
REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP (2020) ANO II – NÚMERO 1 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÕES COMPOSTAS: OS MAIS RECENTES 

DESENVOLVIMENTOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 

EUROPEIA E NA POSIÇÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

 

LEASE OF IMMOVABLE PROPERTY AND COMPOSITE SUPPLIES: THE MOST RECENT 

DEVELOPMENTS IN THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE CASE LAW AND IN THE RULINGS OF THE 

PORTUGUESE TAX AUTHORITIES 

 

VÍTOR LOUREIRO E SILVA
1 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda a problemática do tratamento em IVA das operações compostas, 

concretamente aquelas em que a cedência do gozo temporário de um bem imóvel é 

acompanhada pelo fornecimento de equipamento e/ou serviços, com particular enfoque 

para a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da União Europeia vertida nos casos 

Mailat e Manuel Sequeira e o seu impacto no posicionamento administrativo da 

Autoridade Tributária e Aduaneira relativamente a esta matéria. 

 

Palavras-Chave: IVA; locação de bens imóveis; operações compostas; Mailat; Manuel 

Sequeira. 

 

ABSTRACT 

This article addresses the VAT treatment of the composite supplies, namely, those in 

which the lease of immovable property is accompanied by the supply of equipment and/or 

services, considering the recent case law of the European Court of Justice in Mailat and 

Manuel Sequeira judgements and their impact on the position of the Portuguese Tax and 

Customs Authorities regarding this matter. 
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1. ENQUADRAMENTO 

 

A qualificação em sede do Imposto sobre o Valor Acrescentado «doravante “IVA”» das 

operações ditas compostas, de que são exemplo as operações que envolvem a cedência 

do gozo temporário de um imóvel2 acompanhadas, simultaneamente, do fornecimento de 

bens e/ou serviços, não se afigura linear. 

 

Existindo consequências substancialmente distintas consoante a operação seja 

enquadrada como uma locação de um bem imóvel, isenta de IVA3 ou, ao invés, como 

uma prestação de serviços tributada em IVA, o correto enquadramento destas operações 

assume importância capital para os operadores económicos. 

 

Não raras vezes, em momento antecedente à celebração de qualquer contrato, os 

operadores económicos procedem à aquisição de serviços de construção civil para 

adequar o imóvel à finalidade a que se destina, suportando, a montante, custos com IVA 

particularmente significativos. 

 

Neste contexto, perceber se a operação que irá ser realizada a jusante é isenta ou tributada 

em IVA é, desde logo, fundamental para os operadores económicos discernirem se podem 

deduzir o IVA suportado nos recursos afetos ao imóvel ou se, porventura, esse imposto 

configura um custo efetivo na sua esfera4, podendo, inclusive, influenciar a tomada de 

decisões de gestão5. 

 

Uma vez concretizada a operação, caso a Autoridade Tributária e Aduaneira «doravante 

“AT”», no âmbito de uma inspeção tributária, venha a discordar do enquadramento em 

 
2 Sobre o conceito de bem imóvel veja-se o artigo 13.º - B do Regulamento de Execução (UE) 

n.º 282/2011, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 1042/2013 do Conselho de 7 de 

outubro de 2013. 
3 Trata-se de uma isenção incompleta que não confere o direito à dedução do imposto suportado. Cfr. 

CLOTILDE CELORICO PALMA – “Introdução ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado”, Cadernos 

IDEFF, I, 6.º edição, Almedina, Coimbra, 2014, pp.175 ss. 
4 Admitindo que a locação é isenta de IVA e que não se verifica a opção pela renúncia à isenção de IVA 

prevista no n.º 4 do artigo 12.º do Código do IVA e no Decreto-Lei n.º 21/2007 de 29 de janeiro, 

matéria que se encontra excluída do âmbito da nossa análise. 
5 Sendo a operação isenta de IVA, não conferindo ao locador o direito à dedução do IVA suportado a 

montante, este tenderá a estipular uma remuneração mais elevada de modo a acomodar uma 

componente de IVA oculto. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1042&from=EN
https://www.ideff.pt/cad_detail.php?zID=9&aID=13
https://www.ideff.pt/cad_detail.php?zID=9&aID=13
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva12.aspx
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IVA conferido pelas partes6, o locador/cedente/prestador7 pode ser confrontado com uma 

situação de falta de liquidação de IVA8, ao passo que o locatário/cessionário/adquirente 

pode ver o seu direito à dedução coartado9, acrescendo às contingências apontadas, em 

ambos os cenários, as respetivas coimas e juros. 

