assenta no mecanismo do crédito de imposto.  

Conforme salienta Alexandra Coelho Martins, “o exercício do crédito de imposto, 

aqui usualmente designado de dedução, depende da verificação de pressupostos 

substantivos, de natureza subjectiva e objectiva. No primeiro caso, referentes aos 

sujeitos intervenientes e, no segundo, prendendo-se com a natureza e regime das 

operações por aqueles praticadas. Acrescem, no entanto, requisitos adicionais, de 

índole formal”
 10

.  

Todavia, a análise dos referidos requisitos substantivos e formais de exercício do 

direito à dedução do IVA extravasam já de algum modo o escopo principal deste 

texto, não sendo, portanto, objecto de estudo no presente trabalho. 

2. O caso particular dos sujeitos passivos «mistos» e dos «custos comuns» 

Os sujeitos passivos que realizem operações que conferem o direito à dedução e, 

em simultâneo, operações que não conferem este mesmo direito qualificam-se, para 

efeitos de IVA, como sujeitos passivos «mistos», os quais enfrentam, em princípio, 

restrições à dedução integral deste imposto.  

Como exemplo de um sujeito passivo «misto», podemos referir as instituições de 

crédito, as quais desenvolvem operações com regimes de dedução de IVA 

diferenciados. Por um lado, as instituições de crédito realizam operações de 

concessão de crédito ao consumo, que são isentas de IVA e não conferem o direito 

                                                           
9
 No mesmo sentido, vide Acórdão Goed Wonen, de 26 de Abril de 2005, processo C-376/02. 

10
 MARTINS, ALEXANDRA COELHO, “Os aspectos formais do direito à dedução do IVA: a dedução do 

imposto em operações simuladas”, in Fiscalidade n.º 22, Abril / Junho, 2005, pp. 127-137. 
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à dedução do imposto
11

. Por outro lado, outorgam contratos de locação, 

designadamente locação financeira ou leasing, que, em regra, consubstanciam 

prestações de serviços, sujeitas a IVA e dele não isentas
12

, i.e., que permitem a 

dedução do IVA incorrido nas aquisições de bens e serviços a montante. 

Da análise conjugada dos artigos 20.º e 23.º do Código do IVA extrai-se a 

interpretação de que os sujeitos passivos «mistos» devem efectuar uma imputação 

directa dos encargos, e respectivo imposto, que sejam única e exclusivamente 

incorridos com vista a operações ou actividades enquadráveis num só regime de 

IVA. Assim, deverá aplicar-se, numa primeira fase, o artigo 20.º do referido código. 

Apenas no caso de existirem encargos que sejam comuns a diversas operações ou 

actividades, com regimes de dedução de IVA diferenciados, é que será de 

compulsar, num segundo momento lógico, o artigo 23.º do Código do IVA.  

Deste modo, na hipótese (remota) de um sujeito passivo «misto» não utilizar 

recursos comuns às diversas actividades e somente adquirir recursos que são 

exclusivamente afectos, ora às actividades tributadas, ora às isentas ou fora do 

campo do imposto, o direito à dedução será exercido integralmente ao abrigo do 

artigo 20.º do Código do IVA, através do método de imputação directa. 

Assim, no que concerne às aquisições de bens e serviços utilizados, indistintamente, 

em operações que conferem o direito à dedução e operações que não conferem esse 

direito, também designados por «custos comuns», a recuperação do IVA incorrido 

depende da adopção dos métodos de apuramento definidos no artigo 23.º do Código 

deste imposto. Referimo-nos ao método da percentagem de dedução (ou pro rata) e 

ao método da afectação real. 

O Orçamento do Estado para 2008, aprovado pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

Dezembro, introduziu modificações relevantes ao artigo 23.º do Código do IVA, 

                                                           
11

 Cfr. alínea a) do n.º 27 do artigo 9.º e n.º 1 do artigo 20.º, ambos do Código do IVA. 
12

 Com a excepção relevante do leasing imobiliário.   
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tendo permitido resolver algumas dificuldades interpretativas que se suscitavam 

quanto à metodologia do exercício do direito à dedução do imposto incorrido. 

Neste contexto, importa transcrever, pela clareza da abordagem, o entendimento 

perfilhado por José Guilherme Xavier de Basto e Maria Odete Oliveira, num artigo 

em que analisam precisamente as alterações introduzidas no referido preceito
13

:  

“O que determina a aplicação eventual da regra do pro rata não é a natureza do 

sujeito passivo – tratar-se ou não, em suma de um sujeito passivo “misto”, com 

operações que conferem e que não conferem direito à dedução, como 

frequentemente se entendia à luz da anterior versão da lei. É antes a natureza 

objectiva da utilização do bem ou serviço, que determina a parte do imposto 

incorporado que se pode ou não deduzir. A regra tem aplicação, pois, aos bens e 

serviços (…) de uso promíscuo e só a eles respeita”. 

“Nada de pensar que há afectação real quando um determinado bem ou serviço 

tem aplicação exclusiva numa operação tributada, conferindo direito à dedução, o 

que era, erradamente, entendido, com frequência, sob a disciplina anterior. Como 

sabemos, nesse caso, há direito à dedução integral do imposto ao abrigo do 

princípio geral dos artigos 19.° e 20.° do CIVA. E não se trata de qualquer 

afectação real, mas da simples aplicação do princípio básico do direito à dedução. 

Do mesmo modo, na situação inversa em que um determinado bem ou serviço tem 

aplicação exclusiva numa operação que não confere direito à dedução, não pode 

deduzir-se qualquer parcela de imposto, por aplicação das mesmas disposições 

(lidas a contrario). É pois para os casos em que os bens e serviços são 

indistintamente (…) usados em ambos os tipos de operações que vale a regra desta 

alínea b)
14

 [afectação real], como, aliás, é também para essa situação que, como 

vimos, pode valer a regra da percentagem de dedução”. 

                                                           
13

 BASTO, JOSÉ XAVIER DE e OLIVEIRA, MARIA ODETE, “Desfazendo mal-entendidos em matéria de 

direito à dedução de Imposto sobre o Valor Acrescentado: As recentes alterações do artigo 23.° do 

Código do IVA”, in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, ano 1, n.º 1, pp. 38-71. 
14

 Trata-se certamente de lapsus linguae, devendo ler-se “deste n.º 2”. 
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Esta asserção é, de resto, expressamente corroborada pela Administração Tributária 

no Relatório do Grupo de Trabalho constituído pela Direcção-Geral dos Impostos 

(DGCI)
15

, que teve a incumbência de analisar as consequências na legislação 

interna portuguesa da jurisprudência comunitária no regime do direito à dedução do 

IVA por parte dos sujeitos passivos «mistos»
16

. 

Iremos, de seguida, apresentar, de forma sucinta, os dois métodos distintos de 

dedução do imposto incorrido com os recursos de utilização mista. 

2.1. Método do pro rata  

O mecanismo do pro rata, previsto no n.º 4 do artigo 23.º do Código do IVA, 

destina-se a apurar o montante de imposto dedutível, através do cálculo da 

proporção das operações que conferem o direito à dedução, em face do total de 

operações que se enquadram no universo do IVA.  

Nos termos do mencionado preceito, a percentagem de dedução em que se 

consubstancia o método do pro rata resulta de uma fracção que comporta, no 

numerador, o montante anual, imposto excluído, das operações que permitem a 

dedução de imposto e, no denominador, o montante anual, imposto excluído, de 

todas as operações efectuadas pelo sujeito passivo decorrentes do exercício de uma 

actividade económica para efeitos de IVA
17

, bem como as subvenções não 

tributadas que não sejam subsídios ao equipamento. 

De notar que, no cômputo da percentagem de dedução, não deverão ser 

considerados os ganhos decorrentes da realização de operações não económicas na 

acepção do IVA. Com efeito, tais operações, como a recepção de dividendos ou de 

juros, por exemplo, não fazem parte daquele denominador, por não relevarem do 

                                                           
15

 Por despacho favorável do Director-Geral dos Impostos, proferido a 6 de Novembro de 2006. 
16

 In Ciência e Técnica Fiscal, n.º 418, 2006, pp. 237-357.  
17

 De realçar a alteração introduzida no preceito, ao eliminar a referência, constante da legislação 

anterior, à inclusão no denominador da fracção das operações «fora do campo» do imposto. 
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conceito de actividade económica válido para efeitos de IVA, pelo que não influem 

na percentagem de dedução
18

. 

Acresce que, quando se esteja perante operações financeiras efectuadas no 

exercício de uma actividade económica e que estejam, nessa medida, abrangidas 

pela incidência do IVA, o montante de tais operações não será, ainda assim, de 

incluir no pro rata de dedução se as mesmas forem consideradas acessórias
19

. 

De harmonia com o n.º 1 do artigo 23.º do Código do IVA, em matéria de aquisição 

de recursos comuns a operações com regimes de dedução de imposto diferenciados, 

“o imposto é dedutível apenas na percentagem correspondente ao montante anual 

de operações que dêem lugar a dedução”. Nestes termos, o método do pro rata foi 

consagrado, pelo legislador nacional, como o método-regra de dedução do IVA 

incorrido nos «custos comuns». 

Resulta da análise do n.º 3 do artigo 23.º do Código do IVA que o afastamento do 

pro rata como método-regra de dedução do imposto incorrido nos encargos comuns 

depende, necessariamente, da verificação cumulativa de dois pressupostos 

normativos, a saber: o sujeito passivo exercer actividades económicas distintas e a 

aplicação do método do pro rata conduzir a distorções significativas na 

tributação
20

.  

2.2. Método da afectação real  

Conforme referido anteriormente, em Portugal, o pro rata é o método-regra de 

dedução do IVA incorrido nos custos comuns, prevendo-se a afectação real 

obrigatória para as operações «fora do campo» do imposto ou, subsidiariamente, 

                                                           
18

 São exemplos de operações excluídas do conceito de actividade económica a percepção de 

dividendos ou lucros provenientes da detenção de participações sociais, mais-valias resultantes da 

mera aquisição e alienação de participações sociais ou de outros valores mobiliários, rendimentos 

resultantes de aplicação em fundos de investimento e mais-valias geradas pela simples venda dessas 

aplicações. 
19

 Cit. Relatório do Grupo de Trabalho da DGCI, pp. 315-319. 
20

 Esta distorção traduzir-se-á, necessariamente, num incremento da percentagem de dedução, 

desproporcionado face à utilização efectiva de encargos comuns na actividade do sujeito passivo. 
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por opção do sujeito passivo, nos demais casos
21

. Nas palavras de Alexandra 

Coelho Martins, “a afectação real é, pois, configurada como um método que 

dependerá (quase) sempre da iniciativa do sujeito passivo”
22

. 

Alexandra Coelho Martins salienta, a este respeito, que “o método da afectação 

real aplicável a recursos comuns não se confunde com a afectação directa das 

operações que sejam unicamente imputáveis a actividades com o mesmo regime de 

IVA, onde vigora o preceituado no n.º 1 do artigo 20.º do Código do IVA”
23

. 

O texto legal delimita a afectação real como um método assente em parâmetros 

objectivos que devem determinar o grau de utilização efectiva dos bens e serviços 

adquiridos nas diversas operações ou actividades dos sujeitos passivos. 

Com efeito, segundo o preceituado no n.º 2 do artigo 23.º do Código do IVA, a 

afectação real consiste na aplicação de critérios objectivos que permitam determinar 

o grau de utilização dos referidos bens e serviços em operações que conferem 

direito a dedução e em operações que não conferem esse direito
24

. 

Segundo António Beja Neves, “o método da afectação real pressupõe na sua 

aplicação o reconhecimento de critérios objectivos e reais de repartição de 

recursos entre as actividades tributadas e actividades isentas (…). Tais critérios 

poderão revestir uma natureza diversa consoante as actividades desenvolvidas”
25

. 

Assim, e a título meramente ilustrativo, podemos referir, como critérios racionais e 

apropriados, as horas despendidas nas diversas áreas de actividade desenvolvidas, a 

utilização do espaço pelas diversas áreas, o número de colaboradores a elas afectos 

ou o número de contratos celebrados.  

                                                           
21

 Cfr. Alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 23.º do Código do IVA. 
22

 Vide MARTINS, ALEXANDRA COELHO, “O regime dos preços de transferência e o IVA”, Cadernos 

IDEFF, n.º 10, 1.ª Edição, Almedina, 2009, pp. 161-162. 
23

 MARTINS, ALEXANDRA COELHO, “O regime dos preços…” cit. supra, pp. 161-162. 
24

 Estes critérios estão sujeitos à validação da Direcção-Geral dos Impostos, a qual pode impor 

condições especiais ou mesmo cessar o procedimento de afectação real, caso se verifique que 

provocam ou podem provocar distorções significativas de tributação. 
25

 Vide NEVES, ANTÓNIO BEJA, “O IVA e as SGPS – Breve reflexão”, in Fisco n.º 93/94, Janeiro, 

2001, Lex, pp. 3-14. 
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II. Posição do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias: Acórdão SKF – a 

interpretação uniforme do Direito Comunitário  

Na sequência dos princípios básicos do direito à dedução do IVA supra referidos, 

importa, em particular, atender ao posicionamento assumido pelo Tribunal de 

Justiça no Acórdão SKF, de 29 de Outubro de 2008
26

, em que este órgão 

jurisprudencial foi chamado a pronunciar-se, entre outras questões, relativamente à 

dedutibilidade do IVA contido em despesas inerentes à transmissão de 

participações sociais. 

