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LUÍS AIRES1 

 

RESUMO 

A presente reflexão surge na sequência de uma decisão do Tribunal de Justiça da União 

Europeia sobre um litígio que opôs duas empresas portuguesas que se centrou no cômputo 

do prazo para efeitos do exercício do direito à dedução de IVA sobre a emissão de faturas 

corrigidas após o término do prazo para o exercício desse direito que é de quatro anos. 

O tema em destaque parece-nos de grande interesse, pois não são raras as vezes em que 

tanto os Tribunais Administrativos e Fiscais como em matéria de Arbitragem Tributária 

se deparam com situações que envolvem o direito à dedução do IVA, particularmente, 

questões sobre as formalidades das faturas. 

O artigo encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte, é feita uma análise sobre 

o direito à dedução na Diretiva IVA e no Código do IVA. Abordaremos a questão da 

caducidade do direito à dedução e bem como as formalidades das faturas fazendo 

referência ao Acórdão Barlis proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 

2016. Na segunda parte, iremos analisar o Acórdão Biosafe verificando a novidade de 

interpretação que este Tribunal fez da Diretiva IVA, relativamente ao prazo de faturas 

corrigidas, que em última instância vai permitir uma diminuição da litigância que ocorre 

muitas vezes entre a Administração Fiscal e os sujeitos passivos de IVA nesta matéria. 

                                                           
1 Jurista. Mestre em Direito Fiscal pela Universidade Católica Portuguesa. Mestrando em Contabilidade e 
Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
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ABSTRACT 

This reflection follows a decision of the Court of Justice of the European Union on a 

dispute between two Portuguese companies which focused on the calculation of the 

period for the exercise of the right to deduct VAT on the issue of invoices corrected after 

the end for the exercise of that right, which is four years. 

The issue at stake seems to us to be of great interest, since not infrequently are the 

administrative and tax courts as well as in the area of tax arbitration are faced with 

situations involving the right to deduct VAT, particularly questions about the formalities 

of invoices. 

The article is divided into two parts. In the first part, an analysis is made of the right to 

deduct in the VAT Directive and in the VAT Code. We will address the question of the 

expiry of the right to deduct and the formalities of invoices by referring to the Barlis 

judgment delivered by the Court of Justice of the European Union in 2016. In the second 

part, we will examine the judgment in Biosafe, of the VAT Directive, in relation to the 

term of corrected invoices, which will ultimately allow a reduction of the litigation that 

often occurs between the Tax Authorities and the taxable persons of VAT in this matter. 

 

Keywords: Right to deduct; VAT; Invoices; 
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1. ENQUADRAMENTO DO DIREITO À DEDUÇÃO DO IVA 
 

O IVA caracteriza-se fundamentalmente por ser um imposto indireto de matriz 

comunitária, plurifásico, que incide sobre todas as fases do circuito económico, do 

produtor ao retalhista, com dedução do IVA que incidiu diretamente nas operações 

efetuadas a montante2, isto é, trata-se de um imposto que se destina a ser liquidado pelos 

operadores económicos, de todo e qualquer setor e em qualquer ponto do circuito 

produtivo, sendo transmitido ao consumidor através da sua inclusão no preço dos bens e 

serviço que lhe são oferecidos3. 

 O IVA opera através do método subtrativo indireto, das faturas, do crédito de 

imposto ou sistema dos pagamentos fracionados, sendo este o mecanismo essencial do 

funcionamento do IVA 4(tido como a “trave-mestra do sistema do imposto sobre o valor 

                                                           
2 Acórdão TJUE, Proc. C-62/93 de 06.07.1995. 
3 Sérgio Vasques, O Imposto sobre o Valor Acrescentado, Almedina, Setembro, 2015, p. 165 
4 Sobre as características fundamentais do IVA veja-se, J. G. Xavier de Basto, “A tributação do consumo e 
a sua coordenação internacional”, CCTF n.º 164, Lisboa 1991, pp. 39-73; Clotilde Celorico Palma, 
Introdução ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, 6ª Edição, Almedina, Setembro de 2014, pp. 19-55 
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acrescentado”) 5 permitindo, através do direito à dedução, que se alcance a neutralidade67 

e se previna o efeito cumulativo, garantindo que o imposto é suportado pelo consumidor 

final. O princípio da neutralidade enquanto pilar basilar do sistema de IVA pressupõe que 

                                                           
5 Xavier de Basto (1991), op. cit., p. 41. 
6 Quando dizemos que um imposto é neutro significa que ele não irá interferir nas decisões dos agentes 
económicos. Quando em matéria de impostos sobre as transações se fala de neutralidade, habitualmente 
distingue-se entre os efeitos da neutralidade sobre a produção e sobre o consumo. Relativamente à 
produção, a neutralidade neste campo verifica-se quando o imposto não induz os produtores a alterações na 
forma de organização do seu processo produtivo, os produtores têm liberdade de escolha sobre o que 
produzir e como produzir. Sobre a neutralidade em sede de consumo, nesta situação o imposto não vai 
influir nas escolhas dos diversos bens ou serviços por parte dos consumidores, deixando ao livre critério 
destes o que querem consumir sem os afastar da sua inclinação natural (Clotilde Celorico Palma (2014), 
op. cit., p. 26 e Sérgio Vasques (2015), op. cit. p. 105). Saliente-se ainda que, a neutralidade relativamente 
ao consumo “ (…) depende exclusivamente do grau de cobertura objectiva do imposto e da estrutura das 
taxas, estando fora de questão delinear um imposto de consumo totalmente neutro. Sempre terão que ser 
concedidas algumas isenções (…) e, provavelmente, existirão diferenças na taxa aplicável às diferentes 
transações de bens e prestações de serviços” (Xavier de Basto (1991), op. cit., pp. 29-30).  
7 Para mais desenvolvimentos sobre a neutralidade em IVA veja-se, OECD (2018) Consumpton Tax Trends: 
VAT/GST and Execise Rates, Trends and Administration Issues, Consumpton Tax Trends, OECD 
Publishing, Paris, p. 24; Sijbren Cnossen, “A VAT Primer for Lawyers, Economists, and Acountants”, TNI, 
27.07.2009, Vol. 55, n.º 4, pp. 319-332; Ben Terra & Julie Kajus, “A Guide to the European VAT 
Directives”, Introduction to European VAT, Vol. 1, Amsterdam, 2014, pp. 300-304; Livro Verde Sobre o 
futuro do IVA Rumo a um sistema de IVA mais simples, mais sólido e eficaz, Bruxelas, 1.12.2010 
COM(2010) 695 final, {SEC(2010) 1455 final}, pp. 11-14; Danuse Nerodova & Jan Siroki, “The Principle 
of Neutrality: VAT/GST vs. Direct Taxation”, in Michael Lang, Peter Melz & Eleonor Kristoffersson, eds, 
Value Added Tax and Direct Taxation: Similarities and Differences, Amsterdam, 2009, pp. 213-230; 
Bórbola Kolozs, “Neutrality in VAT”, in Michael Lang, Peter Melz & Eleonor Kristoffersson, eds, Value 
Added Tax and Direct Taxation: Similarities and Differences, Amsterdam, 2009, pp. 201-212; Charléne 
Adline Herbain, VAT Neutrality, Promoculture-larcier, 2015; Christian Amand, “VAT neutrality: a 
principle of EU law or a principle of the VAT system?”, World Journal of VAT/GST Law, Vol.2, issue 3, 
2015; M. Lamensch, “European Union – EU VAT Neutrality in Question”, International VAT Monitor, 
Vol.27, n.º 4, 2016; L. Tzenova, “European Union – The Myth of the Neutrality of VAT”, International 
VAT Monitor, Vol.25, n.º 5, 2014; Clotilde Celorico Palma, As Entidades Públicas e o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado: uma ruptura no princípio da neutralidade, Almedina, Dezembro de 2010. Em termos 
de jurisprudência vejam-se os Acórdãos do TJUE, Processos: C-268/83 de 14.02.1985; C-110/94 de 
29.02.1996; C-317/94 de 24.10.1996; C-37/95 de 15.01.1998; C-216/97 de 7.09.1999; C-382/02 de 
16.09.2004; C-453/02 e C-462/02 ambos de 17.02.2005; C-32/03 de 3.03.2005; C-169/04 de 4.05.2006; C-
280/10 de 1.03.2012; C-204/13 de 13.03.2014; C-126/14 de 22.10.2015. 