 

Por outro lado, o enquadramento em IVA destas operações pode ser igualmente 

importante para determinar o tratamento em IVA de eventuais operações ulteriores 

baseadas naquelas (como por exemplo, o pagamento de uma indemnização10), ou que lhe 

sejam acessórias (como pode ser o caso da locação de áreas destinadas ao estacionamento 

de viaturas11). 

 

Acresce que os contratos de arrendamento e subarrendamento podem originar tributação 

em sede de Imposto do Selo12 e obrigar ao cumprimento de obrigações declarativas no 

âmbito deste imposto13. 

 

 
6 Nos termos do n.º 4 do artigo 36.º da Lei Geral Tributária «doravante “LGT”» «A qualificação do 

negócio jurídico efetuada pelas partes, mesmo em documento autêntico, não vincula a administração 

tributária.» 
7 O nomen iuris dos contratos que titulam estas operações varia, frequentemente, entre contrato de 

arrendamento, cessão de exploração, cedência e utilização de espaço, disponibilização de espaço e 

prestação de serviços. 
8 Não se encontrando o locador/cedente/prestador a liquidar IVA nas rendas, por considerar que a 

operação decorrente do contrato é isenta de IVA, e entendendo a AT que a operação é tributada em 

IVA, o locador/cedente/prestador debate-se, neste cenário, com uma situação de falta de entrega da 

prestação tributária adveniente da não liquidação de IVA nas rendas. Esta situação pode também criar 

entropias comerciais e negociais sempre que o locatário/cessionário/adquirente seja uma entidade com 

restrições no direito à dedução (por exemplo, entidades bancárias ou seguradoras) e o locador vier, a 

posteriori, repercutir o IVA nas rendas. 
9 Será o caso se o locador/cedente/prestador se encontrar a liquidar IVA nas rendas, por entender que a 

operação subjacente ao contrato é tributada em IVA, e o locatário/cessionário/adquirente deduzir o 

imposto das rendas por afetar o imóvel a uma atividade tributada. Entendendo a AT que a operação é 

isenta de IVA, ao invés de tributada, procederá à correção do imposto indevidamente deduzido pelo 

locatário/cessionário/adquirente. Nesta hipótese, o locatário/cessionário/adquirente é, assim, 

surpreendido com um custo significativo que pode criar adversidades na relação comercial, contratual 

e negocial estabelecida com o locador. 
10 Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia «doravante “TJUE”», de 15.12.1993, processo 

n.º C-63/92, disponível em https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/ e, entre outras, a informação 

vinculativa de 28.05.2012, processo n.º 3207. 
11 Cfr. Acórdão do TJUE, de 13.07.1989, processo n.º 173/88, disponível em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/ e a informação vinculativa de 18.03.2011, processo n.º 1749. 
12 Cfr. Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo. 
13 Cfr. Artigo 60.º do Código do Imposto do Selo. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt36.aspx
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98388&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4743364
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://www.taxfile.pt/file_bank/news0914_9_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news0914_9_1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96034&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4744046
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://www.taxfile.pt/file_bank/news2013_11_1.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/ccod-selo-tabgiselo.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo60.aspx
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Todavia, uma vez que as operações tributadas em IVA não são sujeitas a Imposto do 

Selo14, o correto tratamento em IVA do arrendamento e do subarrendamento afigura-se 

essencial para avaliar acertadamente os impactos existentes para efeitos do Imposto do 

Selo15. 