Pese embora o presente trabalho tenha como objecto primordial a temática da 

susceptibilidade de dedução do imposto incorrido no âmbito da transmissão de 

participações sociais, consideramos relevante expor e analisar o entendimento 

sufragado pelo Tribunal de Justiça no que concerne às restantes questões suscitadas 

pelo órgão jurisdicional de reenvio. 

Face à pertinência do mencionado Acórdão para a análise da temática em apreço, 

passamos a citar, quando pertinente, aqueles que, em nosso entender, constituem os 

excertos mais relevantes do aresto em referência. 

1. Da transmissão de participações sociais como operação económica 

A primeira questão submetida à apreciação do Tribunal de Justiça consiste em 

determinar se configura “uma actividade económica abrangida pelo âmbito de 

aplicação das referidas directivas [Sexta Directiva e Directiva 2006/112/CE] uma 

transmissão, pela sociedade-mãe, da totalidade das acções de uma filial detida a 

100% e da sua participação remanescente noutra sociedade controlada que 

detinha anteriormente a 100%, às quais prestou serviços sujeitos a IVA”
27

. 

Neste contexto, o Tribunal de Justiça começou por salientar que, “no território de 

um Estado-Membro, apenas estão sujeitas a este imposto as actividades que 

                                                           
26

 Que juntamos em Anexo a este trabalho. 
27

 Ponto 26 do cit. supra Acórdão SKF. 
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tenham carácter económico”
28

, precisando, de seguida, os conceitos de sujeito 

passivo e de actividade económica para efeitos de IVA. 

Dispõe, a este respeito, o n.º 1 do artigo 9.º da Directiva do IVA que configura um 

sujeito passivo deste imposto “qualquer pessoa que exerça, de modo independente 

e em qualquer lugar, uma actividade económica, seja qual for o fim ou o resultado 

dessa actividade”.  

Cumpre, a este respeito, sublinhar que, de acordo com o referido preceito, o 

conceito de «actividade económica» inclui “todas as actividades de produção, de 

comercialização ou de prestação de serviços, incluindo as actividades extractivas, 

agrícolas e as das profissões liberais ou equiparadas”. Acrescenta o preceito que 

são, designadamente, equiparadas a «actividade económica» as operações relativas 

à exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo com o fim de auferir receitas com 

carácter de permanência
29

. 

A este propósito, o Tribunal de Justiça recordou que “segundo jurisprudência 

assente, a simples aquisição, a detenção e a venda de acções não constituem em si 

mesmas uma actividade económica na acepção da Sexta Directiva”
30

. 

Assim, no Acórdão EDM 
31

, o referido órgão jurisdicional sustentou que “a mera 

aquisição e simples detenção de participações sociais não devem ser consideradas 

actividades económicas (…) que confiram ao seu autor a qualidade de sujeito 

passivo. Com efeito, a simples tomada de participações financeiras noutras 

empresas não constitui uma exploração de um bem com o fim de auferir receitas 

com carácter de permanência, porque o eventual dividendo, fruto de tal 

                                                           
28

 Ponto 27 do cit. supra Acórdão SKF. 
29

 Note-se que, as normas internas relativas aos sujeitos passivos do imposto constam do artigo 2.º 

do Código do IVA que, em traços gerais, transpõe aquele preceito da Directiva comunitária. 
30

 Ponto 28 do cit. supra Acórdão SKF. 
31

 Acórdão de 29 de Abril de 2004, referente ao processo C-77/01, ponto 57. 
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participação, resulta da simples propriedade do bem e não é a contrapartida de 

qualquer actividade económica”
32

.    

Acrescentou, ainda, o Tribunal comunitário no antedito Acórdão que, “se estas 

actividades não constituem em si mesmas uma actividade económica (…), o mesmo 

sucede em relação às que consistem em ceder tais participações”. 

Todavia, de acordo com o entendimento já emanado pelo Tribunal de Justiça em 

diversos arestos
33

, “a situação é diferente quando a participação financeira numa 

sociedade 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 da participação tenha na qualidade de accionista ou de sócio (…) 

na medida em que tal interferência implique a realização de transacções sujeitas 

ao IVA (…), tais como o fornecimento de serviços administrativos, contabilísticos e 

informáticos”
34

. (sublinhado nosso)  

Assim, “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”
35

. (sublinhado nosso) 

É certo que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a transmissão de 

participações financeiras detidas por uma sociedade não constitui, em princípio, 

                                                           
32

 Neste sentido se havia pronunciado, igualmente, o Tribunal de Justiça no Acórdão de 14 de 

Novembro de 2000, Floridienne, processo C-142/99, no qual considerou que, não constituindo a 

contrapartida de qualquer actividade económica, a percepção de dividendos não se enquadra no 

âmbito de aplicação do IVA. Salienta o Tribunal comunitário, no antedito aresto, que “o montante 

do dividendo depende (…) parcialmente de factores aleatórios e que o direito ao dividendo é uma 

mera função da detenção de participações”. 
33

 Vide, designadamente, o ponto 14 do Acórdão Polysar, de 20 de Junho de 1991 (processo  

C-60/90), o ponto 18 do cit. supra Acórdão Floridienne e o ponto 20 do Acórdão Cibo 

Participations, de 27 de Setembro de 2001 (processo C-16/00). 
34

 Ponto 30 do cit. supra Acórdão SKF. 
35

 Ponto 31 do cit. supra Acórdão SKF. 
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uma actividade económica na acepção do IVA e não está, por conseguinte, 

abrangida pelo seu âmbito de aplicação. 

Todavia, importa estabelecer a distinção entre a aquisição, detenção ou venda de 

participações sociais meramente com objectivos de investimento financeiro (à 

semelhança da situação versada no Acórdão EDM) e a venda de participações 

sociais que corresponde efectivamente a uma decisão de gestão tomada no âmbito 

do desenvolvimento da actividade económica do sujeito passivo. 

Assim, na situação em que uma “sociedade-mãe” se envolve directa ou 

indirectamente na gestão da sociedade em que participa, fornecendo-lhe, a título 

oneroso, diversas prestações de serviços (e.g. definição da política de investimentos 

e gestão e serviços de natureza administrativa, contabilística ou informática), as 

quais se encontram sujeitas a tributação em sede de IVA, a transferência de 

participações sociais por parte da referida entidade deverá ser qualificada como 

uma operação de obtenção de receitas com carácter de permanência, na medida em 

que excede o âmbito da simples venda de participações.  

Com efeito, e conforme afirma o Tribunal de Justiça, “esta operação apresenta um 

nexo directo com a organização da actividade exercida pelo grupo e constitui 

assim o prolongamento directo, permanente e necessário da actividade tributável 

do sujeito passivo”
36

. Por conseguinte, a presente alienação de participações sociais 

encontra-se abrangida pelo âmbito de incidência do IVA. 

Em face do exposto, e a título de conclusão, o Tribunal pronunciou-se no sentido de 

que constitui uma actividade económica a “transmissão, por uma sociedade-mãe, 

da totalidade das acções que detém no capital de uma filial detida a 100% e a 

participação remanescente numa sociedade controlada anteriormente detida a 

100%, às quais forneceu prestações de serviços sujeitas a IVA”
37

.  

                                                           
36

 Ponto 33 do cit. supra Acórdão SKF. 
37

 Ponto 41 do cit. supra Acórdão SKF. 
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Assim, impõe-se constatar, extraindo as devidas consequências da decisão proferida 

pelo Tribunal comunitário, que a transmissão de participações sociais configura 

uma actividade económica na acepção do IVA, desde que tenham vindo a ser 

desenvolvidas operações abrangidas pelo âmbito de aplicação do referido imposto. 

De facto, tal transmissão deverá ser encarada como o prolongamento directo, 

permanente e necessário da actividade tributável da transmitente, porquanto, por via 

da transmissão das participações sociais, a “sociedade-mãe” tenha incrementado as 

suas operações correntes, sujeitas a IVA e dele não isentas. 

2. Da isenção de IVA aplicável à transmissão de participações sociais 

Conforme resulta do ponto anterior, o Tribunal de Justiça entendeu que a 

transmissão de participações sociais, quando exista uma interferência na gestão das 

sociedades participadas e essa intervenção se traduza na prestação de serviços 

tributáveis, consubstancia uma operação económica para efeitos de IVA, caindo, 

por conseguinte, no campo de incidência deste imposto.  

Neste contexto, o Tribunal de Justiça pretende, num segundo momento, aferir se 

uma transmissão de participações sociais, uma vez qualificada como uma operação 

sujeita a IVA, deve ser isenta do imposto, por força do disposto na alínea f) do n.º 1 

do artigo 135.º da Directiva do IVA
38

. 

De acordo com o disposto no mencionado preceito legal, beneficiam da isenção de 

IVA “as operações, incluindo a negociação mas excluindo a guarda e gestão, 

relativas às acções, participações em sociedades ou em associações, obrigações e 

demais títulos, com exclusão dos títulos representativos de mercadorias”. 

De harmonia com o entendimento veiculado pelo Tribunal de Justiça, “a expressão 

«operações […] relativas às acções» (…) refere-se, por conseguinte, a operações 

                                                           
38

 Corresponde à alínea f) do n.º 27 do artigo 9.º do Código deste imposto. 
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susceptíveis de criar, modificar ou extinguir os direitos e obrigações das partes 

relativos aos títulos”
39

 
40

. 

Neste sentido, conclui o citado órgão jurisdicional que: “os serviços de natureza 

administrativa, material ou técnica, bem como as actividades de informação 

financeira, que não alteram a situação jurídica e financeira existente entre as 

partes, não são abrangidos pela isenção”
41

. Diversamente, uma transmissão de 

participações sociais, uma vez que altera a situação jurídica e financeira das partes 

no contrato, deverá beneficiar da isenção de IVA cominada na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 135.º da Directiva do IVA. 

Em reforço do que antecede, cumpre assinalar que, de acordo com a jurisprudência 

firmada do Tribunal de Justiça, “são abrangidas pelo âmbito de aplicação da Sexta 

Directiva, mas são isentas de IVA (…) as operações relativas às acções, 

participações em sociedades ou em associações (…) que consistem em auferir 

receitas com carácter permanente de actividades que excedam o quadro da simples 

aquisição e venda de títulos”
42

 
43

. 

Em face do exposto, a transmissão de participações sociais, nas condições supra 

descritas, encontra-se abrangida pelo âmbito de incidência do IVA, contudo, 

beneficia da isenção de imposto, não sendo, por conseguinte, objecto de tributação. 

3. Do direito à dedução do IVA no contexto da transmissão de participações 

sociais 

A prolação do Acórdão SKF, pelo Tribunal de Justiça, constitui um importante 

ponto de viragem no esclarecimento do regime de IVA aplicável à transmissão de 

participações sociais. Com efeito, este aresto veio determinar a dedutibilidade do 

                                                           
39

 Ponto 48 do cit. supra Acórdão SKF. 
40

 Vide, neste sentido, o ponto 33 do Acórdão CSC Financial Services, de 13 de Dezembro de 2001, 

proferido no âmbito do processo C-235/00, bem como o ponto 66 do Acórdão SDC, de 5 de Junho 

de 1997, referente ao processo C-2/95. 
41

 Ponto 49 do cit. supra Acórdão SKF. 
42

 Ponto 51 do cit. supra Acórdão SKF. 
43

 No mesmo sentido, designadamente, o ponto 20 do Acórdão Kretztecknik, de 26 de Maio de 2005, 

proferido no âmbito do processo C-465/03. 
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IVA incorrido a montante na aquisição de prestações de serviços no âmbito de uma 

operação de venda de participações sociais. 

No entender do Tribunal comunitário, por remissão para a anterior jurisprudência 

em matéria de dedutibilidade do IVA, “a existência de uma relação directa e 

imediata entre uma determinada operação a montante e uma ou várias operações a 

jusante com direito à dedução é, em princípio, necessária para que o direito à 

dedução do IVA pago a montante seja reconhecido ao sujeito passivo e para 

determinar a extensão de tal direito”
44

 
45

. 

De acordo com o órgão jurisprudencial no Acórdão em apreço, “a existência do 

direito à dedução é determinada em função das operações a jusante a que são 

afectadas as operações a montante. Assim, o dito direito existe no caso de a 

operação a montante sujeita a IVA apresentar uma relação directa e imediata com 

uma ou várias operações a jusante que confiram direito à dedução. Se assim não 

for, há que examinar se as despesas efectuadas para a aquisição de bens ou 

serviços a montante fazem parte das despesas gerais ligadas ao conjunto da 

actividade económica do sujeito passivo”
46

. 