DIREITO À DEDUÇÃO DO IVA DE DOCUMENTOS RETIFICATIVOS: O ACÓRDÃO BIOSAFE 
 
______________________________________________________________________ 

 
REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                      (2019) I:2 

5 || 19 
 
 

o imposto incorrido pelo sujeito passivo8 no âmbito da sua atividade económica9 seja 

integralmente dedutível ao imposto que este liquide no âmbito dessa atividade. Sendo 

                                                           
8 A DIVA define, no seu art.º 9º, sujeito passivo como “qualquer pessoa que exerça, de modo independente 
e em qualquer lugar, uma actividade económica, seja qual for o fim ou o resultado dessa actividade.” Esta 
noção tal como resulta da DIVA é bastante ampla, estando ligada à própria incidência objetiva do imposto, 
sem embargo de ser extremamente lata e heterógena, abrangendo qualquer pessoa. Por conseguinte, a 
determinação da aquisição da qualidade de sujeito passivo relativamente às operações internas, vai 
depender do preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) um relativo à atividade desenvolvida, que 
deve ter uma natureza económica; (ii) outro referente à entidade que prossegue a atividade de forma 
independente. Este requisito da independência é essencial à noção de sujeito passivo, não havendo 
incidência de IVA onde as atividades económicas sejam exercidas de outro modo. O alcance desta exigência 
não é deixado por inteiro à interpretação do TJUE, referindo o art.º 10º da DIVA que são excluídos de 
tributação “os assalariados e outras pessoas na medida em que se encontrem vinculados à entidade 
patronal por um contrato de trabalho ou por qualquer outra relação jurídica que estabeleça vínculos de 
subordinação no que diz respeito às condições de trabalho e de remuneração e à responsabilidade da 
entidade patronal.”; (iii) outro requisito é relativo à irrelevância do respetivo fim ou resultado. O requisito 
da continuidade é apenas acidental na aquisição da qualidade de sujeito passivo, deixando-se aos Estados-
Membros a opção de tributar ou não tributar os atos isolados. Assim, decorre do art.º 12º da DIVA que “os 
Estados-Membros podem considerar sujeito passivo qualquer pessoa que realize, a título ocasional, uma 
operação relacionada com as actividades referidas no segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 9º (…) ”, ou 
seja, se os Estados-Membros não exercerem a opção, os atos isolados não são tributados. Cfr. Clotilde 
Palma (2010), op. cit., pp. 123-124; Sérgio Vasques (2015), op. cit. pp. 162-164; Apesar de no CIVA não 
acontecer, a DIVA faz ainda distinção entre sujeito passivo (art.º 9º) e devedor do imposto (art.º 193º), 
sendo o conceito de devedor do imposto mais amplo, uma vez que engloba os próprios sujeitos passivos. 
Assim, serão devedores do imposto aqueles que estão adstritos ao cumprimento das obrigações tributárias. 
Importa salientar que o conceito de sujeito passivo para efeitos de IVA não está em consonância com o 
plasmado no art.º 18º da Lei Geral Tributária (“LGT”). De acordo com este artigo, “o sujeito activo da 
relação tributária é a entidade de direito público titular do direito de exigir o cumprimento das obrigações 
tributárias, quer directamente quer através de representante.”, isto acontece porque em IVA o conceito de 
sujeito passivo está delimitado em função do exercício da atividade económica, não se estabelecendo uma 
ligação com o princípio da capacidade contributiva, uma vez que o que se almeja tributar é o ato de consumo 
final. Cfr. Clotilde de Palma (2014), op. cit., pp. 89-90; José Maria Fernandes Pires, Lei Geral Tributária 
Comentada e Anotada, Almedina, 2015, pp. 145-155. Temos ainda situações de reverse charge, reversão 
da divida tributária ou inversão da sujeição ou do sujeito passivo, cujo regime se encontra disciplinado nos 
art.ºs 194º a 199º da DIVA. A figura do reverse charge traduz-se na atribuição ao adquirente dos bens 
transmitidos ou do destinatário dos serviços prestados, a responsabilidade de proceder à liquidação do 
imposto e à sua entrega nos cofres do Estado, sendo-lhe atribuído o direito à dedução do IVA pago pela 
aquisição dos serviços  Dada a urgência de modernização da politica fiscal em matéria de IVA, a Comissão 
definiu em 2016 um Plano de Ação para o IVA, “Plano de ação sobre o IVA, Rumo a um espaço único do 
IVA na UE — Chegou o momento de decidir “ (COM 2016(148) final). Umas das medidas incluídas neste 
Plano de Ação versa sobre a aplicação temporária de um mecanismo generalizado de autoliquidação 
(“MGAL”) em relação ao fornecimento ou prestação de certos bens e serviços acima de um determinado 
limiar (COM (2016) 811 final). No âmbito desse sistema, o IVA é “suspenso” ao longo de toda a cadeia 
económica (sendo apenas cobrado aos consumidores finais), esta medida destina-se a ajudar os Estados-
Membros na luta contra a fraude carrossel. A fraude carrossel tem a sua origem sobretudo na atual isenção 
das entregas intracomunitárias, que permite que os bens sejam obtidos com isenção de IVA. Um certo 
número de operadores pratica seguidamente uma fraude fiscal não pagando às autoridades fiscais o IVA 
recebido dos seus clientes. No entanto, esses clientes, estando na posse de faturas válidas, continuam a ter 
direito a uma dedução fiscal. Os mesmos bens podem ser entregues várias vezes, sendo novamente incluídas 
entregas intracomunitárias isentas. Podem igualmente ocorrer formas similares de fraude carrossel quando 
são prestados serviços. Ao designar como devedor do IVA o sujeito passivo ao qual os bens são entregues 
ou os serviços são prestados, a derrogação eliminará a possibilidade de praticar esse tipo de fraude fiscal. 
 Assim, foi publicada a Diretiva (UE) 2018/2057 do Conselho de 20 de dezembro de 2018 (JO L 329/3 de 
27.12.2018), permitindo que os Estados-Membros mais gravemente afetados pela fraude ao IVA possam 
aplicar temporariamente um mecanismo generalizado de autoliquidação do IVA. Com o MGAL, os 
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desta forma possível garantir que cada operador económico entregue o imposto na exata 

medida do valor que acrescenta10. 