 

Atenta a importância da matéria em apreço, cuidamos de analisar, num primeiro 

momento, o tratamento em IVA previsto para a locação de bens imóveis à luz da Diretiva 

2006/112/CE do Conselho de 28 de novembro de 2006 relativa ao sistema comum do 

IVA «doravante “Diretiva IVA”» e do Código do IVA, abordando, ainda, de forma 

necessariamente sucinta, o conceito de locação relevante para este efeito, as regras de 

interpretação e a ratio da isenção, atendendo à jurisprudência do TJUE produzida neste 

domínio. 

 

Subsequentemente, procuramos revelar os principais critérios emanados pela 

jurisprudência do TJUE para proceder à qualificação das operações compostas, dando a 

conhecer, em traços largos, os acórdãos mais recentes do TJUE nesta matéria. 

 

Por fim, debruçamo-nos sobre a posição da AT vertida em diversas informações 

vinculativas proferidas a este respeito, ensaiando um exercício comparativo entre a 

posição da AT antes e após a jurisprudência mais recente do TJUE decorrente dos casos 

Mailat16 e Manuel Sequeira17. 

 

2. TRATAMENTO EM IVA DA LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

 

2.1.DIRETIVA IVA 

 

Sendo o IVA um imposto de matriz comunitária há, naturalmente, que observar, em 

primeira linha, a Diretiva que codifica o sistema comum do IVA vigente no seio da União 

 
14 Cfr. N.º 2 do artigo 1.º do Código do Imposto do Selo. 
15 Cfr. Informação vinculativa, de 14.04.2016, processo n.º 2016000135 – IVE n.º 10038. 
16 Cfr. Acórdão do TJUE, de 19.12.2018, processo n.º C-17/18, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
17 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo1.aspx
http://www.taxfile.pt/file_bank/news3817_3_1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209350&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4747347
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211181&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4747583
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
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Europeia, em articulação com a interpretação e o sentido que lhe é conferido pela 

jurisprudência do TJUE. 

 

Em concreto, a alínea l) do n.º 1 do artigo 135.º da Diretiva IVA estabelece que os Estados 

membros isentam a locação de bens imóveis, ao passo que o n.º 2 do mesmo normativo 

elenca um conjunto de operações que se encontram excecionadas dessa isenção, a saber: 

a) As operações de alojamento, tal como definidas na legislação dos Estados membros, 

realizadas no âmbito do setor hoteleiro ou de setores com funções análogas, incluindo 

as locações de campos de férias ou de terrenos para campismo; 

b) A locação de áreas destinadas ao estacionamento de veículos; 

c) A locação de equipamento e de maquinaria de instalação fixa;  

d) A locação de cofres-fortes. 

 

Para além das exceções que se encontram acima referidas, o n.º 2 do artigo 135.º da 

Diretiva IVA confere ainda a possibilidade aos Estados membros de excluírem outras 

operações da isenção aplicável à locação de bens imóveis. 

 

2.2.CÓDIGO DO IVA 

 

O disposto na Diretiva IVA é transposto para o ordenamento jurídico-tributário nacional 

pelo n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA, o qual determina que a locação de bens 

imóveis é isenta de IVA, enumerando, de seguida, à semelhança do que sucede na 

Diretiva IVA, um conjunto de operações que não se encontram abrangidas por esta 

isenção: 

a) as prestações de serviços de alojamento, efetuadas no âmbito da atividade hoteleira 

ou de outras com funções análogas, incluindo parques de campismo; 

b) a locação de áreas para recolha ou estacionamento coletivo de veículos; 

c) a locação de máquinas e outros equipamentos de instalação fixa, bem como qualquer 

outra locação de bens imóveis de que resulte a transferência onerosa da exploração de 

estabelecimento comercial ou industrial; 

d) a locação de cofres-fortes; 

e) a locação de espaços para exposições ou publicidade. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT#d1e5608-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT#d1e5608-1-1
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva9.aspx
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Levando a cabo um exercício comparativo entre o disposto no n.º 2 do artigo 135.º da 

Diretiva IVA e o n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA, é possível constatar que o 

legislador português, no uso da faculdade que lhe é concedida pela Diretiva IVA, 

contemplou duas exceções à isenção de IVA aplicável à locação de bens imóveis que não 

encontram correspondência na Diretiva IVA: o Código do IVA português exclui do 

âmbito da isenção «qualquer outra locação de bens imóveis de que resulte a transferência 

onerosa da exploração de estabelecimento comercial ou industrial18» e «a locação de 

espaços para exposições ou publicidade19». 