Ora, a existência da referida relação directa e imediata pressupõe que as despesas 

realizadas a montante são susceptíveis de serem incorporadas no preço das 

operações particulares a jusante (in casu, no valor das participações sociais a ceder) 

ou, em alternativa, integram as despesas gerais do conjunto da actividade 

económica do sujeito passivo, funcionando unicamente como elemento constitutivo 

do preço dos bens ou serviços fornecidos no âmbito da respectiva actividade.  

Em concreto, cumpre aferir se os bens ou serviços adquiridos pela entidade cedente 

das participações sociais se encontram directa e imediatamente associados à 

                                                           
44

 Ponto 57 do Acórdão SKF. 
45

 No mesmo sentido, ponto 24 do Acórdão Midland Bank, de 8 de Junho de 2000 (processo C-

98/98), ponto 26 do Acórdão Abbey National, de 22 de Fevereiro de 2001 (processo C-408/98) e 

ponto 23 do Acórdão Investrand, de 8 de Fevereiro de 2007 (processo C-435/05). 
46

 Ponto 60 do Acórdão SKF. 
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operação de transmissão de participações ou, por outro lado, ao conjunto da 

actividade económica desenvolvida por aquela entidade.  

Como corolário, a decisão do Tribunal de Justiça foi no sentido de considerar que 

“o direito à dedução do IVA pago a montante sobre prestações destinadas a 

realizar uma transmissão de acções é conferido (…), se existir uma relação directa 

e imediata entre as despesas relacionadas com as prestações a montante e o 

conjunto das actividades económicas do sujeito passivo”
47

. 

No entender do Tribunal, o IVA incorrido nas despesas relativas à transmissão de 

participações sociais - em especial, as prestações de serviços adquiridas a 

consultores, auditores e advogados – afigura-se susceptível de dedução na medida 

em que tais despesas assumam uma relação directa e imediata com a actividade 

principal desenvolvida pelo referido transmitente. 

Com efeito, embora a transmissão de participações sociais, enquanto operação 

isenta de IVA, não confira o direito à dedução deste imposto, a verdade é que esta 

interpretação apenas se impõe no caso de existir uma relação directa e imediata 

entre os serviços adquiridos a montante (inputs) e uma específica transmissão de 

participações sociais isenta a jusante (outputs).  

Ao invés, nas situações em que não se verifica a mencionada relação e em que o 

custo das operações a montante é incorporado no preço dos bens ou serviços 

fornecidos no âmbito da actividade económica, a dedutibilidade do IVA incorrido 

nos serviços adquiridos a montante deve ser admitida. 

Outra interpretação iria, no entender do Tribunal, conflituar com a disciplina 

comunitária do direito à dedução e, bem assim, com os princípios da neutralidade 

fiscal e da igualdade de tratamento, alicerces insubstituíveis do sistema comum 

deste imposto. 

  

                                                           
47

 Ponto 73 do Acórdão SKF. 
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4. Da transmissão de participações sociais de forma sucessiva 

A última questão suscitada pelo tribunal de reenvio visava determinar, no essencial, 

se a resposta às questões anteriores é afectada pela circunstância de a transmissão 

das participações sociais decorrer em várias operações sucessivas. 

No Acórdão SKF, o Tribunal de Justiça confirmou a orientação jurisprudencial 

anterior de que o conceito de actividade económica, na acepção do IVA, não 

consiste necessariamente num único acto, podendo consistir num conjunto de actos 

consecutivos
48

. 

Acrescenta o Tribunal que, “o tratamento fiscal de uma transmissão de acções deve 

basear-se em elementos objectivos da operação em causa e não pode variar 

consoante intervenha num único momento ou em vários momentos”
49

, sob pena de 

violação do princípio da neutralidade fiscal e da segurança jurídica. 

Assim, o Tribunal considerou que, independentemente de a transmissão de 

participações sociais ser efectuada numa única ou em várias operações sucessivas, a 

resposta dada às questões anteriores será a mesma. 

  

                                                           
48

 Vide ponto 22 do Acórdão de 14 de Fevereiro de 1985, Rompelman, processo C-268/83, e ponto 

21 do Acórdão de 3 de Março de 2005, Fini, processo C-32/03. 
49

 Acórdão SKF, cit. supra, ponto 78. 
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III. Análise às questões suscitadas pelo Acórdão SKF 

1. Sujeição a IVA da transmissão de participações sociais 

Contrariamente à mera transmissão de participações numa sociedade, a propósito 

da qual o Tribunal de Justiça considerou, no Acórdão EDM, que, não constituindo 

em si mesma uma actividade económica, não se encontra sujeita a IVA, a 

transferência de participações por parte de uma entidade, que se envolve directa ou 

indirectamente na gestão da sociedade em que participa, não pode ser excluída do 

âmbito de aplicação do imposto, uma vez que excede o quadro da simples aquisição 

e venda de títulos. 

Neste caso, a obtenção, por uma “sociedade-mãe”, de rendimentos resultantes da 

venda de participações sociais constitui o prolongamento directo, permanente e 

necessário da actividade tributável, que consiste na prestação de diversos serviços 

(e.g. interferência na política de investimento e gestão e serviços de natureza 

administrativa, contabilística ou informática), pelo que aquela entidade age na 

qualidade de sujeito passivo de IVA quando efectua tais transmissões. 

Recordando os factos em litígio no processo em análise, a sociedade AB SKF, na 

qualidade de “sociedade-mãe” de um grupo industrial, envolveu-se na gestão da 

filial e da sociedade controlada, prestando-lhe, a título oneroso, diversos serviços de 

natureza administrativa, contabilística e comercial, os quais se encontram sujeitos a 

tributação em IVA. 

Este ponto foi, em nosso entender, decisivo para a decisão final do Tribunal de 

Justiça. Com efeito, a sociedade AB SKF não foi considerada uma sociedade 

holding meramente passiva na medida em que participa activamente na gestão das 

suas participadas, sendo que a transmissão das participações sociais em causa teve 

em vista o incremento das suas operações tributadas.  

 



24 
 

Com efeito, na situação vertente, a transmissão de participações sociais teve como 

objectivo libertar capital para o financiamento e reestruturação das restantes áreas 

de actividade do grupo. Consequentemente, esta operação apresenta um nexo 

directo com a actividade exercida pelo grupo e constitui, nessa medida, uma 

extensão da actividade tributável da “sociedade-mãe”.  

Em essência, o Tribunal de Justiça entendeu que, quando a sociedade está 

activamente envolvida na gestão das suas participadas, a venda das respectivas 

participações sociais deve ser considerada uma actividade económica para efeitos 

de IVA e, por conseguinte, sujeita a este imposto, ainda que dele isenta. 

Segundo entendemos, à luz da posição adoptada pelo Tribunal de Justiça, uma 

sociedade holding pura não desenvolve uma actividade económica, na acepção do 

IVA, pelo que não age como um sujeito passivo de imposto. Por conseguinte, tal 

sociedade holding não poderá recuperar o IVA incorrido. Ao invés, uma sociedade 

holding mista, envolvida directa ou indirectamente na gestão das suas participadas, 

deve ser considerada um sujeito passivo de IVA, pelo que o imposto incorrido na 

transmissão de participações sociais será, em determinadas circunstâncias 

analisadas infra, passível de dedução. 

Neste contexto, e tendo como fito a clareza da nossa análise, importa estabelecer a 

distinção entre as sociedades holdings puras e mistas
50

.  

Conforme salienta Clotilde Celorico Palma, as holdings puras caracterizam-se pelo 

facto de o respectivo objecto social consistir unicamente na detenção e gestão de 

participações sociais, enquanto as holdings mistas, além de deterem e gerirem 

participações sociais, exercem outras actividades no âmbito do respectivo objecto 

                                                           
50

 De referir, a este respeito, que o legislador português afastou a simples denominação de holding, 

tendo optado pela designação “Sociedade Gestora de Participações Sociais”, de forma abreviada, 

“SGPS”. Nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, diploma 

que prevê e regula o regime jurídico aplicável às SGPS, estas têm como objecto exclusivo a gestão 

de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades 

económicas. Em complemento da sua actividade principal, as SGPS podem prestar serviços técnicos 

de administração e gestão das sociedades participadas, uma vez observadas as condições previstas 

no artigo 4.º referido diploma. 
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social, imiscuindo-se nas actividades das sociedades em cujo capital participam. O 

mesmo é dizer, remata a mesma autora, que “as holdings puras apenas exercem 

uma actividade económica indirecta, ao passo que as holdings mistas também 

exercem actividades económicas directas”
51

. 

A este respeito, Patrícia Noiret Cunha afirma, em anotação ao Acórdão EDM, que 

“para que a actividade de uma sociedade holding que consiste em pôr capital à 

disposição das suais filiais possa ser considerada com uma actividade económica 

em si mesma, era necessário que esta actividade não fosse apenas exercida a título 

ocasional, que não se limitasse a gerir os investimentos como se de um investidor 

privado se tratasse, e que fosse efectuada no âmbito de um objectivo comercial ou 

com finalidade comercial, caracterizada nomeadamente por uma preocupação de 

rentabilização dos capitais investidos”
52

 
53

.  

2. Da dedutibilidade do IVA no âmbito da venda de participações sociais 

Assumindo que, conforme supra exposto, a transmissão de participações sociais 

configura uma prestação de serviços sujeita a IVA, embora dele isenta, afigura-se-

nos possível destrinçar duas abordagens:  

a) os custos incorridos na transmissão de participações sociais são afectos ao 

conjunto da actividade económica do sujeito passivo na medida em que as 

participações foram alienadas tendo em vista a obtenção de fundos para a 

respectiva actividade. Neste caso, a dedutibilidade do IVA depende do 

conjunto de operações tributáveis realizadas pelo sujeito passivo; 

  

                                                           
51

 Vide “Regime fiscal das Sociedades Gestoras de Participações Sociais licenciadas no Centro 

Internacional de Negócios da Madeira – Aspectos fundamentais”, in Fisco n.º 113/114, Abril, 2004, 

Lex, pp. 63-86. 
52

 Vide “O direito à dedução do IVA nas sociedades holding – a propósito do acórdão Empresa de 

Desenvolvimento Mineiro, do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias”, in Fiscalidade  

n.º 18, Abril, 2004, pp. 67-93. 
53

 Neste sentido, Acórdão Floridienne, cit. supra, ponto 28 e Acórdão de 20 de Junho de 1996, 

Wellcome Trust, processo C-155/94, ponto 36. 
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b) os custos incorridos na transmissão de participações sociais são afectos 

unicamente à venda das participações sociais. Dado que operação em 

referência é isenta de imposto, o IVA incorrido no âmbito da transmissão de 

participações sociais não se afigura susceptível de dedução.  

Resulta da leitura do Acórdão SKF que o Tribunal de Justiça adoptou a primeira 

abordagem, sendo dois os principais argumentos aduzidos nesse sentido. 

O Tribunal de Justiça começa por afirmar que a existência de uma relação directa e 

imediata entre uma determinada operação a montante e uma ou várias operações a 

jusante com direito à dedução é, em princípio, necessária para que o direito à 

dedução do IVA incorrido a montante seja reconhecido ao sujeito passivo e para 

determinar a extensão de tal direito
54

. 

Qual o critério para determinar a existência ou não dessa relação directa e imediata, 

que constitui pois o fundamento da dedução? 

Da jurisprudência sobre a matéria retira-se que o direito à dedução do IVA que 

incidiu sobre a aquisição de bens ou serviços a montante pressupõe que os custos 

incorridos na sua aquisição sejam parte integrante dos elementos constitutivos do 

preço das operações tributadas a jusante com direito à dedução
55

.  

Não obstante, o direito à dedução é, de igual forma, concedido a favor do sujeito 

passivo, mesmo na falta de uma relação directa e imediata entre 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 

                                                           
54

 Vide Acórdão de 8 de Junho de 2000, Midland Bank, processo C-98/98, ponto 24, bem como os 

arestos já referidos Abbey National, ponto 26, e Inverstrand, ponto 23. 
55

 Pela exigência desta relação entre o custo e o preço se tem pronunciado o Tribunal de Justiça em 

vários acórdãos. Vide, em especial, os acórdãos já referidos Cibo Participations, ponto 31, 

Kretztechnik, ponto 35, e Securenta, ponto 27. 
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serviços que presta. Ou seja, quando tais custos apresentam uma relação directa e 

imediata com o conjunto da actividade económica do sujeito passivo.  

Ora, no caso concreto da transmissão de participações sociais, para demonstrar a 

existência de uma relação directa e imediata dos custos incorridos com uma 

particular venda de participações sociais ou com o conjunto da actividade 

económica do sujeito passivo, importa determinar se as despesas realizadas se 

incorporam no preço das acções ou quotas a transmitir ou, em alternativa, no preço 

dos serviços ou produtos finais por aquele prestados ou comercializados. 