                                                           
pagamentos do IVA passam a ser devidos pelo adquirente ou destinatário em vez do fornecedor ou 
prestador. Esta diretiva será uma solução para os Estados-Membros confrontados com uma fraude endémica 
do tipo carrossel, trata-se de uma medida de caráter excecional, limitada no tempo, que poderá vir a 
constituir uma forma eficiente de combater a fraude ao IVA. Os Estados-Membros só poderão recorrer ao 
MGAL para as entregas ou prestações internas acima de um limiar de € 17 500 por operação e só até 30 de 
Junho de 2022, em condições técnicas muito rigorosas. Em particular, num Estado-Membro que pretenda 
aplicar esta medida, é necessário que 25% dos desvios do IVA sejam devidos à fraude carrossel. Entre 
outros requisitos, esse Estado-Membro terá de estabelecer obrigações declarativas adequadas e efetivas por 
via eletrónica aplicáveis a todos os sujeitos passivos, em especial àqueles a que o mecanismo se aplicará. 
O MGAL já pode ser aplicado a título temporário, mas não de forma generalizada. Segundo as regras atuais, 
esse mecanismo está limitado a uma lista de setores predeterminada. Só pode ser utilizado por um Estado-
Membro que tenha apresentado um pedido específico e que esteja para tal autorizado pelo Conselho. 
9 Tal como já tivemos oportunidade de ver, da leitura do art.º 9º da DIVA consideram-se sujeitos passivos 
todos aqueles que de modo independente levem a cabo uma atividade económica, qualquer que seja o seu 
intuito ou resultado. Daqui retiramos que o exercício de uma atividade económica consubstancia o 
pressuposto no qual assenta a incidência objetiva e subjetiva do IVA. Desta forma, nenhuma pessoa pode 
ser sujeito passivo de IVA se não levar a cabo uma atividade económica e bem assim, não podemos estar 
na presença de operações tributáveis (transmissões de bens e prestações de serviços) se houver uma 
ausência de atividade económica. A definição que consta na DIVA é larga e as referências la contidas são 
apenas exemplificativas, ou seja, trata-se de uma noção de atividade económica que abrange genericamente 
toda a produção e comércio de bens bem como toda e qualquer prestação de serviços independentemente 
da sua natureza. O conceito de atividade económica em sede de IVA deve ser definido em termos universais 
de modo a assegurar a neutralidade e igualdade do imposto; mas essa noção não pode ser levada tao longe 
que faça perigar a segurança dos contribuintes, ou que leve à tributação de realidades manifestamente para 
além da capacidade contributiva que o imposto visa capturar. Precisamente por este motivo, o TJUE tem 
vindo a desenvolver esforços no sentido de delimitar o que deve (ou não) possuir conteúdo económico, 
suscetível de integrar o conceito abrangente de atividade económica para efeitos da DIVA. 
A abrangência deste conceito de atividade económica foi evidenciada no Caso Rompelman (Processo C-
268/83 de 14.02.1985), cuja conclusão passou pela inclusão dos atos preparatórios neste conceito. Esta 
decisão serviu de precedente para outras situações (tendo o TJUE confirmado a jurisprudência 
subsequente), onde foram suscitadas questões análogas às do caso suprarreferido, nomeadamente sobre o 
âmbito de aplicação do conceito de atividade económica e respetiva inclusão dos atos preparatórios neste 
conceito (Processos: C-97/90 de 11.07.1991; C-110/94 de 29.02.1996; C-110/98 de 21.03.2000). Esta 
questão da inclusão dos atos preparatórios no conceito de atividade económica tem bastante relevância, 
particularmente porque há que saber a partir de que momento é que se inicia a atividade económica para 
efeitos do exercício do direito à dedução do imposto suportado, enquanto garante da neutralidade do IVA. 
Neste sentido, o início de uma atividade económica dá-se, desde logo com as primeiras aquisições dos 
meios que vão permitir o seu exercício, nomeadamente, com a aquisição de um bem, que em si mesmo não 
reveste materialmente a natureza de atividade económica, mas que tem como objetivo preparar a futura 
exploração do bem. Cfr. Sérgio Vasques (2015), op. cit., pp. 129-132; Xavier de Basto (1991), op. cit., pp. 
144-152; Clotilde Palma (2010), op. cit., pp. 130-183; Pérez Herrero, La Sexta Directiva Comunitaria del 
IVA, Cedecs, Barcelona, 1997, p. 69. Para mais desenvolvimentos ver, Jean Warburton, “Charities and 
Business: A VAT Conundrum”, British Tax Review, n.º 1, 2007, pp. 73-86; Sérgio Vasques, “A Noção de 
Actividade Económica para Efeitos de IVA”, Cadernos IVA 2014, Almedina, 2014, pp. 451-468; Mariana 
Gouveia de Oliveira, “As SGPS e o Direito à Dedução em sede de IVA”, Cadernos IVA 2013, Almedina, 
2013, pp. 273-276; Patrícia Herrero de la Escosura, El IVA en la jurisprudência del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europea, Marcial Pons, 1996, pp. 116 e ss; João Magalhães Ramalho, Serena Cabrita 
Neto e Miguel Paquete, ”Regularização do IVA em Operações Imobiliárias: O Acórdão Imofloresmira”, 
Cadernos IVA 2018, Almedina, 2018, pp. 233-235. Em termos de jurisprudência vejam-se os Acórdãos do 
TJUE, Processos: C-276/14 de 29.09.2015; C-219/12 de 20.06.2013; C-62/12 de 13.06.2013; C-186/89 de 
4.12.1990; C-255/02 de 21.02.2006 
10 Sérgio Vasques, “IVA, Direito à Dedução e Presunções Tributárias: a Jurisprudência do CAAD”, 
Cadernos IVA 2017, Almedina, 2017, p. 461. 
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A dedução do IVA é fundamental na mecânica deste imposto11, permitindo aos 

sujeitos passivos desonerarem-se do encargo do imposto suportado a montante e 

assegurando que a tributação incida, em cada etapa do circuito económico, sobre o valor 

acrescentado, sendo suportada pelo consumidor final. Enquanto elemento-chave da lógica 

do IVA, o direito à dedução é unanimemente reconhecido como essencial, e 

historicamente tratado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”), cabendo a 

este Tribunal muitas vezes dirimir conflitos envolvendo o direito à dedução clarificando 

os seus efeitos12. Não obstante, as disposições que preveem derrogações ao princípio do 

direito à dedução do IVA, são de interpretação restrita13. 