 

2.3.CONCEITO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO 

 

Dado que o artigo 135. ° da Diretiva IVA não define o conceito ou o alcance do termo 

«locação de bens imóveis» nem opera qualquer remissão para a definição prevista na 

legislação interna dos diferentes Estados membros20, o termo em questão deve, segundo 

a jurisprudência consolidada do TJUE, ser objeto de uma interpretação autónoma e 

uniforme, que atenda ao contexto da disposição e ao objetivo prosseguido pela 

regulamentação em causa21. 

 

Tendo presente que as isenções constituem derrogações ao princípio geral de acordo com 

o qual o IVA é cobrado sobre qualquer prestação de serviços efetuada a título oneroso 

por um sujeito passivo22, resulta também dos diversos acórdãos do TJUE que os termos 

utilizados (nos quais se inclui o de locação de bens imóveis) para designar as isenções 

previstas no n.º 1 no artigo 135.º da Diretiva IVA são de interpretação estrita23. 

 
18 Cfr. Segunda parte da alínea c) do n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA. 
19 Cfr. Alínea e) do n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA. 
20 Cfr. Acórdão do TJUE, de 18.11.2004, processo n.º C-284/03, parágrafo 18, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
21 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.11.2017, processo n.º C-308/16, parágrafo 38, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
22 Cfr. Acórdão do TJUE, de 19.12.2018, processo n.º C-17/18, parágrafo 37. 
23 Neste particular, o TJUE refere ainda que o princípio da interpretação estrita deve ser conjugado com 

os objetivos prosseguidos pelas isenções, respeitando as exigências do princípio da neutralidade fiscal 

inerente ao sistema comum do IVA. Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.11.2017, processo n.º C-308/16, 

parágrafo 40. 

As exceções à isenção prevista para a locação de bens imóveis estão sujeitas ao regime geral da 

Diretiva que tende a submeter ao imposto todas as operações tributáveis, não sendo, portanto, objeto 

de uma interpretação estrita. Cfr. Acórdão do TJUE, de 12.02.1998, processo C-346/95, parágrafo 19, 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/iva9.aspx
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49680&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4749223
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196749&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4749849
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100713&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4751310
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Não quer isto significar que tais termos devam ser interpretados de forma restrita, mas 

tão-somente que o intérprete, na sua tarefa hermenêutica, deve promover uma 

interpretação declarativa ou literal, consciente de que os termos utilizados para definir as 

isenções previstas no artigo 135.º da Diretiva IVA não devem ser interpretados de maneira 

a privar as isenções dos seus efeitos24. 

 

Neste contexto, o TJUE reconduz o termo «locação de bens imóveis» à situação em que 

um locador confere a um locatário, por um período acordado e em contrapartida de 

remuneração, o direito de ocupar um imóvel como se fosse o seu proprietário, excluindo 

qualquer outra pessoa do benefício desse direito25. 

 

Trata-se, à partida, de um conceito mais amplo do que o conceito previsto no direito 

interno dos diferentes Estados membros26. 

 

2.4.RATIO DA ISENÇÃO 

 

A isenção prevista para a locação de bens imóveis inscreve-se no grupo das chamadas 

hard-to-tax good exemptions, justificando-se, sobretudo, por razões de ordem técnica e 

de índole prática, que se prendem, fundamentalmente, com a complexidade no 

apuramento do imposto e com o facto de a atividade de locação ser prosseguida, em larga 

medida, por não sujeitos passivos de IVA27. 