Em nosso entender, o preenchimento do critério fixado pelo Tribunal de Justiça 

pressupõe que, se os custos nos quais o IVA foi incorrido – em particular, a 

aquisição de serviços a bancos de investimento, advogados, auditores e consultores 

financeiros e fiscais – forem incorporados no preço dos bens ou serviços fornecidos 

pelo sujeito passivo no âmbito da sua actividade económica, o imposto será 

passível de recuperação. Em sentido contrário, se os referidos custos contribuem 

para o aumento do preço das participações sociais vendidas, o imposto não se 

afigura objecto de dedução.  

Por último, o Tribunal veio invocar o princípio da neutralidade fiscal, basilar no 

sistema comum do IVA, o qual impõe que o direito à dedução do imposto incorrido 

a montante não pode estar dependente da qualificação da venda de participações 

sociais como uma operação não sujeita ou isenta de imposto em virtude da ténue 

distinção entre as operações que se enquadram em cada uma das categorias. 

Da breve análise efectuada à jurisprudência comunitária em matéria de transmissão 

de participações sociais e dedutibilidade do IVA, resulta que o Tribunal de Justiça 

pronunciou-se, no Acórdão SKF, num sentido divergente face à posição sustentada 

em arestos anteriores.  
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A primeira dessas decisões corresponde ao Acórdão BLP Group
56

. No presente 

aresto, o Tribunal considerou que os custos incorridos numa transmissão de 

participações sociais devem ser afectos a uma operação isenta de IVA, acrescentado 

especificamente que a posição seria a mesma ainda que o objectivo primordial da 

transmissão fosse a prossecução de uma actividade económica tributada
57

. 

Por sua vez, o Tribunal de Justiça afirmou, no Acórdão Abbey National
58

, que o 

imposto incorrido em custos em que se verifica uma relação directa e imediata com 

uma operação isenta de IVA não é passível de dedução, ainda que a referida 

operação isenta tenha contribuído positivamente para o conjunto da actividade 

tributada do sujeito passivo. 

Todavia, consideramos que, com o Acórdão SKF, o Tribunal veio confirmar e 

desenvolver a orientação jurisprudencial mais recente, em face da qual, quando os 

custos das prestações adquiridas pelo sujeito passivo no âmbito de uma operação 

isenta ou não sujeita fazem parte das suas despesas gerais - e são, enquanto tais, 

elementos constitutivos do preço dos seus produtos – estes custos têm, com efeito, 

uma relação directa e imediata com o conjunto da actividade económica do sujeito 

passivo, pelo que deverá ser conferido o direito à dedução do IVA
59

. 

Assim, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no Acórdão SKF constitui, em 

nosso entender, um importante avanço na jurisprudência comunitária sobre a 

presente matéria em virtude do reconhecimento (inédito), por parte deste órgão 

jurisprudencial, de que o IVA incorrido a montante sobre prestações destinadas à 

realização de uma transmissão de participações sociais poderá ser recuperado, de 

forma total ou parcial, pelo respectivo sujeito passivo. 

                                                           
56

 Ponto 28 do Acórdão de 6 de Abril de 1995, proferido no âmbito do processo C-4/94. 
57

 Com efeito, o Tribunal entendeu, no presente aresto, que, quando aquisição de serviços visa a 

realização de uma operação isenta não deve ser conferido o direito à dedução do IVA incorrido a 

montante, mesmo quando o objectivo final é a realização de uma operação sujeita a imposto. Para 

conferirem direito à dedução, os bens ou serviços em causa devem apresentar uma relação directa e 

imediata com as operações sujeitas a imposto, sendo que, para este efeito, o objectivo final 

prosseguido pelo sujeito passivo é indiferente. 
58

 Cit. supra Acórdão Abbey National. 
59

 Este desenvolvimento da jurisprudência mais recente é particularmente visível nos cit. supra 

Acórdãos Kretztechnik (ponto 36) e Cibo Participations (ponto 33). 
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Em termos práticos, tal significa que os agentes económicos envolvidos numa 

operação de transmissão de participações sociais não precisam de assumir, ao 

contrário do que se verificava no passado, que o IVA incorrido nestes custos – em 

especial as elevadas despesas suportadas no processo de due diligence - não será 

passível de recuperação. 

Face ao exposto, e nas condições plasmadas no aresto em apreço, o enquadramento 

em IVA a conferir à dedutibilidade do imposto incorrido na transmissão de 

participações sociais por parte de uma sociedade que intervenha activamente na 

gestão das suas participadas, deverá, em nossa opinião, ser revisto à luz da posição 

adoptada pelo Tribunal de Justiça. 

3. Da dedutibilidade do IVA no âmbito da aquisição de participações sociais 

Até agora versámos a dedutibilidade do imposto incorrido na aquisição de serviços 

no âmbito de uma operação de transmissão de participações sociais, objecto de 

litígio no Acórdão SKF. Afigura-se, porém, relevante aferir se o referido direito à 

dedução poderá ser exercido, igualmente, pelo adquirente de participações sociais 

que tenha incorrido, de forma idêntica, em IVA. 

O Tribunal de Justiça entendeu, em traços gerais, que o direito à dedução do IVA 

incorrido a montante sobre prestações de serviços destinadas a realizar uma 

transmissão de participações sociais deverá ser conferido caso exista uma relação 

directa e imediata entre as referidas despesas a montante e o conjunto das 

actividades económicas do sujeito passivo. 

Efectuaremos, agora, o contraponto do entendimento veiculado pelo Tribunal, no 

que respeita à transmissão de participações sociais, com a situação do adquirente de 

participações, que incorreu igualmente em IVA nos custos associados ao due 

diligence.  

Assim, caso o processo de aquisição de participações sociais venha, no essencial, a 

constituir um prolongamento directo e necessário da actividade principal exercida 
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pelo adquirente, em virtude deste ter integrado na sua esfera jurídico-económica as 

operações anteriormente prosseguidas pela sociedade transmitida, entendemos que 

deverá ser conferido o direito à dedução do IVA.  

Com efeito, por via da aquisição de uma sociedade, verifica-se, em regra, a 

sobreposição de estruturas afectas à mesma actividade, tendo em vista o 

aproveitamento comum de recursos humanos, materiais e financeiros. 

Assim, quando a aquisição de participações sociais tem em vista o aproveitamento 

das sinergias decorrentes da actividade desenvolvida pela sociedade adquirida para, 

dessa forma, assegurar a expansão do volume de negócio - com o consequente 

acréscimo das operações sujeitas a IVA na esfera da sociedade adquirente -, o 

imposto incorrido sobre as prestações de serviços afigura-se, em nosso entender, 

passível de dedução. 

Face ao exposto, impõe-se reconhecer que o IVA incorrido nas despesas relativas à 

aquisição de participações sociais (v.g. serviços prestados por consultores, auditores 

e advogados) deverá ser passível de dedução, porquanto essas despesas assumem 

uma relação directa e imediata com a actividade principal desenvolvida pelo 

adquirente, sujeita a IVA e dele não isenta. 

A entender-se de modo diferente, resultaria uma séria quebra dos princípios da 

neutralidade fiscal e da igualdade de tratamento porquanto se estaria a pretender 

conferir um tratamento tributário diferente a operações objectivamente 

semelhantes, traduzido numa limitação do direito à dedução. 

O princípio da neutralidade fiscal, pilar do mecanismo do IVA, consagra, por um 

lado, que as prestações de serviços semelhantes, que se encontram, portanto, em 

concorrência entre si, não devem ser tratadas de modo diferente do ponto de vista 

deste imposto e, por outro lado, que os agentes económicos que realizam as 

mesmas operações não devem ser tratados diferentemente em matéria de IVA. 
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Nas palavras de José Guilherme Xavier de Basto, “por neutralidade entende-se a 

característica de um tributo que se analisa em não alterar os preços relativos das 

alternativas sobre que recaem as escolhas dos agentes económicos, não originando 

assim «distorções» dos seus comportamentos” 
60

. 

Neste sentido, José Guilherme Xavier de Basto adverte que a neutralidade do 

imposto constitui um elemento de interpretação das normas do Código do IVA e da 

Directiva comunitária, pelo que a correcta aplicação do sistema não pode deixar de 

ter em conta esse objectivo
61

. 

Adicionalmente, o princípio da igualdade tributária, que promove a tributação 

idêntica de realidades económicas similares, visa garantir aos sujeitos passivos 

igual tratamento em relação a situações idênticas, impondo, em simultâneo, que 

seja tratado de forma distinta aquilo que é jurídico ou materialmente desigual 
62

. 

Neste sentido, e por apelo à jurisprudência do Tribunal de Justiça, entendemos que, 

se o IVA incorrido em despesas efectuadas por ocasião da venda de participações 

sociais se afigura passível de dedução - na medida em que a sociedade alienante 

tem interferência directa ou indirecta na gestão das sociedades alienadas -, então, 

por maioria de razão, o IVA incorrido em despesas realizadas quando da aquisição 

de participações sociais - através das quais o adquirente perspectiva obter um 

incremento nas suas operações tributadas - deverá merecer idêntico tratamento.  

Em reforço do que antecede, cumpre ainda sublinhar o carácter taxativo das 

exclusões do direito à dedução. De acordo com a jurisprudência assente do Tribunal 

de Justiça nesta matéria, não poderá ser afastada a possibilidade de exercício do 

direito à dedução do imposto quando o legislador não a exclui. 
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 In “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional”, Cadernos de Ciência e 

Técnica Fiscal, n.º 164, Lisboa, 1991, pp. 29. 
61

 In “O que são os «grupos autónomos» para os efeitos do n.º 23-A do artigo 9.º do Código do IVA? 

Um comentário ao ofício-circulado n.º 30 084/2005, da DGCI”, Cadernos de Ciência e Técnica 

Fiscal, n.º 202 - Estudos em memória de Teresa Lemos, Lisboa, pp.177-199. 
62

 NABAIS, JOSÉ CASALTA, “Direito Fiscal”, Almedina, 3.ª Edição, 2005. 
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O Tribunal de Justiça afirma, em traços essenciais, que as limitações ao direito à 

dedução, uma vez que têm consequências no nível de carga fiscal, devem ser 

aplicadas de forma análoga em todos os Estados-membros, apenas sendo permitidas 

derrogações à regra fundamental do direito à dedução integral do IVA nos casos 

expressamente previstos na Directiva comunitária
63

 
64

. 

Adicionalmente, as exclusões ao direito à dedução, enquanto disposições 

derrogatórias, devem também ser objecto de interpretação estrita. Por outras 

palavras, dado que as limitações ao exercício do direito à dedução constituem 

excepções à regra geral do imposto e afectam a sua neutralidade, a interpretação das 

correspondentes normas deverá ser efectuada de forma restritiva e limitada. 

Neste sentido, entendeu o Tribunal de Justiça, no Acórdão Metropol que “as 

disposições que prevêem derrogações ao princípio do direito à dedução do IVA, 

que garante a neutralidade deste imposto, são de interpretação estrita”
65

. 

Ora, não se podendo incluir no âmbito objectivo de qualquer disposição o 

afastamento do direito à dedução do IVA relativo a serviços adquiridos no âmbito 

da aquisição de participações sociais, e face ao carácter excepcional da exclusão do 

direito à dedução, entendemos não existir, por conseguinte, qualquer obstáculo à 

dedutibilidade do respectivo imposto. 

Em face do exposto, e atendendo aos princípios da neutralidade fiscal e da 

igualdade tributária, bem como ao carácter taxativo das exclusões do direito à 

dedução, entendemos que não subsiste qualquer fundamento para limitar, no caso 

da aquisição de participações sociais, o exercício do direito à dedução do IVA.  

                                                           
63

 Ponto 27 do cit. supra Acórdão Kaupunki. Cfr. também ponto 34 do Acórdão de 19 de Setembro 

de 2000, processo C-181/99 (Sanofi) e ponto 18 do Acórdão de 6 de Julho de 1995, processo C-

62/93 (BP Soupergaz). 
64

 Conclui da mesma forma PALMA, CLOTILDE CELORICO, “IVA - Algumas notas sobre os limites 

das exclusões do direito à dedução”, in Fisco n.º 115/116, Setembro, 2004, Lex, pp. 61-79. 
65

 Ponto 59 do Acórdão de 8 de Janeiro de 2002, proferido no processo C-409/99. 
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CONCLUSÃO 

No decurso do presente trabalho procurámos expor e analisar, da perspectiva do 

IVA, as questões apreciadas pelo Tribunal de Justiça no Acórdão SKF, debruçando-

nos, em particular, sobre a dedutibilidade do imposto incorrido nas operações de 

transmissão de participações sociais. 

A primeira questão submetida à apreciação do Tribunal de Justiça reside em 

determinar se a alienação de participações sociais de uma entidade participada 

configura uma operação sujeita a IVA.  

Numa primeira abordagem, a resposta para esta questão poderia parecer óbvia. 

Com efeito, compulsando a jurisprudência do Tribunal de Justiça, resulta que a 

venda de participações sociais, enquanto pura actividade de investimento, não é 

considerada uma actividade económica para efeitos do imposto. 