 Diretiva IVA (“DIVA”)14 contempla nos seus artigos 167º a 192º o mecanismo 

do crédito de imposto e o direito à dedução (que nasce quando o imposto se torna 

dedutível e exigível, nos termos do art.º 22º n.º 1 do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado “CIVA”15), de acordo com este método e em conformidade com o art.º 19º 

do CIVA, através de uma operação aritmética de subtração, ao imposto apurado nas 

vendas e prestações de serviço (outputs) e identificável nas respetivas faturas, deduz-se o 

imposto suportado nas compras e outros gastos (inputs). De acordo com o art.º 1º n.º 2 da 

                                                           
11 Veja-se neste sentido, Juan Calvo Vérgez, El Derecho de Deducción en el IVA, Madrid 2015; Clemente 
Checa González, El Derecho a la Deducción del IVA, Criterios Estabelecidos em la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justitcia Comunitario, y su Reflejo en nuestro Derecho Interno, Madrid, Primera edición, 2006; 
José Guilherme Xavier de Basto, “Desfazendo mal-entendidos em matéria de direito à dedução de Imposto 
sobre o Valor Acrescentado: As recentes alterações do artigo 23.º do Código do IVA”, Revista de Finanças 
Públicas e Direito Fiscal, Ano I, n.º 1, Primavera, Coimbra, IDEFF, Edições Almedina, 2008, pp. 37-71; 
Joaquim Silvério Mateus, “Regime e natureza do direito à dedução no Imposto sobre o Valor 
Acrescentado”, Fisco, n.º 12/13, Lisboa, Lex, 1989, pp. 30-44; Sérgio Vasques, “O IVA enquanto Imposto 
Geral de Consumo”, Cadernos IVA 2013, Católica Tax, Coimbra, Almedina, 2013, pp. 355-380; Margarida 
Reis, “O direito à dedução no IVA na Jurisprudência do TJUE”, Julgar, n.º 15, Coimbra, Coimbra Editora, 
Setembro/Dezembro, 2011, pp. 129-149. 
12 Acórdãos TJUE, Processos: C-271/12 de 8.05.2013; C-285/11 de 6.12.2012; C-80/11 e C-142/11 ambos 
de 21.06.2012; C-25/07 de 10.07.2008. Note-se que o número de decisões proferidas pelo TJUE em matéria 
de IVA desde a publicação da Sexta Diretiva (Diretiva n.º 77/388, de 17.05.1977) já supera as 500, grande 
parte destas decisões decorrentes de reenvios prejudiciais dos tribunais nacionais dos diversos Estados-
Membros. Dados disponíveis em: https://ec.europa.eu/taxation_customs/infringements_en  
13 Acórdão TJUE, Processo C-409/99 de 8.01.2002.  
14 Directiva 2006/112/CE Do Conselho de 28 de Novembro de 2006, publicada no JO L 347, de 11 de 
Dezembro de 2006. 
15 O regime do facto gerador e exigibilidade do imposto está regulado nos artigos 62º e seguintes da Diva 
e artigos 7º e 8º do CIVA. Assim, o facto gerador, no momento em que o IVA é devido, define-se como 
sendo a ocorrência em resultado da qual se consideram legalmente preenchidas as condições necessárias à 
liquidação do imposto, isto é, o momento em que nasce a divida tributária. A exigibilidade do imposto 
(momento em que o pagamento ou entrega ao Estado do IVA é exigível, isto é, momento em que o credor 
tributário Estado pode exigir o imposto) ocorre quando às autoridades fiscais é reconhecido o direito de 
reclamarem, ao sujeito passivo, o IVA devido. Cfr. Clotilde Celorico Palma, Código do IVA e RITI – Notas 
e Comentários, Almedina, 2014, p. 108. Sobre a articulação entre as noções de facto gerador e exigibilidade 
no IVA, ver, Xavier de Basto (1991), op. cit., pp. 197-202. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/infringements_en
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DIVA “Em cada operação, o IVA, calculado sobre o preço do bem ou serviço à taxa 

aplicável ao referido bem ou serviço, é exigível, com prévia dedução do montante do 

imposto que tenha incidido directamente sobre o custo dos diversos elementos 

constitutivos do preço”. O mecanismo do exercício do direito à dedução permite ao 

sujeito passivo expurgar do seu encargo o IVA suportado a montante, não o refletindo 

assim como o custo operacional da sua atividade, retirando, o efeito cumulativo ou de 

cascata, garantido a neutralidade económica do imposto16.  

 

1.1 CADUCIDADE DO DIREITO À DEDUÇÃO DO IVA 
 

A caducidade trata-se de um instituto por via do qual todos os direitos, por força 

de lei ou por vontade das partes, devem ser exercidos durante um certo período de 

tempo17, sob pena de se extinguirem pelo seu não exercício nesse prazo, como decorre do 

art.º 298º n.º 2 do Código Civil (“CC”)18. É este período de tempo que a Administração 

Tributária (“AT”) dispõe para efetuar a liquidação de um determinado imposto. A 

caducidade determina assim, o período de tempo que o credor tem para apurar e liquidar 

uma divida tributária19. 

O prazo que a AT tem para exercer o direito à liquidação dos tributos é de 4 anos, 

nos termos do art.º 45º LGT, para o efeito que nos interessa, reza o n.º4 do mesmo artigo 

que, no caso do IVA, o prazo se começa a contar a partir do início do ano civil seguinte 

àquele em que se tiver verificado, respetivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto 

tributário. Apesar do IVA ser considerado dogmática e doutrinalmente como um imposto 

                                                           
16 Clotilde Celorico Palma (2018), op. cit., p. 102; Clotilde Celorico Palma (2014), Código do IVA e RITI... 
op. cit.,  p. 236. No âmbito do exercício do direito à dedução do IVA existem uma série de requisitos, nos 
art.ºs 19º a 25º do CIVA encontramos quais as regras a observar para o exercício do direito à dedução do 
imposto, fixando a lei requisitos de natureza objetivos, os ligados ao tipo de despesas, os requisitos de 
natureza subjetiva, relativos ao sujeito passivo, e os requisitos de ordem temporal, que têm a ver com o 
período em que é possível exercer o direito à dedução do IVA, sendo de verificação cumulativa no momento 
do exercício do direito à dedução, Decisão Arbitral CAAD, 379/2018-T de 11.03.2019. Para mais 
desenvolvimentos ver, Clotilde Celorico Palma (2014), op. cit., pp. 229-230; Sérgio Vasques (2015), op. 
cit., pp. 336-345. 
17 Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, Vol. II. Coimbra, Almedina, 1998, p. 495; José 
Marques Dias, Teoria Geral da Caducidade, Lisboa, 1953, p. 46 
18 Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Lisboa: Áreas 
Editora, 2008, p. 15 
19 J. L. Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 259; Joaquim 
Freitas da Rocha, Lições de Procedimento e Processo Tributário, 5ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 
pp. 372-374. 
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de obrigação única20 (tendo em conta que a obrigação de imposto não depende de uma 

ocorrência tendencialmente regular e previsível, mas de atos ou factos isolados ou 

separados, que são as transmissões de bens, prestações de serviços, importações e 

aquisições intracomunitárias de bens sobre que incide), o art.º 43º da Lei n.º 32-B/2002, 

de 30 de Dezembro determinou um prazo mais alargado em relação ao que vigorava 

anteriormente, tratando o IVA (para efeitos de início de contagem do prazo de 

caducidade) como um imposto periódico (ou seja, ficcionando que a globalidade das 

operações ocorridas num ano civil constituem um único facto tributário). Isto torna 

substancialmente mais fácil e simples o cálculo do prazo de caducidade, uma vez que este 

se inicia sempre na mesma data (1 de Janeiro do ano seguinte), independentemente de a 

exigibilidade da operação sujeita e não isenta ter ocorrido no início, no meio ou no fim 

do ano anterior21. 