 

Pese embora constitua uma atividade económica28, a isenção prevista para a locação de 

bens imóveis explica-se, igualmente, pelo facto de tal atividade assumir, habitualmente, 

 

pesquisável em https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. Sobre a interpretação de normas de isenção 

veja-se PEDRO COSTA MONTEIRO – “Interpretação de Normas de Isenção e de Taxas Reduzidas: 

Neutralidade Fiscal vs Interpretação Estrita” in Cadernos IVA 2018, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 

179-190. 
24 Cfr. CLOTILDE CELORICO PALMA – As Entidades Públicas e o Imposto sobre o Valor Acrescentado: 

Uma Ruptura no Princípio da Neutralidade, Almedina, Coimbra, 2015, reimpr., pp. 511 ss. 
25 Cfr. Acórdão do TJUE, de 11.06.2009, processo n.º C-572/07, parágrafo 20, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
26 Cfr. Acórdão do TJUE, de 04.10.2001, processo n.º C-326/99, parágrafo 49, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
27 Cfr. PEDRO COSTA MONTEIRO – Interpretação, p. 182. 
28 Cfr. Segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 9.º da Diretiva IVA. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74484&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4758680
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46244&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4759065
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT#d1e2205-1-1
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uma natureza relativamente passiva, ligada ao simples decurso do tempo, não gerando 

um valor acrescentado significativo29. 

 

Assim, não pode beneficiar da isenção uma atividade que implique não apenas a 

colocação à disposição passiva um bem imóvel, mas também um certo número de 

atividades comerciais, como a supervisão, a gestão e a manutenção constante por parte 

do proprietário, bem como a colocação à disposição de outras instalações, de modo que, 

não se verificando circunstâncias absolutamente especiais, a locação deste bem não pode 

constituir a prestação preponderante30, nos termos que aprofundaremos infra. 

 

Do mesmo modo, a atividade de locação de bens imóveis deve distinguir-se de outras 

atividades que têm quer a natureza de negócios industriais e comerciais, quer um objeto 

que se carateriza melhor pela realização de uma prestação do que pela simples colocação 

à disposição de um bem, como o direito de utilizar um campo de golfe, o direito de 

atravessar uma ponte mediante o pagamento de uma portagem ou ainda o direito de 

instalar máquinas de venda automática de tabaco num estabelecimento comercial31. 

 

Por seu turno, as exceções expressamente previstas pela Diretiva IVA no n.º 2 do artigo 

135.º visam evitar que a isenção aproveite a operações próximas da locação típica de 

imóveis, atendendo a eventuais qualificações do direito privado dos Estados membros32, 

sendo transversal a todas as exceções o facto de implicarem uma exploração mais ativa 

dos imóveis33, já não se verificando aqui as dificuldades técnicas e de administração 

subjacentes às operações abrangidas pela isenção. 

 

Alcançado o conceito relevante de «locação de bens imóveis» para efeitos de IVA, 

conhecido qual o tratamento prescrito pela Diretiva IVA e transposto para o Código do 

 
29 Cfr. Acórdão do TJUE, de 04.10.2001, processo n.º C-326/99, parágrafos 52 e 53 e acórdão do TJUE, 

de 18.11.2014, processo n.º C-284/03, parágrafo 20. 
30 Cfr. Acórdão do TJUE, de 18.01.2001, processo n.º C-150/99, parágrafo 26, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
31 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 19. 
32 Cfr. JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO – “A tributação do consumo e a sua coordenação 

internacional: lições sobre harmonização fiscal na Comunidade Económica Europeia” in Cadernos 

de Ciência e Técnica Fiscal, 164, 1991, p. 241. 
33 Cfr. Acórdão do TJUE de 04.10.2001, processo n.º C-326/99, parágrafo 53. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46244&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9013182
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45997&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4760725
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/publicacoes_internas/ciencia_e_tecnica_fiscal/Pages/ciencia-e-tecnica-fiscal.aspx
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IVA, e descortinado o desiderato da isenção e das suas exceções, cumpre averiguar a 

metodologia de análise e os principais critérios que vem sendo erigidos pela 

jurisprudência do TJUE para qualificar as operações compostas, mormente as operações 

que implicam a cedência do gozo temporário de um imóvel conjuntamente com o 

fornecimento de bens e/ou serviços. 