Não obstante, o enquadramento a conferir será diferente quando a referida venda de 

participações sociais constitua o prolongamento directo, permanente e necessário da 

actividade tributável da “sociedade-mãe”, i.e., caso apresente um nexo directo com 

a actividade exercida por aquela entidade. 

Em suma, o Tribunal de Justiça veio sustentar que, quando a sociedade está 

activamente envolvida na gestão das suas participadas, a venda das respectivas 

participações sociais deve ser considerada uma actividade económica na acepção do 

IVA e, por conseguinte, sujeita a este imposto (ainda que dele isenta). 

A segunda questão suscitada pelo órgão jurisdicional de reenvio consiste em 

determinar se a referida transmissão de participações sociais consubstancia uma 

prestação de serviços isenta de imposto. 

A resposta a esta questão não acarreta particular dificuldade. Com efeito, uma 

operação de transmissão de participações sociais, uma vez sujeita a IVA, deverá ser 

abrangida pela isenção de imposto cominada expressamente na Directiva do IVA. 
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Colocou-se, de seguida, a principal questão objecto de litígio no Acórdão SKF: o 

IVA incorrido na aquisição de serviços (e.g. consultoria, advocacia e auditoria) no 

contexto de uma operação de venda de participações sociais é susceptível de 

dedução? Ou, ao invés, tais serviços deverão ser considerados afectos a uma 

operação isenta de imposto, caso em que o IVA não será dedutível? 

Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça apresentou um critério orientador, 

definindo um conjunto de requisitos que, uma vez preenchidos, poderão possibilitar 

a dedução do IVA nas operações de venda de participações sociais. 

Para o efeito, será necessário aferir se os custos incorridos são susceptíveis de 

serem incorporados no preço das participações sociais a transmitir ou se, 

inversamente, podem ser incorporados no preço dos bens fornecidos ou serviços 

prestados pelo sujeito passivo no conjunto da sua actividade. Caso estejamos 

perante esta última hipótese, o Tribunal pronunciou-se no sentido da 

admissibilidade da dedução do imposto. 

Em conclusão, podemos doravante afirmar que o IVA incorrido no âmbito da 

transmissão de participações sociais pode, em determinadas circunstâncias, ser 

objecto de dedução, de forma total ou parcial. Em concreto, é exigido, por um lado, 

que tenha havido uma interferência directa, por parte da “sociedade-mãe”, na 

gestão da sua participada e, por outro, que os custos incorridos na operação de 

venda das participações sociais possuam uma relação directa e imediata com o 

conjunto da sua actividade económica. 

Por último, no que respeita à quarta questão submetida pelo tribunal de reenvio, o 

Tribunal comunitário pronunciou-se no sentido de que a resposta às questões 

anteriores não deve ser afectada pela circunstância de a transmissão das 

participações sociais decorrer em várias operações sucessivas, e não apenas num 

único momento. 
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Em nosso entender, os sujeitos passivos impossibilitados de deduzir o IVA 

incorrido nos últimos quatro anos, no âmbito de operações de transmissão de 

participações sociais, poderão, verificadas as condições expostas anteriormente, 

solicitar à Administração Tributária que reveja a sua posição, tendo em vista a 

recuperação do correspondente imposto.  

De notar que, em Portugal, o direito à dedução do IVA apenas poderá ser exercido 

até ao decurso de quatro anos após o nascimento do direito à dedução, de acordo 

com o disposto no n.º 2 do artigo 98.º do Código deste imposto. 

Consideramos, ainda, relevante que, previamente à realização de uma operação de 

transmissão de participações sociais, os sujeitos passivos confirmem, junto da 

Administração Tributária, a susceptibilidade de dedução do imposto, à luz do 

entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça no presente Acórdão. 

Pese embora o aresto em análise respeite, somente, às operações de venda de 

participações sociais, coligimos argumentos que nos permitem defender, de igual 

modo, a possibilidade de dedução do IVA no contexto da aquisição de 

participações sociais. 

Ora, segundo entendemos, quando a aquisição de participações sociais vise o 

aproveitamento das sinergias decorrentes da actividade desenvolvida pela sociedade 

adquirida para, dessa forma, assegurar a expansão do volume de negócio - com o 

consequente acréscimo das operações sujeitas a IVA na esfera da sociedade 

adquirente -, o imposto incorrido na referida operação de aquisição afigura-se 

passível de dedução. 

Outra interpretação iria, em nosso entender, conflituar com a disciplina comunitária 

do direito à dedução e, bem assim, com os princípios da neutralidade fiscal e da 

igualdade de tratamento, alicerces basilares do sistema comum deste imposto. 
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ANEXO 

 

INFORMAÇÃO JURÍDICA IMPORTANTE: As informações contidas neste sítio são 

objecto de uma declaração de exoneração de responsabilidade e de uma declaração de 

direitos reservados 

 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção) 

29 de Outubro de 2009 (*) 

«Sexta Directiva IVA – Artigos 2.°, 4.°, 13.°, B, alínea d), n.° 5, e 17.° – Directiva 

2006/112/CE – Artigos 2.°, 9.°, 135.°, n.° 1, alínea f), e 168.° – Transmissão, por uma 

sociedade-mãe, de uma filial e da sua participação numa sociedade controlada – Âmbito 

de aplicação do IVA – Isenção – Prestações de serviços adquiridas para realizar 

operações de transmissão de acções – Dedutibilidade do IVA» 

No processo C-29/08, 

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.° CE, 

apresentado pelo Regeringsrätten (Suécia), por decisão de 17 de Janeiro de 2008, 

entrado no Tribunal de Justiça em 25 de Janeiro de 2008, no processo 

Skatteverket  

contra 

AB SKF,  

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção), 

composto por: P. Lindh, presidente da Sexta Secção, exercendo funções de presidente 

da Terceira Secção, A. Rosas e U. Lõhmus (relator), juízes, 

advogado-geral: P. Mengozzi, 

secretário: C. Strömholm, administradora, 

vistos os autos e após a audiência de 4 de Dezembro de 2008, 

vistas as observações apresentadas: 

–        em representação da Skatteverket, por B. Persson, na qualidade de agente, 

–        em representação da AB SKF, por R. Treutiger e O. Henkow, advokater, 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5135?PortalAction_x_000_userLang=pt
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5135?PortalAction_x_000_userLang=pt
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=pt&num=79908970C19080029&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET#Footnote*
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–        em representação do Governo sueco, por K. Petkovska e A. Engman, na qualidade de 

agentes, 

–        em representação do Governo alemão, por M. Lumma e C. Blaschke, na qualidade de 

agentes, 

–        em representação do Governo do Reino Unido, por Z. Bryanston-Cross, na qualidade de 

agente, assistida por I. Hutton, barrister, 

–        em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por J. Enegren e D. 

Triantafyllou, na qualidade de agentes, 

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 12 de Fevereiro de 2009, 

profere o presente 

Acórdão  

1       O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 2.°, 4.°, 

13.°, B, alínea d), n.° 5, e 17.° da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de 

Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros 

respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios – Sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme (JO L 145, p. 1; 

EE 09 F1 p. 54), conforme alterada pela Directiva 95/7/CE do Conselho, de 10 de Abril 

de 1995 (JO L 102, p. 18, a seguir «Sexta Directiva»), e dos artigos 2.°, 9.°, 135.°, 

n.° 1, alínea f), e 168.° da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 

2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. 

2       Este pedido foi apresentando no âmbito de um litígio que opõe a Skatteverket 

(Administração Fiscal) à AB SKF (a seguir «SKF») a propósito de uma informação prévia 

dada pela Skatterättsnämnden (Comissão de Direito Fiscal) sobre o pedido da SKF 

relativo à dedutibilidade do imposto sobre o valor acrescentado (a seguir «IVA») pago a 

montante sobre as prestações de serviços adquiridas pela SKF no âmbito de uma 

operação de transmissão de acções. 

 Quadro jurídico  

 Regulamentação comunitária  

3       O artigo 2.°, segundo parágrafo, da Primeira Directiva 67/227/CEE do Conselho, de 11 

de Abril de 1967, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros 

respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios (JO 1967, 71, p. 1301; 

EE 09 F1 p. 3), dispõe que «[e]m cada transacção, o [IVA], calculado sobre o preço do 

bem ou do serviço à taxa aplicável ao referido bem ou serviço, é exigível, com prévia 

dedução do montante do [IVA] que tenha incidido directamente sobre o custo dos 

diversos elementos constitutivos do preço». 
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4       Nos termos do artigo 2.°, n.° 1, da Sexta Directiva, estão sujeitas ao IVA as entregas 

de bens e as prestações de serviços, efectuadas a título oneroso, no território do país, 

por um sujeito passivo agindo nessa qualidade. 

5       Nos termos do artigo 4.° desta directiva: 

«1.      Por sujeito passivo entende-se qualquer pessoa que exerça, de modo 

independente, em qualquer lugar, uma das actividades económicas referidas no n.° 2, 

independentemente do fim ou do resultado dessa actividade. 

2.      As actividades económicas referidas no n.° 1 são todas as actividades de 

produção, de comercialização ou de prestação de serviços, incluindo as actividades 

extractivas, agrícolas e as das profissões liberais ou equiparadas. A exploração de um 

bem corpóreo ou incorpóreo com o fim de auferir receitas com carácter de permanência 

é igualmente considerada uma actividade económica.» 

6       Por força do artigo 5.°, n.° 8, da Sexta Directiva: 

«Os Estados-Membros podem considerar que a transferência a título oneroso ou a título 

gratuito ou sob a forma de entrada numa sociedade de uma universalidade de bens ou 

de parte dela não implica uma entrega de bens e que o beneficiário é equiparado a 

sucessor do transmitente. […]» 

7       Nos termos do artigo 6.°, n.° 1, segundo parágrafo, primeiro travessão, da referida 

directiva, uma prestação de serviços pode, designadamente, consistir na cessão de um 

bem incorpóreo representado ou não por um título. 

8       O artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva prevê que os Estados-Membros 

isentem de IVA «as operações, incluindo a negociação, mas exceptuando a guarda e a 

gestão, relativas às acções, participações em sociedades ou em associações, obrigações 

e demais títulos […]». 

9       O artigo 17.° da mesma directiva, na redacção resultante do seu artigo 28.°-F, n.° 1, 

diz respeito à origem e âmbito do direito à dedução. Os seus n.os 1 e 2 têm a seguinte 

redacção: 

«1.      O direito à dedução surge no momento em que o imposto dedutível se torna 

exigível. 

2.      Desde que os bens e os serviços sejam utilizados para os fins das próprias 

operações tributáveis, o sujeito passivo está autorizado a deduzir do imposto de que é 

devedor: 

a)      o [IVA] devido ou pago em relação a bens que lhe são ou serão entregues e em relação 

a serviços que lhe são ou serão prestados por outro sujeito passivo devedor do imposto 

no território do país». 

10     A Directiva 2006/112 revogou e substituiu, a contar de 1 de Janeiro de 2007, a 

legislação comunitária existente em matéria de IVA, designadamente a Sexta Directiva. 

De acordo com o primeiro e terceiro considerandos da Directiva 2006/112, é 

conveniente reformular a Sexta Directiva a fim de apresentar as disposições aplicáveis 
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de forma clara e racional numa estrutura e redacção adaptadas sem que daí resultem, 

em princípio, alterações substanciais. 

11     O artigo 2.° desta directiva dispõe: 

«1.      Estão sujeitas ao IVA as seguintes operações: 

a)      As entregas de bens efectuadas a título oneroso no território de um Estado-Membro por 

um sujeito passivo agindo nessa qualidade; 

[…] 

c)      As prestações de serviços efectuadas a título oneroso no território de um 

Estado-Membro por um sujeito passivo agindo nessa qualidade» 

12     O artigo 9.°, n.° 1, da referida directiva prevê: 

«Entende-se por ‘sujeito passivo’ qualquer pessoa que exerça, de modo independente e 

em qualquer lugar, uma actividade económica, seja qual for o fim ou o resultado dessa 

actividade. 

Entende-se por ‘actividade económica’ qualquer actividade de produção, de 

comercialização ou de prestação de serviços, incluindo as actividades extractivas, 

agrícolas e as das profissões liberais ou equiparadas. É em especial considerada 

actividade económica a exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo com o fim de 

auferir receitas com carácter de permanência.» 

13     O artigo 19.°, primeiro parágrafo, da Directiva 2006/112 corresponde à primeira frase 

do artigo 5.°, n.° 8, da Sexta Directiva. 

14     Nos termos do artigo 25.°, alínea a), da Directiva 2006/112, uma prestação de serviços 

pode consistir, designadamente, numa cessão de um bem incorpóreo representado ou 

não por um título. 

15     Em conformidade com o artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da mesma directiva, os 

Estados-Membros isentam «as operações, incluindo a negociação mas excluindo a 

guarda e gestão, relativas às acções, participações em sociedades ou em associações, 

obrigações e demais títulos, com exclusão dos títulos representativos de mercadorias e 

dos direitos ou títulos referidos no n.° 2 do artigo 15.°». 