No que diz respeito ao direito à dedução, cujo conteúdo se esvazia com um único 

ato de exercício, o seu não exercício, ou o seu exercício deficiente, é condição de 

verificação da caducidade e não a sua causa. Desta forma, o direito caducável existirá até 

ao termo do seu limite de vida, quer se exerça ou não, exceto se se esgotar com um único 

ato de exercício e este ocorrer antes do termo do prazo de caducidade. No IVA os prazos 

de caducidade do exercício do direito à dedução são prazos perentórios cuja 

ultrapassagem determina a extinção do direito à dedução do imposto (a definição de um 

prazo de caducidade terá sempre impacto na neutralidade do imposto, ao implicar a não 

permissão do sujeito passivo da desoneração do imposto suportado na aquisição de inputs 

                                                           
20 Jorge Lopes de Sousa (2008), op. cit., pp. 44-49; Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado 
e Comentado, 6ª Edição, Lisboa: Áreas Editora, 2011, pp. 891-893, anotação 2ª ao art.º 175º; Regime Geral 
das Infrações Tributárias Anotado e Comentado, 4ª Edição, Lisboa: Áreas Editora, 2010, anotação 4ª ao 
art.º 33º. 
21 José Maria Fernandes Pires (2015), op. cit., p. 408, anotação n.º 28 ao art.º 45. Este alargamento do prazo 
de caducidade gerou bastante polemica quer ao nível da doutrina quer da jurisprudência, tendo sido decidido 
pelo STA que “o efeito extintivo do direito à liquidação do IVA é o decurso do “inteiro” prazo de 
caducidade e não a ocorrência do seu “dies a quo”, a nova redação do n.º4 do artigo 45º da Lei Geral 
Tributária é aplicável ao prazo em curso, atento ao disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12º do Código 
Civil” (proc. 01076/09 de 17.03.2011), vejam-se entre muitos outros os acórdãos dos processos: 0461/11 
de 7.09.2011; 0417/13 de 15.05.2013. 
 Para uma análise mais aprofundada do instituto da caducidade ver, Joaquim Gonçalves, A Caducidade face 
ao Direito Tributário, Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Lisboa: Vislis Editores, 1999, p. 
225 e ss.; Rui Marques, Caducidade do Direito de Liquidação do Imposto, 2ª Edição, Vida Económica, 
2018; Serena Cabrito Neto e Carla Castelo Trindade, Contencioso Tributário, Vol. I., Almedina, 2017, pp. 
236-250. 
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indispensáveis à realização de operações que conferem o direito à dedução do IVA 

incorrido no âmbito da sua atividade económica)22. 

O art.º 98 n.º 2 do CIVA determina a regra geral em matéria de caducidade no 

direito à dedução, na qual “o direito à dedução ou ao reembolso do imposto entregue em 

excesso só pode ser exercido até ao decurso de quatro anos após o nascimento do direito 

à dedução ou pagamento em excesso do imposto, respetivamente”23. Como vimos o prazo 

estabelecido pelo art.º 45º da LGT para que a AT possa exercer o seu direito à liquidação 

é também de quatro anos, esta simetria de prazos, contribui para a harmonização do 

sistema de funcionamento do IVA, diminuindo o risco de ocorrência de casos em que o 

princípio da neutralidade saia prejudicado24. 

O TJUE já se pronunciou no sentido de que a DIVA não se opõe a que os Estados 

fixem um prazo para o exercício do direito de dedução, desde que sejam respeitados o 

princípio da equivalência e da efetividade25, salientando este Tribunal, que a exigência 

do prazo não torne excessivamente difícil ou impossível na prática26. 

 

 

1.2. FORMALIDADES DAS FATURAS  
 

Um dos requisitos no âmbito do exercício do direito à dedução consubstancia a 

formalidade das faturas. Todavia para abordar esta questão sem ir à sua ratio é um ato a 

                                                           
22 Afonso Arnaldo e Tiago Albuquerque Dias, “Afinal qual o Prazo para Deduzir IVA? Regras de 
Caducidade e (In)segurança Jurídica”, Cadernos IVA 2014, Almedina, 2014, pp. 21-24. 
23 Sobre a questão do reembolso do IVA ver, Clotilde Celorico Palma, “Da cessão do crédito ao reembolso 
de IV pelo sujeito passivo”, Cadernos IVA IV, Almedina, 2018, pp. 125-158; Clotilde Celorico Palma e 
Ana Perestrelo, A cessão do crédito aa reembolsos actuais e futuros de IVA, Cadernos IDEFF n.º 23, 
Almedina, Julho de 2017. 
24 Inês Pinto Leite, “A Caducidade do Direito à Dedução do IVA”, Cadernos IVA 2013, Almedina, 2013, 
p. 245. 
25 O princípio da equivalência, enquanto decorrência do princípio da não discriminação, exige que situações 
comparáveis no plano da dedução ou correção da dedução, não sejam tratadas de maneira diferente e, por 
sua vez, que situações diferentes não sejam tratadas de maneira igual, a não ser que tal seja objetivamente 
justificável, pelo que incumbe verificar a semelhança das situações em causa, na perspetiva do seu objeto, 
da causa dos seus elementos essenciais, por forma a evitar situações de desigualdade na aplicação das 
modalidade destinadas a assegurar os direitos fundados na UE, como é o caso do direito à dedução do IVA. 
Em relação ao princípio da efetividade, este opõe-se a que os Estados-Membros impossibilitem ou 
dificultem excessivamente, através das suas normas internas, o exercício do direito à dedução ou correção 
da dedução pelo que a legislação interna deve prever prazos e procedimentos razoáveis para o exercício 
daqueles direitos. Cfr. Alexandra Martins e André Areias, “Os Prazos para a Regularização de Erros: 
Análise à Luz dos Princípios da Efectividade e Equivalência”, Cadernos IVA 2017, Almedina, 2017, p. 60. 
26 Acórdãos TJUE processos: C-284/11 de 12.07.2012; C-332/15 de 28.07.2016; C-427/10 de 15.12.2011; 
C-89/10 e C-96/10 ambos de 8.09.2011. 
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ser evitado por diversas razões, uma delas prende-se com o risco de se considerar que as 

formalidades constantes das faturas se tratam de um mero conjunto de regras que servem 

o formalismo onde as Administrações Fiscais tendem a refugiar-se27. 

A fatura muitas vezes é tida como uma espécie de “cheque” sobre o Estado28, 

estando o direito à dedução assente essencialmente numa ideia de “título de crédito”, isto 

é, “o documento necessário para constituir exercer e transferir o direito literal e 

autónomo nele incorporado”29. Desta forma o mecanismo do direito à dedução só poderá 

funcionar eficazmente se o direito dos sujeitos passivos ao longo da cadeia de transações 

puder ser facilmente demonstrável. Daí que se compreenda que as faturas devam ter um 

conteúdo legalmente determinado e homogéneo30, pois dada a sua enorme relevância, 

estas permitem, não só o direito à dedução por parte do adquirente dos bens ou serviços, 

mas também porque têm um papel crucial no controlo que deve ser feito por parte das 

Administrações Fiscais quanto ao pagamento do imposto devido31. Relativamente ao 

emitente, a fatura permite o controlo do pagamento do imposto, no caso do destinatário, 

a fatura permite o controlo do direito à dedução. 