 

3. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE OPERAÇÕES COMPOSTAS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA 

DO TJUE 

 

3.1.PRESTAÇÃO ÚNICA VERSUS VÁRIAS PRESTAÇÕES DISTINTAS E INDEPENDENTES 

 

Na análise das operações que aqui nos ocupam – recorde-se, a cedência do gozo 

temporário de um bem imóvel acompanhada do fornecimento de bens e/ou serviços – 

somos, desde logo, confrontados com a difícil questão de saber se, para efeitos de IVA, 

essas operações configuram uma prestação única ou, ao invés, várias prestações distintas 

e independentes que devem ser enquadradas separadamente. 

 

Regra geral, para efeitos de IVA, cada operação deve ser individualmente considerada e, 

nessa medida, o seu tratamento deve ser analisado de forma distinta e independente34. 

 

Porém, na presença das chamadas operações compostas, de que são exemplo as operações 

que implicam a cedência do gozo temporário de um bem imóvel conjuntamente com o 

fornecimento de bens e/ou serviços, a regra geral acima enunciada comporta duas 

exceções que se verificam quando: 

 

a) Dois ou vários elementos ou atos fornecidos pelo sujeito passivo ao cliente estão tão 

estreitamente ligados que formam, objetivamente, uma única prestação económica 

indivisível, cuja divisão revestiria caráter artificial; ou, 

b) Uma ou várias prestações constituem uma prestação principal e a outra ou as outras 

prestações constituem uma ou várias prestações acessórias, a que se aplica o 

tratamento em IVA da prestação principal. Uma prestação deve ser considerada 

 
34 Cfr. N.º 2 do artigo 1.º da Diretiva IVA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT#d1e1667-1-1
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acessória em relação a uma prestação principal quando não constitua para a clientela 

um fim em si mesmo, mas antes um meio de beneficiar em melhores condições do 

serviço principal do prestador35. 

 

3.2.CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 

Pese embora o TJUE propugne que não existe uma regra absoluta para determinar o 

alcance de uma prestação para efeitos de IVA, sendo sempre necessário efetuar uma 

análise casuística, ponderando os elementos caraterísticos da operação em causa e o 

conjunto das circunstâncias, para acudir a esta dificuldade36 – avaliar se estamos na 

presença de uma prestação única ou, ao invés, de várias prestações distintas e 

independentes – é possível extrair da vasta jurisprudência europeia alguns critérios 

orientadores sob os quais deve assentar a análise desta questão. 

 

Em primeira linha, a análise deverá fundar-se no conteúdo dos contratos que formalizam 

tais operações, procurando alcançar-se a sua razão económica ou, dito de outro modo, a 

causa do negócio jurídico37. 

 

Efetivamente, conforme decorre do caso BGZ Leasing, para ultrapassar esta primeira 

dificuldade na qualificação da operação composta, há que verificar, em primeiro lugar, 

se, nos termos do contrato, o locatário e o locador procuram, antes de tudo, 

respetivamente, obter e oferecer a locação de um bem imóvel, e só subsidiariamente, obter 

e fornecer outras prestações, mesmo que estas sejam necessárias ao gozo do bem38. 