16     Nos termos do artigo 168.° da Directiva 2006/112: 

«Quando os bens e os serviços sejam utilizados para os fins das suas operações 

tributadas, o sujeito passivo tem direito, no Estado-Membro em que efectua essas 

operações, a deduzir do montante do imposto de que é devedor os montantes 

seguintes: 

a)      O IVA devido ou pago nesse Estado-Membro em relação aos bens que lhe tenham sido 

ou venham a ser entregues e em relação aos serviços que lhe tenham sido ou venham a 

ser prestados por outro sujeito passivo 
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 Legislação nacional  

17     A Lei n.° 200, de 30 de Março de 1994, relativa ao IVA, dispõe, no seu capítulo 1, § 1, 

que o IVA é devido às finanças pelas entregas de bens ou pelas prestações de serviços 

tributáveis, efectuadas em território sueco no âmbito de uma actividade profissional. 

18     O capítulo 3, § 9, desta lei dispõe que estão isentas, nomeadamente, as operações 

relativas a valores mobiliários, como a entrega e a negociação, enquanto intermediário, 

de acções, de outras participações e de créditos, sejam ou não representados por 

títulos, e a gestão de fundos de investimento. 

19     O capítulo 8, § 3, da dita lei prevê que, na medida em que os bens e serviços sejam 

utilizados para a sua actividade económica, o sujeito passivo pode deduzir o imposto 

pago a montante que respeite a aquisições ou importações. 

 Litígio no processo principal e questões prejudiciais  

20     A SKF, sociedade anónima, é a sociedade-mãe de um grupo industrial com actividades 

em vários países. Participa activamente na gestão das suas filiais e presta-lhes serviços 

remunerados, tais como a gestão, a administração e a política comercial. A SKF é 

sujeito passivo de IVA relativamente a estas prestações facturadas às filiais. 

21     A SKF tenciona reestruturar o seu grupo e, nesse contexto, ceder a actividade de uma 

das suas filiais que detém a 100% (a seguir «filial»), vendendo a totalidade das 

respectivas acções. Além disso, irá vender a sua participação de 26,5% numa outra 

sociedade, anteriormente detida a 100% (a seguir «sociedade controlada»), à qual 

prestava, enquanto sociedade-mãe, serviços sujeitos a IVA. O motivo destas cessões é a 

liberação de capital para o financiamento das restantes actividades do grupo. Para 

proceder às referidas cessões, a SKF tenciona recorrer a serviços de avaliação de títulos, 

de assistência nas negociações e de consultoria jurídica especializada para a redacção 

de contratos. Estas prestações de serviços estarão sujeitas a IVA. 

22     Para obter esclarecimentos quanto às consequências fiscais destas cessões, a SKF pediu 

uma informação prévia vinculativa à Skatterättsnämnden sobre o direito a deduzir o IVA 

pago a montante sobre os serviços adquiridos no âmbito da transmissão das acções, 

quer da filial quer da sociedade controlada. 

23     Na informação prévia vinculativa de 12 de Janeiro de 2007, a Skatterättsnämnden 

considerou que, em ambos os casos, a SKF tinha direito a deduzir o IVA pago a 

montante sobre essas prestações de serviços. Considerou que os serviços prestados 

pela SKF à filial e à sociedade controlada constituíam uma actividade económica e que o 

IVA pago sobre as suas despesas por ocasião da aquisição daquelas sociedades era 

dedutível. Da mesma forma, o IVA pago sobre as suas despesas aquando da cessação 

dessa actividade deveria igualmente ser dedutível. O facto de pôr termo à actividade de 

modo progressivo a favor da sociedade controlada em nada altera esta apreciação. 

24     A Skatteverket recorreu desta informação prévia vinculativa para o órgão jurisdicional 

de reenvio, concluindo que o IVA pago sobre os serviços adquiridos não era dedutível. A 

SKF pediu, por seu turno, a confirmação da informação prévia vinculativa da 

Skatterättsnämnden. 
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25     Nestas circunstâncias, o Regeringsrätten decidiu suspender a instância e submeter ao 

Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: 

«1)    Os artigos 2.° e 4.° da Sexta Directiva [...] e os artigos 2.° e 9.° da Directiva 

2006/112[…] devem ser interpretados no sentido de que a transmissão de participações 

numa sociedade filial por um sujeito passivo que é devedor do imposto em resultado da 

prestação de serviços a essa filial constitui uma operação passível de IVA? 

2)      Se a resposta à primeira questão for a de que a transmissão constitui uma operação 

tributável, tal operação é abrangida pela isenção de imposto de que beneficiam as 

operações relativas a participações em sociedades, prevista no artigo 13.°, B, alínea d), 

n.° 5, da [Sexta] Directiva [...] e no artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da Directiva 

2006/112? 

3)      Independentemente da resposta às questões anteriores, pode haver direito à dedução, 

a título de despesas gerais, relativamente a despesas directamente associadas à 

transmissão? 

4)      É relevante para a resposta às questões acima indicadas o facto de a transmissão das 

participações da sociedade filial ser feita em várias fases?» 

Quanto às questões prejudiciais  

Quanto à primeira questão  

26     Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os 

artigos 2.°, n.° 1, e 4.°, n.os 1 e 2, da Sexta Directiva e os artigos 2.°, n.° 1, e 9.°, 

n.° 1, da Directiva 2006/112 devem ser interpretados no sentido de que constitui uma 

actividade económica abrangida pelo âmbito de aplicação das referidas directivas uma 

transmissão, pela sociedade-mãe, da totalidade das acções de uma filial detida a 100% 

e da sua participação remanescente noutra sociedade controlada que detinha 

anteriormente a 100%, às quais prestou serviços sujeitos a IVA. 

27     Antes de mais, deve recordar-se que resulta do artigo 2.° da Sexta Directiva e do artigo 

2.°, n.° 1, da Directiva 2006/112, que definem o âmbito de aplicação do IVA, que, no 

território de um Estado-Membro, apenas estão sujeitas a este imposto as actividades 

que tenham carácter económico. Nos termos do artigo 4.°, n.° 1, da Sexta Directiva e 

do artigo 9.° da Directiva 2006/112, é considerado sujeito passivo de imposto qualquer 

pessoa que exerça, de modo independente, uma actividade económica. O conceito de 

actividade económica é definido no artigo 4.°, n.° 2, da Sexta Directiva como incluindo 

todas as actividades de produção, de comercialização ou de prestação de serviços, 

nomeadamente as operações relativas à exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo 

com o fim de auferir receitas com carácter de permanência. 

28     Segundo jurisprudência assente, a simples aquisição, a detenção e a venda de acções 

não constituem em si mesmas uma actividade económica na acepção da Sexta Directiva 

(v., designadamente, acórdãos de 29 de Abril de 2004, EDM, C-77/01, Colect., 

p. I-4295, n.° 59, e de 8 de Fevereiro de 2007, Investrand, C-435/05, Colect., 

p. I-1315, n.° 25 e jurisprudência aí referida). Com efeito, estas operações não 

implicam a exploração de um bem com vista à produção de receitas com um carácter de 
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permanência, uma vez que a única retribuição destas operações é constituída por um 

eventual benefício na venda destas acções (v., neste sentido, acórdão EDM, já referido, 

n.° 58). 

29     O Tribunal de Justiça esclareceu que apenas os pagamentos que constituem a 

contrapartida de uma operação ou de uma actividade económica entram no âmbito de 

aplicação do IVA e assim não acontece com os que resultam da simples propriedade do 

bem, como é o caso dos dividendos e outros produtos de acções (v., neste sentido, 

acórdãos de 22 de Junho de 1993, Sofitam, C-333/91, Colect., p. I-3513, n.° 13; de 6 

de Fevereiro de 1997, Harnas & Helm, C-80/95, Colect., p. I-745, n.° 15; e EDM, já 

referido, n.° 49). 

30     Todavia, o Tribunal de Justiça já decidiu que a situação é diferente quando a 

participação financeira numa sociedade 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 da participação tenha na qualidade de accionista ou 

de sócio (v. acórdãos de 20 de Junho de 1991, Polysar Investments Netherlands, 

C-60/90, Colect., p. I-3111, n.° 14; de 14 de Novembro de 2000, Floridienne e 

Berginvest, C-142/99, Colect., p. I-9567, n.° 18; despacho de 12 de Julho de 2001, 

Welthgrove, C-102/00, Colect., p. I-5679, n.° 15; e acórdão de 27 de Setembro de 

2001, Cibo Participations, C-16/00, Colect., p. I-6663, n.° 20), na medida em que tal 

interferência implique a realização de transacções sujeitas ao IVA nos termos do artigo 

2.° da Sexta Directiva, tais como o fornecimento de serviços administrativos, 

contabilísticos e informáticos (acórdão Floridienne e Berginvest, já referido, n.° 19; 

despacho Welthgrove, já referido, n.° 16; acórdãos Cibo Participations, já referido, 

n.° 21, e de 26 de Junho de 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, Colect., 

p. I-6729, n.° 46). 

31     Por outro lado, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça 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 (v., 

designadamente, acórdãos de 20 de Junho de 1996, Wellcome Trust, C-155/94, Colect., 

p. I-3013, n.° 35, e Harnas & Helm, já referido, n.° 16). 

32     No presente caso, resulta da decisão de reenvio que a SKF, na qualidade de 

sociedade-mãe de um grupo industrial, se envolveu na gestão da filial e da sociedade 

controlada, fornecendo-lhe, a título oneroso, diversas prestações de serviços de 

natureza administrativa, contabilística e comercial, em relação às quais estava sujeita a 

IVA. 

33     Pela transferência da totalidade das acções detidas na filial e na sociedade controlada, a 

SKF põe termo à sua participação nestas sociedades. A referida transmissão, realizada 

com vista à reestruturação de um grupo de sociedades pela sociedade-mãe, pode ser 

considerada uma operação de obtenção de receitas com carácter permanente de 

actividades que excedem o quadro da simples venda de acções (v., neste sentido, 

acórdão de 26 de Maio de 2005, Kretztechnik, C-465/03, Colect., p. I-4357, n.° 20 e 

jurisprudência aí referida). Esta operação apresenta um nexo directo com a organização 

da actividade exercida pelo grupo e constitui assim o prolongamento directo, 
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permanente e necessário da actividade tributável do sujeito passivo na acepção da 

jurisprudência referida no n.° 31 do presente acórdão. Esta operação é abrangida, por 

conseguinte, pelo âmbito de aplicação do IVA. 

34     Como salientou o advogado-geral no n.° 34 das suas conclusões, esta constatação está, 

aliás, em conformidade com os princípios da igualdade de tratamento e da neutralidade 

fiscal que exigem que as apreciações relativas ao reconhecimento do carácter 

económico das tomadas de participações acompanhadas de uma interferência pela 

sociedade-mãe na gestão das suas filiais e das sociedades controladas sejam estendidas 

às situações de transmissão de participações que põem termo a essa interferência (v., 

por analogia, acórdãos, já referidos, Wellcome Trust, n.° 33, e Kretztechnik, n.° 19). 

35     Quanto à natureza da operação em causa, a Comissão das Comunidades Europeias 

defende que deveria ser equiparada a uma transmissão da universalidade total ou 

parcial de bens na acepção do artigo 5.°, n.° 8, da Sexta Directiva, a qual, enquanto 

entrega de bens, deve ser considerada uma actividade económica. No entendimento da 

Comissão, a venda de todos os activos de uma sociedade e a venda de todas as acções 

desta são, no plano funcional, equivalentes. 

36     A este propósito, cabe lembrar que o artigo 5.°, n.° 8, da Sexta Directiva, tal como o 

artigo 19.°, primeiro parágrafo, da Directiva 2006/112, prevê, na primeira frase, que os 

Estados-Membros podem considerar que a transmissão de uma universalidade de bens 

ou de parte dela não implica uma entrega de bens e que o beneficiário sucede à pessoa 

do cedente. Daqui resulta que, quando um Estado-Membro tenha feito uso desta 

faculdade, a transmissão de uma universalidade de bens ou de parte dela não é 

considerada entrega de bens para efeitos da Sexta Directiva. Em conformidade com o 

artigo 2.° desta directiva, tal transmissão não está, portanto, sujeita a IVA (v. acórdãos 

de 22 de Fevereiro de 2001, Abbey National, C-408/98, Colect., p. I-1361, n.° 30, e de 

27 de Novembro de 2003, Zita Modes, C-497/01, Colect., p. I-14393, n.° 29). 

37     Além disso, o conceito de «transferência […] de uma universalidade de bens ou de parte 

dela» foi interpretado pelo Tribunal de Justiça no sentido de que abrange a transmissão 

do estabelecimento comercial ou de uma parte autónoma de uma empresa que inclui 

elementos corpóreos e, se for o caso, incorpóreos que, em conjunto, constituem uma 

empresa ou parte de uma empresa que pode prosseguir uma actividade económica 

autónoma, mas que não abrange a simples cessão de bens, como a venda de um stock 

de produtos (v. acórdão Zita Modes, já referido, n.° 40). 