É da leitura do art.º 178º da DIVA (transposta para o art.º 19 n.º 2 alínea a) e n.º 6 

do CIVA), que retiramos os requisitos de forma a que está adstrito o exercício do direito 

à dedução, desde logo na sua alínea a), que relativamente às transmissões de bens e das 

prestações de serviços, o sujeito passivo deve “ (…) possuir uma factura emitida em 

conformidade com os artigos 220º a 236º, 238º, 239º e 240º”. Este artigo ao fazer 

depender o exercício do direito à dedução do IVA à emissão de uma fatura regular, tem 

que ver com o facto de que uma fatura é ao mesmo tempo, suporte de liquidação e de 

dedução do imposto. Isto é, em relação ao emitente porque através da fatura este poderá 

“saldar” a sua obrigação de entrega de imposto. Por sua vez, quanto ao destinatário, 

porque este pode deduzir o IVA nela incluído32. Em suma, a fatura acaba por funcionar 

como um elo de ligação entre emitente e destinatário33. 

                                                           
27 André Conde Morais e Sofia Saraiva de Menezes, “Formalidades das Faturas e Direito à Dedução: o 
Acórdão Barlis”, Cadernos IVA 2017, Almedina, 2017, p. 63. 
28 Acórdão TCAS Processo 01438/06 de 21.11.2006. 
29 Engrácia Antunes, Títulos de Crédito, Uma Introdução, 2º Edição, Coimbra Editora, 2012, p. 7. 
30 Miguel Durham Agrellos e Paulo Pichel, “Jurisprudência do TJUE sobre Exigências de Forma das 
Faturas e Direito à Dedução do IVA”, Cadernos IVA 2015, Almedina, 2015, pp. 191-192. 
31 André Conde Morais (2017), op. cit., p. 64; Acórdão TJUE Processo C-152/02 de 29.04.2004. 
32 André Conde Morais (2017), op. cit., p. 82. 
33 Acórdãos TJUE, Processos: C-642/11 e C-543/11 ambos de 31.01.2013. 
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Quanto ao conteúdo das faturas, os elementos que devem constar nas mesmas 

estão tipificados no art.º 226º da DIVA (art.º 36º n.º 5 do CIVA) dos quais destacamos o 

n.º 6 “a quantidade e natureza dos bens entregues ou a extensão e natureza dos serviços 

prestados” e n.º 7 “a data em que foi efectuada, ou concluída, a entrega de bens ou a 

prestação de serviços (…) ”, pois foram objeto de análise por parte do TJUE num acórdão 

bastante interessante que versa mais uma vez sobre a questão dos requisitos obrigatórios 

que devem constar nas faturas e as respetivas consequências ao nível do exercício do 

direito à dedução do IVA. 

Estamos a falar de uma decisão do TJUE que remonta a Setembro de 201634, 

resultante de um pedido de reenvio prejudicial por parte do Centro de Arbitragem 

Administrativa (“CAAD”)35, no qual a AT não considerou como válida a emissão de 

quatro faturas de uma sociedade de advogados à sociedade Barlis, Investimentos 

Imobiliários e Turísticos SA (“Barlis”) e recusando desta forma um pedido de reembolso 

de IVA apresentado pela Barlis resultante do exercício do direito à dedução do IVA.  

No entender da AT, as deduções foram indevidas uma vez que as faturas que 

serviram de suporte não cumpriam as exigências formais impostas pela DIVA no seu art.º 

226.º n.os 6 e 7 e pelo CIVA no seu art.º 36º n.º 5 alínea b), ou seja, não resultava dos seus 

descritivos de forma clara, os tipos de serviços que foram concretamente prestados 

(quantidades unitárias e respetivos totais) nem o período temporal a que se reportam.  

As faturas em causa continham os seguintes descritivos: “Serviços jurídicos 

prestados entre 1 de Dezembro de 2007 até à presente data”; “Honorários por serviços 

jurídicos prestados até à presente data”; “Honorários por serviços jurídicos prestados 

entre 1 de Novembro de 2009 e a presente data”; e “Honorários por serviços jurídicos 

prestados entre Julho até à presente data”.  

A questão suscitada pela AT visou obter do TJUE o entendimento sobre a questão 

de saber qual a extensão adequada das menções que devem obrigatoriamente constar da 

fatura, a extensão e natureza dos serviços prestados e a data em que a prestação de 

serviços foi efetuada e, por fim, qual a consequência de eventual insuficiência do 

descritivo da fatura no que tange ao exercício do direito à dedução do IVA nela 

mencionado. 

                                                           
34 Acórdão TJUE, Processo C-516/14 de 15.09.2016. 
35 Decisão Arbitral 3/2014-T de 6.12.2016. 
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Considerando que a questão essencial se prende, em última análise, com a 

dedutibilidade do imposto, não há dúvida que a importância da jurisprudência vertida no 

acórdão em análise é enorme, dado que nos Tribunais portugueses existe uma quantidade 

assinalável de processos a aguardar decisão, nos quais se discute, precisamente, a 

legalidade de liquidações oficiosas de IVA, com fundamento na alegada violação do art.º 

36º do CIVA, por incumprimento do ónus de discriminação minuciosa dos serviços 

prestados. No presente Acórdão o TJUE estabelece um entendimento claro, objetivo e 

contundente sobre as normas de direito europeu em causa e a necessária conformidade 

das normas do direito nacional dos Estados membros (no caso Portugal) sob pena de 

violação do disposto na Diretiva IVA36. 

O Tribunal vê-se confrontado com uma questão nova, relativamente ao grau de 

detalhe da descrição de uma prestação de serviços numa fatura. Isto porque, até então o 

TJUE só tinha examinado num único processo os requisitos previstos no art.º 226º da 

DIVA, relativos à “natureza” de uma entrega de bens37. 

Após uma extensa análise do caso em apreço, o TJUE declarou que o artigo 226° 

da DIVA deve ser interpretado no sentido de que faturas que só contenham a menção 

“serviços jurídicos prestados desde determinada data até ao presente”, como as que 

estão em causa no processo principal, não respeitam, em princípio, as exigências previstas 

no n° 6 deste artigo. 

Declarou ainda que as faturas que só contenham a menção “serviços jurídicos 

prestados até ao presente” não respeitam, em princípio, as exigências previstas no 

referido n.º 6 nem as do n.º 7 do mesmo artigo, concluindo que cabe ao órgão jurisdicional 

de reenvio, verificar se os documentos contem uma apresentação mais detalhada dos 

serviços jurídicos em causa e podem ser equiparados a uma fatura38. 

Apesar disso, é entendimento do TJUE, como resulta da resposta dada à segunda 

parte da questão prejudicial colocada, que “o artigo 178°, alínea a) da DIVA deve ser 

interpretado no sentido de que se opõe a que as autoridades tributárias nacionais possam 

recusar o direito a dedução do imposto sobre o valor acrescentado pelo simples facto de 

                                                           
36 Maria Do Rosário Anjos, “O DIREITO À DEDUÇÃO DE IVA NA PERSPECTIVA DO TJUE – 
Comentário ao Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 15 de setembro de 2016 - «Acórdão 
Barlis, SA» –“, Revista da Faculdade de Direito e Ciência Politica, Universidade Lusófona do Porto, Nova 
Série, n.º 10, 2017, p. 109. 
37 Acórdão TJUE, Processo C-78/12 de 18.07.2013. 
38 Conclusões da Advogada Geral, apresentadas a 18 de Fevereiro de 2016 no Caso Barlis, n.º 26. 
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o sujeito passivo possuir uma fatura que não cumpre os requisitos exigidos pelo artigo 

226.°, nºs 6 e 7, desta diretiva, quando essas autoridades dispõem de todas as 

informações necessárias para verificar se os requisitos substantivos relativos ao 

exercício desse direito se encontram satisfeitos.” 