38     No caso vertente, o processo submetido ao Tribunal de Justiça não permite determinar 

se a venda de acções da filial e da sociedade controlada teve como consequência a 

transmissão total ou parcial dos activos das empresas em causa. Por outro lado, a SKF 

observou, na audiência, que uma eventual aplicação do artigo 5.°, n.° 8, da Sexta 

Directiva no presente caso não tinha sequer sido abordada no órgão jurisdicional de 

reenvio. 

39     Nesse caso, importa recordar que incumbe ao Tribunal de Justiça ter em conta, no 

quadro da repartição das competências entre os tribunais comunitários e nacionais, o 

contexto factual e regulamentar no qual se inserem as questões prejudiciais, tal como 

definido pela decisão de reenvio (v., designadamente, acórdãos de 29 de Abril de 2004, 

Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, Colect., p. I-5257, n.° 42; de 18 de 
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Dezembro de 2007, Laval un Partneri, C-341/05, Colect., p. I-11767, n.° 47; e de 14 de 

Fevereiro de 2008, Dynamic Medien, C-244/06, Colect., p. I-505, n.° 19). 

40     De todo o modo, admitindo que o artigo 5.°, n.° 8, da Sexta Directiva ou o artigo 19.°, 

primeiro parágrafo, da Directiva 2006/112 possa ser aplicado a uma operação como a 

do processo principal, o que compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar, importa 

salientar que a SKF e o Governo sueco indicaram, na audiência, que o Reino da Suécia 

optou pela faculdade, prevista nestas disposições, de considerar que a transmissão de 

uma universalidade de bens não entra no âmbito de aplicação da Sexta Directiva. Nesse 

caso, a transmissão de acções que conduz à transmissão de uma universalidade de bens 

não constitui uma actividade económica sujeita a IVA. 

41     Resulta do que precede que deve responder-se à primeira questão que os artigos 2.°, 

n.° 1, e 4.°, n.os 1 e 2, da Sexta Directiva e os artigos 2.°, n.° 1, e 9.°, n.° 1, da 

Directiva 2006/112 devem ser interpretados no sentido de que constitui uma actividade 

económica abrangida pelo âmbito de aplicação das referidas directivas uma 

transmissão, por uma sociedade-mãe, da totalidade das acções que detém no capital de 

uma filial detida a 100% e a participação remanescente numa sociedade controlada 

anteriormente detida a 100%, às quais forneceu prestações de serviços sujeitas a IVA. 

Todavia, na medida em que a transmissão de acções seja equiparada à transmissão da 

universalidade total ou parcial de uma empresa, na acepção do artigo 5.°, n.° 8, da 

Sexta Directiva ou do artigo 19.°, primeiro parágrafo, da Directiva 2006/112, desde que 

o Estado-Membro em causa tenha optado pela faculdade prevista nessas disposições, 

esta operação não constitui uma actividade económica sujeita a IVA. 

 Quanto à segunda questão  

42     Através da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se 

uma transmissão de acções, como a que está em causa no processo principal, na 

hipótese de ser abrangida pelo âmbito de aplicação do IVA, deve ser isenta do imposto 

por força do artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva e do artigo 135.°, n.° 1, 

alínea f), da Directiva 2006/112. 

43     Os Governos sueco e alemão entendem que toda a venda de acções, na medida em que 

constitui uma actividade económica, é isenta de IVA ao abrigo das referidas disposições. 

44     Ao invés, a Comissão entende que a isenção prevista no artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, 

da Sexta Directiva e no artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da Directiva 2006/112 visa apenas 

as operações realizadas no âmbito de uma actividade comercial de transacção de títulos. 

Ora, a operação em causa no processo principal deve ser considerada como uma 

reestruturação estratégica dos activos da sociedade-mãe com o objectivo de reunir 

fundos para o financiamento de outras actividades do grupo. Segundo a Comissão, esta 

operação não integra a actividade comercial habitual desta sociedade e não é abrangida 

pela isenção prevista nas disposições acima referidas. 

45     Importa lembrar que, nos termos do artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva 

e do artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da Directiva 2006/112, os Estados-Membros isentam 

de IVA «as operações, incluindo a negociação, mas exceptuando a guarda e a gestão, 

relativas às acções, participações em sociedades ou em associações, obrigações e 

demais títulos […]». 
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46     Sendo certo que os termos utilizados para designar as isenções previstas no artigo 13.° 

da Sexta Directiva são de interpretação estrita, dado que essas isenções constituem 

derrogações do princípio geral segundo o qual o IVA é cobrado sobre todas as 

prestações de serviços efectuadas a título oneroso por um sujeito passivo (v., 

designadamente, acórdãos MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, já referido, n.° 63, e de 19 

de Abril de 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, Colect., p. I-3225, n.° 14), não 

deixa de ser verdade que a interpretação proposta pela Comissão limitaria a isenção em 

causa de um modo que não encontra apoio no texto em causa. Com efeito, a expressão 

«operações […] relativas às acções» prevista no artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da 

Sexta Directiva e no artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da Directiva 2006/112 é 

suficientemente ampla para não se limitar à negociação profissional de títulos. 

47     Se a interpretação defendida pela Comissão fosse acolhida, operações substancialmente 

idênticas seriam tratadas diferentemente no âmbito do pagamento do IVA consoante 

fossem ou não parte de actividades normais e habituais do sujeito passivo. Tal 

tratamento seria contrário aos objectivos do sistema do IVA de garantir a segurança 

jurídica e facilitar os actos inerentes à aplicação do imposto pela tomada em 

consideração, salvo em casos excepcionais, da natureza objectiva da operação em causa 

(v., neste sentido, acórdão de 6 de Abril de 1995, BLP Group, C-4/94, n.° 24). 

48     Quanto ao alcance da referida isenção, o Tribunal de Justiça constatou que as operações 

relativas às acções e aos outros títulos são operações realizadas no mercado de valores 

mobiliários e a compra e venda de títulos comporta actos que alteram a situação jurídica 

e financeira existente entre as partes (v., neste sentido, acórdão de 5 de Junho de 

1997, SDC, C-2/95, Colect., p. I-3017, n.os 72 e 73). A expressão «operações […] 

relativas às acções» na acepção do artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva 

refere-se, por conseguinte, a operações susceptíveis de criar, modificar ou extinguir os 

direitos e obrigações das partes relativos aos títulos (acórdão de 13 de Dezembro de 

2001, CSC Financial Services, C-235/00, Colect., p. I-10237, n.° 33). 

49     Daqui resulta que os serviços de natureza administrativa, material ou técnica, bem 

como as actividades de informação financeira, que não alteram a situação jurídica e 

financeira existente entre as partes, não são abrangidos pela isenção prevista no artigo 

13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva (v. acórdãos, já referidos, SDC, n.° 66, e 

CSC Financial Services, n.os 28 e 30). 

50     Em contrapartida, há que concluir que uma venda de participações altera a situação 

jurídica e financeira das partes no contrato. Esta operação é assim abrangida, na 

medida em que entra no âmbito de aplicação do IVA, pela isenção prevista no artigo 

13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva e no artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da 

Directiva 2006/112. 

51     Esta interpretação é corroborada pela jurisprudência assente do Tribunal de Justiça 

segundo a qual são abrangidas pelo âmbito de aplicação da Sexta Directiva, mas são 

isentas de IVA, em conformidade com o artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, desta directiva, 

designadamente as operações relativas às acções, participações em sociedades ou em 

associações e obrigações e demais títulos que consistem em auferir receitas com 

carácter permanente de actividades que excedam o quadro da simples aquisição e 

venda de títulos (v., designadamente, acórdão Kretztechnik, já referido, n.° 20). Como 

se afirmou no n.° 31 do presente acórdão, é designadamente este o caso de operações 

realizadas no quadro de uma actividade comercial de negociação de títulos para realizar 
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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 (v., designadamente, acórdãos, já referidos, Harnas 

& Helm, n.° 16 e jurisprudência aí referida, e EDM, n.° 59). 

52     No caso vertente, a venda de acções pela SKF ultrapassa o âmbito da simples venda de 

títulos, constituindo uma interferência desta na gestão da filial e da sociedade 

controlada. Por outro lado, afigura-se que a venda de acções em causa no processo 

principal está também directamente ligada e é necessária para a actividade económica 

tributável da SKF. Daqui resulta que esta operação é isenta de IVA, quer nos termos do 

artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva quer nos termos do artigo 135.°, 

n.° 1, alínea f), da Directiva 2006/112. 

53     Por conseguinte, deve responder-se à segunda questão que uma transmissão de acções, 

como a que está em causa no processo principal, deve ser isenta de IVA nos termos do 

artigo 13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva e do artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da 

Directiva 2006/112. 

 Quanto à terceira questão  

54     Com a terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o 

direito à dedução de IVA pago a montante sobre prestações realizadas para efeitos de 

transmissão de acções é garantido, por força do artigo 17.°, n.os 1 e 2, da Sexta 

Directiva, na redacção resultante do seu artigo 28.°-F, n.° 1, e do artigo 168.° da 

Directiva 2006/112, uma vez que os custos destas prestações fazem parte das despesas 

ordinárias suportadas pelo sujeito passivo.  

55     A título preliminar, importa lembrar que o direito à dedução previsto nos artigos 17.° a 

20.° da Sexta Directiva faz parte integrante do mecanismo do IVA e não pode, em 

princípio, ser limitado. Exerce-se imediatamente em relação à totalidade dos impostos 

que incidiram sobre as operações efectuadas a montante (v., designadamente, acórdãos 

Kretztechnik, já referido, n.° 33; de 13 de Março de 2008, Securenta, C-437/06, 

Colect., p. I-1597, n.° 24; e de 4 de Junho de 2009, SALIX 

Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C-102/08, Colect., p. I-0000, n.° 70). 

56     Com efeito, o regime das deduções destina-se a libertar completamente o empresário 

do ónus do IVA devido ou pago no âmbito de todas as suas actividades económicas. Por 

conseguinte, o sistema comum do IVA garante a neutralidade quanto à carga fiscal de 

todas as actividades económicas, quaisquer que sejam os fins ou os resultados dessas 

actividades, na condição de as mesmas estarem, em princípio, sujeitas ao IVA (v., 

designadamente, acórdão de 29 de Abril de 2004, Faxworld, C-137/02, Colect., 

p. I-5547, n.° 37; bem como acórdãos, já referidos, Inverstrand, n.° 22; Securenta, 

n.° 25; e SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, n.° 71). 

57     Segundo jurisprudência assente, a existência de uma relação directa e imediata entre 

uma determinada operação a montante e uma ou várias operações a jusante com 

direito à dedução é, em princípio, necessária para que o direito à dedução do IVA pago a 

montante seja reconhecido ao sujeito passivo e para determinar a extensão de tal 

direito (v. acórdão de 8 de Junho de 2000, Midland Bank, C-98/98, Colect., p. I-4177, 

n.° 24, bem como acórdãos, já referidos, Abbey National, n.° 26, e Inverstrand, n.° 23). 

O direito à dedução do IVA que incidiu sobre a aquisição de bens ou serviços a montante 



50 
 

pressupõe que as despesas efectuadas com a sua aquisição tenham feito parte dos 

elementos constitutivos do preço das operações tributadas a jusante com direito à 

dedução (v. acórdãos, já referidos, Cibo Participations, n.° 31; Kretztechnik, n.° 35; 

Inverstrand, n.° 23; e Securenta, n.° 27). 

58     Porém, 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, Midland Bank, 

n.os 23 e 31; Abbey National, n.° 35; Kretztechnik, n.° 36; e Inverstrand, n.° 24). 

59     Pelo contrário, quando os bens ou os serviços adquiridos por um sujeito passivo são 

utilizados para os fins de operações isentas ou não estão abrangidos pelo âmbito de 

aplicação do IVA, não pode haver cobrança do imposto a jusante nem dedução deste a 

montante (v., neste sentido, acórdãos de 30 de Março de 2006, Uudenkaupungin 

kaupunki, C-184/04, Colect., p. I-3039, n.° 24; de 14 de Setembro de 2006, Wollny, 

C-72/05, Colect., p. I-8297, n.° 20; e de 12 de Fevereiro de 2009, Vereniging 

Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C-515/07, Colect., p. I-0000, n.° 28). 

60     Daqui resulta que a existência do direito à dedução é determinada em função das 

operações a jusante a que são afectadas as operações a montante. Assim, o dito direito 

existe no caso de a operação a montante sujeita a IVA apresentar uma relação directa e 

imediata com uma ou várias operações a jusante que confiram direito à dedução. Se 

assim não for, há que examinar se as despesas efectuadas para a aquisição de bens ou 

serviços a montante fazem parte das despesas gerais ligadas ao conjunto da actividade 

económica do sujeito passivo. Num ou noutro caso, a existência de uma relação directa 

e imediata pressupõe que o preço das prestações a montante é incorporado 

respectivamente nos preços das operações particulares a jusante ou nos preços dos 

bens ou serviços fornecidos pelo sujeito passivo no âmbito das suas actividades 

económicas.  

61     No presente caso, o órgão jurisdicional de reenvio descreve as despesas ligadas aos 

serviços adquiridos pela SKF, por um lado, como «directamente associadas» à operação 

de transmissão de acções e, por outro lado, como fazendo parte das despesas gerais do 

conjunto das actividades económicas da SKF.  

62     A este respeito, importa constatar que o processo submetido ao Tribunal de Justiça não 

permite determinar se estas despesas mantêm uma relação directa e imediata, na 

acepção da jurisprudência lembrada nos n.os 57 e 58 do presente acórdão, com as 

transmissões de acções consideradas ou com o conjunto da actividade económica da 

SKF, uma vez que, de acordo com o órgão jurisdicional de reenvio, o objectivo destas 

operações era reunir fundos para o financiamento de outras actividades do grupo. Com 

efeito, para demonstrar a existência de tal relação directa e imediata, importa saber se 

as despesas realizadas são susceptíveis de serem incorporadas no preço das acções que 

a SKF pretende ceder ou se fazem parte unicamente dos elementos constitutivos do 

preço dos produtos da SKF. 
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63     Ora, no quadro de um processo submetido nos termos do artigo 234.° CE, não sendo o 

Tribunal de Justiça competente para apreciar ou qualificar as circunstâncias de facto em 

que se inserem as questões prejudiciais, incumbe ao órgão jurisdicional nacional aplicar 

o critério da relação directa e imediata aos factos do processo principal, tendo em conta 

todas as circunstâncias em que se desenrolaram as operações em causa (v., neste 

sentido, acórdão Midland Bank, n.° 25). 

64     A fim de fornecer a este último órgão jurisdicional uma resposta útil, importa lembrar 

que o Tribunal de Justiça declarou reiteradamente a dedutibilidade do IVA pago por 

serviços de consultoria utilizados para realização de diversas operações financeiras, com 

a justificação de que estes serviços estavam directamente relacionados com as 

actividades económicas dos sujeitos passivos (v., designadamente, acórdãos, já 

referidos, Midland Bank, n.° 31; Abbey National, n.os 35 e 36; Cibo Participations, 

n.os 33 e 35; Kretztechnik, n.° 36; e Securenta, n.os 29 e 31). 

65     É certo que, diferentemente do caso do processo principal, as operações a jusante sobre 

acções, nos processos que deram origem aos acórdãos supramencionados, ficariam fora 

do âmbito de aplicação do IVA. Todavia, como resulta da jurisprudência lembrada nos 

n.os 28 e 30 do presente acórdão, a principal diferença quanto à qualificação jurídica 

destas operações em comparação com as abrangidas pelo âmbito de aplicação do IVA, 

mas dele isentas, decorre do facto de saber se a sociedade que é sujeito passivo do IVA 

está ou não envolvida na gestão das sociedades em que tiver ocorrido a tomada de 

participação. 

66     Ora, recusar o direito à dedução de IVA pago a montante por despesas de consultoria 

ligadas a uma transmissão de acções isenta em razão da envolvência na gestão da 

sociedade cujas acções são cedidas e admitir este direito à dedução para tais despesas 

ligadas a uma transmissão que se situa fora do âmbito da aplicação do IVA pelo facto de 

constituírem despesas gerais do sujeito passivo levaria a um tratamento fiscal diferente 

de operações objectivamente semelhantes, em violação do princípio da neutralidade 

fiscal. 

67     A este respeito, o Tribunal de Justiça já decidiu que o princípio da neutralidade fiscal, 

princípio fundamental do sistema comum do IVA, se opõe, por um lado, a que 

prestações de serviços semelhantes, que estão, portanto, em concorrência entre si, 

sejam tratadas de modo diferente do ponto de vista do IVA (v., designadamente, 

acórdãos de 26 de Maio de 2005, Kingscrest Associates e Montecello, C-498/03, Colect., 

p. I-4427, n.° 41; de 12 de Janeiro de 2006, Turn- und Sportunion Waldburg, C-246/04, 

Colect., p. I-589, n.° 33; e de 27 de Setembro de 2007, Teleos e o., C-409/04, Colect., 

p. I-7797, n.° 59) e, por outro lado, a que operadores económicos que efectuam as 

mesmas operações sejam tratados diferentemente em matéria de IVA (v., 

designadamente, acórdãos de 7 de Setembro de 1999, Gregg, C-216/97, Colect., 

p. I-4947, n.° 20, e de 16 de Setembro de 2008, Isle of Wight Council e o., C-288/07, 

Colect., p. I-7203, n.° 42). 

68     Daqui resulta que, embora as despesas de consultoria relativas às transmissões de 

participações sejam consideradas como parte integrante das despesas gerais do sujeito 

passivo nos casos em que a própria transmissão se situa fora do âmbito de aplicação do 

IVA, deve aceitar-se o mesmo tratamento fiscal se a transmissão é qualificada de 

operação isenta. 
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69     Esta interpretação é corroborada pela finalidade do sistema comum, criado pela Sexta 

Directiva, que visa, nomeadamente, garantir aos sujeitos passivos uma igualdade de 

tratamento (v., designadamente, acórdão de 27 de Outubro de 1993, Muys’ en De 

Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, C-281/91, Colect., p. I-5405, n.° 14). Este 

princípio seria, com efeito, ignorado se uma sociedade-mãe que gere um grupo de 

sociedades pudesse ser tributada pelas despesas efectuadas no quadro da venda de 

acções que faz parte da sua actividade económica, ao passo que uma sociedade holding 

que efectua a mesma operação fora do âmbito de aplicação do IVA beneficiaria do 

direito à dedução do IVA que onerou as mesmas despesas pelo facto de elas fazerem 

parte das despesas gerais da sua actividade económica global. 

70     Qualquer outra interpretação imporia ao operador económico o custo do IVA no âmbito 

da sua actividade económica sem lhe dar a possibilidade de o deduzir (v., neste sentido, 

acórdãos de 21 de Março de 2000, Gabalfrisa e o., C-110/98 a C-147/98, Colect., 

p. I-1577, n.° 45, e Abbey National, já referido, n.° 35). 

71     No processo principal, se é certo que, como salientam justamente a Skatteverket e os 

Governos sueco, alemão e do Reino Unido, a transmissão de acções isenta de IVA não 

confere o direito à dedução, não deixa de ser verdade que esta interpretação apenas se 

impõe se existir uma relação directa e imediata entre os serviços adquiridos a montante 

e a cessão das acções isenta a jusante. Se, ao invés, não existir esta relação e o custo 

das operações a montante for incorporado no preço dos produtos da SKF, a 

dedutibilidade do IVA que onerou os serviços a montante deve ser admitida. 

72     Por fim, importa lembrar que o direito à dedução é conferido relativamente ao IVA pago 

a montante pelas prestações realizadas no quadro de operações financeiras se o capital 

adquirido com estas últimas operações tiver sido afectado às actividades económicas do 

interessado. Por outro lado, as despesas relacionadas com as prestações a montante 

têm uma ligação directa e imediata com as actividades económicas do sujeito passivo 

nos casos em que são exclusivamente imputáveis a actividades económicas efectuadas 

a jusante e, portanto, são parte apenas dos elementos constitutivos do preço das 

operações abrangidas pelas referidas actividades (v. acórdão Securenta, n.os 28 e 29). 

73     Decorre do que antecede que deve responder-se à terceira questão que o direito à 

dedução do IVA pago a montante sobre prestações destinadas a realizar uma 

transmissão de acções é conferido, por força do artigo 17.°, n.os 1 e 2, da Sexta 

Directiva, na redacção resultante do seu artigo 28.°-F, n.° 1, e do artigo 168.° da 

Directiva 2006/112, se existir uma relação directa e imediata entre as despesas 

relacionadas com as prestações a montante e o conjunto das actividades económicas do 

sujeito passivo. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio determinar, tendo em conta 

todas as circunstâncias em que decorrem as operações em causa no processo principal, 

se as despesas realizadas são susceptíveis de ser incorporadas no preço das acções 

vendidas ou se fazem parte unicamente dos elementos constitutivos do preço das 

operações abrangidas pelas actividades económicas do sujeito passivo. 

Quanto à quarta questão  

74     Através da quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se 

as respostas às questões anteriores podem ser afectadas pela circunstância de a 

transmissão das acções decorrer em várias operações sucessivas. 
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75     A este propósito, importa lembrar que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça 

que o conceito de actividade económica, na acepção da Sexta Directiva, não consiste 

necessariamente num único acto, podendo consistir numa série de actos consecutivos 

(v. acórdãos de 14 de Fevereiro de 1985, Rompelman, 268/83, Recueil, p. 655, n.° 22, 

e de 3 de Março de 2005, Fini H, C-32/03, Colect., p. I-1599, n.° 21). 

76     Além disso, como salienta justamente o Governo do Reino Unido, um tratamento 

diferente de operações objectivamente semelhantes é contrário aos princípios da 

neutralidade fiscal, tal como lembrado no n.° 67 do presente acórdão, e da segurança 

jurídica, inerentes ao sistema comum do IVA. 

77     No tocante ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal de Justiça lembrou por diversas 

vezes que a legislação comunitária deve ser certa e a sua aplicação previsível para os 

particulares (v., designadamente, acórdãos de 22 de Novembro de 2001, Países 

Baixos/Conselho, C-301/97, Colect., p. I-8853, n.° 43, e de 21 de Fevereiro de 2006, 

Halifax e o., C-255/02, Colect., p. I-1609, n.° 72). Este imperativo de segurança jurídica 

impõe-se com especial rigor quando se trata de uma regulamentação susceptível de 

comportar encargos financeiros, a fim de permitir aos interessados conhecer com 

exactidão o alcance das obrigações que lhes são impostas (v. acórdãos, já referidos, 

Teleos e o., n.° 48, e Isle of Wight Council e o., n.° 47). 

78     Daqui decorre que o tratamento fiscal de uma transmissão de acções deve basear-se 

em elementos objectivos da operação em causa e não pode variar consoante intervenha 

num único momento ou em vários momentos. 

79     Por conseguinte, deve responder-se à quarta questão no sentido de que as respostas às 

questões anteriores não são afectadas pela circunstância de a transmissão das acções 

se realizar em várias operações sucessivas. 

 Quanto às despesas  

80     Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente 

suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às 

despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de 

observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. 

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara: 

1)      Os artigos 2.°, n.° 1, e 4.°, n.os 1 e 2, da Sexta Directiva 77/388/CEE do 

Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios – 

Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável 

uniforme, conforme alterada pela Directiva 95/7/CE do Conselho, de 10 de 

Abril de 1995, e os artigos 2.°, n.° 1, e 9.°, n.° 1, da Directiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado, devem ser interpretados no sentido de que 

constitui uma actividade económica abrangida pelo âmbito de aplicação das 

referidas directivas uma transmissão, por uma sociedade-mãe, da totalidade 

das acções que detém no capital de uma filial detida a 100% e a participação 
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remanescente numa sociedade controlada anteriormente detida a 100%, às 

quais forneceu prestações de serviços sujeitas a imposto sobre o valor 

acrescentado. Todavia, na medida em que a transmissão de acções seja 

equiparada à transmissão da universalidade total ou parcial de uma empresa, 

na acepção do artigo 5.°, n.° 8, da Sexta Directiva 77/388, conforme alterada 

pela Directiva 95/7, ou do artigo 19.°, primeiro parágrafo, da Directiva 

2006/112, desde que o Estado-Membro em causa tenha optado pela faculdade 

prevista nestas disposições, esta operação não constitui uma actividade 

económica sujeita ao imposto sobre o valor acrescentado.  

2)      Uma transmissão de acções, como a que está em causa no processo principal, 

deve ser isenta do imposto sobre o valor acrescentado nos termos do artigo 

13.°, B, alínea d), n.° 5, da Sexta Directiva 77/388, conforme alterada pela 

Directiva 95/7, e do artigo 135.°, n.° 1, alínea f), da Directiva 2006/112.  

3)      O direito à dedução do imposto sobre o valor acrescentado pago a montante 

sobre prestações destinadas a realizar uma transmissão de acções é conferido, 

por força do artigo 17.°, n.os 1 e 2, da Sexta Directiva 77/388, conforme 

alterada pela Directiva 95/7, e do artigo 168.° da Directiva 2006/112, se 

existir uma relação directa e imediata entre as despesas relacionadas com as 

prestações a montante e o conjunto das actividades económicas do sujeito 

passivo. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio determinar, tendo em conta 

todas as circunstâncias em que decorrem as operações em causa no processo 

principal, se as despesas realizadas são susceptíveis de ser incorporadas no 

preço das acções vendidas ou se fazem parte unicamente dos elementos 

constitutivos do preço das operações abrangidas pelas actividades económicas 

do sujeito passivo.  

4)      As respostas às questões anteriores não são afectadas pela circunstância de a 

transmissão das acções se realizar em várias operações sucessivas.  