A presente decisão do TJUE oferece uma interpretação que se opõe ao formalismo 

do CIVA relativamente aos requisitos da emissão de faturas, privilegiando, de algum 

modo, os requisitos substanciais em detrimento dos formais.39 

Se, outrora, a recusa da dedução de IVA se poderia fundar exclusivamente na 

ausência dos pressupostos formais constantes do Código IVA, poder-se-á, agora, 

perspetivar que a recusa do exercício do direito à dedução não poderá ter como único 

fundamento o não preenchimento dos pressupostos contidos nesta última norma legal40. 

 

2. CASO DE ESTUDO: O ACÓRDÃO BIOSAFE 
 

A 12 de Abril de 2018 o TJUE proferiu uma decisão decorrente de um pedido de 

reenvio prejudicial efetuado pelo Supremo Tribunal de Justiça português (“STJ”), no 

âmbito de um litígio de natureza cível. Esta decisão debruça-se sobre o prazo para o 

exercício do direito à dedução, pese embora o TJUE já se tenha pronunciado na sua vasta 

jurisprudência sobre esta questão, a novidade nesta decisão tem que ver com a contagem 

do prazo para efeitos da referida dedução, quando existam faturas corrigidas através de 

documentos retificativos41. 

O referido litígio opôs a Biosafe – Indústria de Reciclagens, SA (“Biosafe”), à 

Flexipiso – Pavimentos, SA (“Flexipiso”), a respeito da recusa desta última em 

reembolsar à Biosafe um acréscimo de IVA que esta pagou na sequência de uma 

liquidação adicional. 

Porquanto em relação aos factos temos que: 

                                                           
39 André Conde Morais (2017), op. cit., pp. 88-91. 
40 Rogério M. Fernandes Ferreira, Marta Machado de Almeida, Jorge Lopes de Sousa, José Pinto Santos, 
Soraia João Silva, “Forma e substancia na faturação em IVA: o caso Barlis nos serviços jurídicos”, 
newsletter n.º 33/16, de 4 de Outubro de 2016, RFF, p. 5 
41 Acórdão TJUE, Processo C-8/17 de 12.04.2018. A Decisão por parte do STJ foi proferida em Julho do 
mesmo ano, Processo 10290/13.3YIPRT.L1.S1 de 5.07.2018. 
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(i) Entre Fevereiro de 2008 e Maio de 2010, a Biosafe vendeu à Flexipiso, 

sujeito passivo de IVA, granulado de borracha fabricado a partir de pneus 

reciclados, no valor global de € 664 538,77 faturando IVA à taxa reduzida 

de 5%. 

(ii) Na sequência de uma inspeção tributária realizada em 2011, relativa aos 

exercícios de 2008 a 2010, a AT portuguesa considerou que devia ter sido 

aplicada taxa normal de IVA de 21% e procedeu à emissão das 

correspondentes liquidações adicionais que ascenderam ao valor global de 

€ 100 906,50. 

(iii) No seguimento da referida inspeção, a Biosafe procedeu ao pagamento do 

montante liquidado adicionalmente, tendo solicitado o respetivo 

reembolso à Flexipiso, mediante o envio de avisos de lançamento.  

(iv) A Flexipiso recusou pagar este acréscimo de IVA por, nomeadamente, não 

poder proceder à sua dedução, uma vez que o prazo de quatro anos previsto 

na legislação aplicável já tinha expirado, antes da receção dos referidos 

avisos de lançamento (que datam de 2012), e por entender que não lhe 

incumbia suportar as consequências de um erro que era apenas da 

responsabilidade da Biosafe. 

(v) Na sequência da recusa, foi intentada uma ação para obter a condenação 

no reembolso do montante que tinha pago, acrescido de juros de mora. 

Tanto o tribunal de 1.ª instância, que conheceu desta última ação, como o 

tribunal de recurso, consideraram que, no que se refere aos avisos de 

lançamento recebidos mais de quatro anos após a emissão das faturas 

iniciais, não era possível repercutir o IVA relativo a essas faturas porque 

esta já não tinha o direito de proceder à dedução do IVA. 

A Biosafe interpôs então recurso no órgão jurisdicional de reenvio, o STJ, e dada 

a inexistência de jurisprudência que desse resposta inequívoca às questões de 

interpretação da DIVA que aqui se colocam de forma a poder dirimir o litígio em questão, 

foi solicitado ao TJUE que se pronunciasse sobre as seguintes questões prejudiciais: 

1) A DIVA e em particular os seus artigos 63°, 167°, 168°, 178°, 179°, 180°, 182° 

e 219°, bem como o princípio da neutralidade opõem-se a uma legislação da qual resulte 

que, numa situação em que o alienante dos bens que foi sujeito a uma inspeção tributária 
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da qual resultou que a taxa de IVA que oportunamente aplicara era inferior à devida, 

pagou ao Estado o acréscimo de imposto e pretende obter o respetivo pagamento do 

adquirente, o prazo para este último poder proceder à dedução desse acréscimo se conta 

a partir da emissão das faturas iniciais e não da emissão ou da receção dos documentos 

retificativos; e, 

2) Concluindo-se que não se verifica essa oposição, a Diretiva IVA opõem-se a 

uma legislação da qual decorra que, recebidos os documentos retificativos das faturas 

iniciais, emitidos na sequência da inspeção tributária e do pagamento ao Estado do 

acréscimo de imposto, e destinados a obter o pagamento desse acréscimo, num momento 

em que o referido prazo para o exercício do direito de dedução já decorreu, é ou não 

legítimo ao adquirente recusar o pagamento, assim entendendo que a impossibilidade de 

dedução do acréscimo de imposto justifica a recusa de repercussão. 

Em suma, a questão central prendeu-se com o cômputo do prazo em que o cliente 

pode deduzir o IVA, quando este só́ toma conhecimento do mesmo mediante documentos 

emitidos quatro anos depois da data da fatura inicialmente emitida42.  

                                                           
42 O art.º 29º n.º 7 do CIVA refere que “ (…) quando o valor tributável de uma operação ou o imposto 
correspondente sejam alterados por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser emitido documento 
retificativo de fatura (…).” 
Relativamente ao documento retificativo à fatura estabelece o art.º 36º n.º 6 do Código do IVA que “ (…) 
as guias ou notas de devolução e outros documentos retificativos de faturas devem conter, além da data e 
numeração sequencial, os elementos a que se refere a alínea a) do número anterior, bem como a referência 
à fatura a que respeitam e as menções desta que são objeto de alterações (…).” 
A situação mais vulgar será o fornecedor emitir uma nota de crédito, procedendo assim à regularização ou 
anulação da fatura anteriormente emitida. 
Contudo, também será possível ser o cliente a retificar a fatura anteriormente emitida através da emissão 
de nota de débito. Tal procedimento tem suporte pelo entendimento veiculado pela AT no Ofício-Circulado 
n.º 30 141/2013, de 4 de janeiro. No ponto referente a “Documentos retificativos da fatura (artigo 29.º, n.º 
7 e artigo 36.º, n.º 6 do CIVA) ”, estabelece-se que: 
“ (…) De harmonia com a nova redação do n.º 7 do artigo 29.º, quando o valor tributável de uma operação 
ou o correspondente imposto sejam alterados, por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser emitido 
documento retificativo da fatura, o qual deve conter os elementos referidos na alínea a) do n.º 5 do artigo 
36.º, bem como a referência à fatura a que respeita e a menção dos elementos alterados. 
As notas de crédito e as notas de débito são documentos retificativos de fatura, podendo ser emitidos pelos 
sujeitos passivos adquirentes dos bens ou destinatários dos serviços, desde que observados os seguintes 
requisitos: 
- Resultem de acordo entre os sujeitos passivos intervenientes, fornecedor dos bens ou prestador dos 
serviços e adquirente ou destinatário dos mesmos; 
- Sejam processados em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 29.º, ou seja, quando o valor tributável 
de uma operação ou o imposto correspondente sejam alterados por qualquer motivo, incluindo inexatidão; 
- Contenham os elementos a que se refere o n.º 6 do artigo 36.º, dos quais se realça a referência à fatura 
a que respeitam (…).”. Cfr. Parecer Técnico da OCC, “IVA – Documentos retificativos da fatura emitidos 
pelo adquirente”, PT 21011 de 4.10.2018. 
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O TJUE começou por relembrar que o direito à dedução constitui um princípio 

fundamental do sistema comum do IVA que não pode, em princípio, ser limitado e que 

se exerce imediatamente em relação à totalidade dos impostos que tenham onerado as 

operações efetuadas a montante, sendo o exercício do referido direito possível, em 

princípio, a partir do momento em que o sujeito passivo está na posse de uma fatura43. 

Pese embora, a possibilidade de exercício do direito à dedução do IVA sem limite 

de tempo vai contra o princípio da segurança jurídica, exigindo que a situação fiscal do 

sujeito passivo (tendo em conta os seus direitos e obrigações face à Administração Fiscal), 

não seja suscetível de ser indefinidamente posta em causa44. 

No caso em apreço, a empresa compradora ficou impossibilitada de exercer o seu 

direito à dedução antes da regularização do IVA efetuada pela vendedora, não tendo 

previamente tido acesso a documentos retificativos das faturas iniciais nem sabido que 

era devido um acréscimo de IVA. 

Ou seja, foi só no seguimento dessa regularização que ficaram reunidas as 

condições substantivas e formais que dão direito à dedução do IVA e que a compradora 

podia, assim, pedir a desoneração do encargo do IVA devido ou pago em conformidade 

com a DIVA e com o princípio da neutralidade fiscal. Consequentemente, não tendo a 

compradora dado provas de falta de diligência antes da receção dos avisos de lançamento 

e visto não haver abuso ou conluio fraudulento com a vendedora, não se podia 

validamente opor ao exercício do direito à dedução do IVA um prazo que tenha começado 

a correr na data de emissão das faturas iniciais e que, em relação a algumas operações, 

tenha expirado antes desta regularização45. 

Uma vez que a recusa do direito à dedução é uma exceção à aplicação do princípio 

fundamental que constitui aquele direito, impende sobre as autoridades fiscais a 

responsabilidade de fazerem prova bastante de que os elementos objetivos que 

demonstram a existência de fraude ou de abuso estão reunidos. Por conseguinte, o TJUE 

refere que, em circunstancias análogas às dos processos acima referidos (não obstante o 

direito à dedução nascer no momento em que o imposto dedutível se torna exigível), o 

                                                           
43 Acórdão Barlis, n.º 29 e 33. 
44 Idem, n.º 36. 
45 Ibidem, n.ºs 42 e 43. 
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prazo de quatro anos para o exercício deste direito deve contar-se desde a data em que o 

cliente receciona os documentos que legalmente lhe permitem a dedução do IVA46. 

Assim, concluiu o TJUE que o princípio da neutralidade impede que o IVA pago 

ao Estado e que foi objeto de documentos retificativos das faturas iniciais vários anos 

após a entrega dos bens ou prestação dos serviços em causa, possa apenas ser objeto de 

dedução dentro do prazo previsto para o exercício deste direito, contado a partir da data 

de emissão das faturas inicialmente emitidas47. 

 

 

3. CONCLUSÕES 
 

Os requisitos formais que decorrem da Diretiva IVA estabelecidos para o 

exercício do direito à dedução, deverão ter como intuito a cobrança exata do imposto bem 

como a correta fiscalização da aplicação do mesmo. Não podendo estes requisitos formais 

condicionar o direito à dedução dada a importância que têm na mecânica do imposto. 

As faturas que contenham os elementos obrigatórios previstos no CIVA 

consideram-se passadas na forma legal para efeitos do exercício do direito à dedução, 

tendo vindo a ser entendimento do TJUE que os Estados-Membros só podem associar o 

exercício do direito à dedução à observância de condições relativas ao conteúdo das 

faturas expressamente previstas da Diretiva IVA. Porquanto, de acordo com a 

jurisprudência constante daquele Tribunal, o princípio da neutralidade exige que a 

dedução do IVA seja concedida se os requisitos substantivos tenham sido cumpridos, 

mesmo que os sujeitos passivos tenham negligenciado certos requisitos formais. 

A decisão do TJUE no Acórdão Barlis traduz um marco importante para o 

enquadramento e interpretações futuras das questões que nele foram decididas, de 

extrema importância para o desfecho de muitos processos judiciais pendentes nos 

tribunais nacionais, com origem em situações similares à do acórdão em questão. Pois se, 

até então, a recusa da dedução de IVA se poderia fundar exclusivamente na ausência dos 

requisitos formais plasmados no Código do IVA, a partir de agora, a recusa do exercício 

                                                           
46 Ibidem, n.º 39. 
47 Idêntica decisão já́ tinha sido tomada no âmbito do Processo C- 533/16 de 21.03.2018. 
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do direito à dedução dificilmente poderá ter como único fundamento o não preenchimento 

dos pressupostos formalmente exigidos para as faturas. 

 Não obstante o mérito da jurisprudência em análise, indubitavelmente irão 

emergir novas questões no futuro no que respeita à apreciação dos documentos que 

titulem as informações necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos 

substantivos, a sua natureza e idoneidade.  

A decisão referente ao Acórdão Biosafe, veio contribuir para clarificar e 

estabelecer linhas condutoras relativamente à contagem do prazo do direito de dedução 

do IVA, quando aconteçam situações análogas do caso em apreço, em que exista posterior 

retificação de faturas emitidas. 

 Por conseguinte, esta decisão possibilita (designadamente nos casos em que não 

se encontre provada a falta de diligência do adquirente e, bem assim, nos casos em que 

não haja conluio fraudulento entre as partes envolvidas), que o prazo para efeitos de 

exercício do direito à dedução não seja contado a partir da data de emissão das faturas 

iniciais, caso tal prazo já tenha expirado. 
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