 

 
35 Cfr. Acórdão do TJUE, de 11.06.2009, processo n.º C-572/07, parágrafos 18 e 19. Sobre esta temática, 

veja-se também CLOTILDE CELORICO PALMA – “Algumas notas sobre o tratamento em IVA das 

operações principais versus operações acessórias” in “Estudos de IVA IV, Almedina, Coimbra, 2018, 

p. 25 ss. 
36 Cfr. Acórdão do TJUE, de 27.09.2012, processo n.º C-392/11, parágrafos 18 e 19, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. A este propósito, veja-se também TERESA ROQUE – “Da 

Forma à Substância na Locação de Bens Imóveis” in Cadernos IVA 2019, Almedina, Coimbra, 2019, 

página 464 ss. 
37 Cfr. Conclusões do Advogado-Geral Antonio Tizzano, de 23.01.2001, processo n.º C-409/98, 

parágrafo 27, disponível em https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
38 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 37 e Acórdão do TJUE, de 

17.01.2013, processo n.º C-224/11, pesquisáveis em https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0572&from=PT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127561&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4769186
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46010&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4763558
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163720&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5040831
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132522&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4764161
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132522&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4764161
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
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A relevância das disposições contratuais e da sua razão económica encontra-se 

igualmente bem patente no caso MEO, no qual o TJUE refere que a realidade económica 

e comercial constitui um critério fundamental para a aplicação do sistema comum do 

IVA39. 

 

Por outro lado, as modalidades de preço e faturação, apesar de não serem, per se, fatores 

decisivos, são também atendíveis na análise desta questão, como se infere da 

jurisprudência produzida no caso BGZ Leasing, onde se refere que as modalidades de 

faturação e de preços podem proporcionar indícios quanto à unicidade de uma prestação, 

sendo que a faturação separada e os preços distintos das prestações militam a favor da 

existência de prestações distintas, sem, contudo, revestirem importância decisiva40. 

 

3.3.JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO TJUE 

 

Feita uma breve descrição dos critérios desenhados pelo TJUE para enquadrar uma 

operação composta, vejamos de seguida alguns dos mais recentes acórdãos proferidos por 

este Tribunal a respeito desta matéria. 

 

3.3.1. CASO RLRE TELLMER PROPERTY 

 

Nesta situação, o TJUE considerou que a locação de apartamentos e a prestação de 

serviços de limpeza das partes comuns, faturados separadamente pelo locador ao 

locatário, não constituíam uma prestação única para efeitos de IVA, tratando-se, ao invés, 

de operações autónomas, dissociáveis uma da outra41. 

 

3.3.2. CASO FIELD FISHER WATERHOUSE 

 

O escritório de advogados Field Fisher Waterhouse celebrou, na qualidade de locatário, 

um contrato de locação, no âmbito do qual se previa o arrendamento de escritórios 

mediante o pagamento de três tipologias de rendas, correspondentes à (i) ocupação das 

 
39 Cfr. Acórdão do TJUE, de 22.11.2018, processo n.º C-295/17, parágrafo 43, pesquisável em 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/. 
40 Cfr. Acórdão do TJUE, de 17.01.2013, processo n.º C-224/11, parágrafo 44. 
41 Cfr. Acórdão do TJUE, de 11.06.2009, processo n.º C-572/07. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207965&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4764305
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132522&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9013509
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instalações, (ii) à quota-parte da Field Fisher Waterhouse nos custos de seguro do edifício 

e (iii) às prestações de serviços que, por força do referido contrato, eram obrigatoriamente 

realizadas pelo locador, e que incluíam, designadamente, o fornecimento de água, 

aquecimento em todo o edifício, reparação das estruturas e da maquinaria, limpeza dos 

espaços comuns e a vigilância do edifício. 

 

Ao abrigo do contrato de locação, o locador tinha o direito de rescindir o contrato na 

eventualidade de se verificar o não pagamento por parte da Field Fisher Waterhouse dos 

três tipos de rendas. 

 

Tendo por base a razão económica do contrato de locação que, no entender do TJUE, 

parecia ser, não apenas a obtenção do direito de ocupar os locais em causa, mas, 

igualmente, a obtenção de um conjunto de prestações de serviços, o TJUE considerou que 

o contrato de locação respeitava a uma prestação única42. 

 

Subsequentemente, colocando-se na posição de um locatário médio de instalações como 

as que estavam em jogo, o TJUE entendeu que, no caso concreto, a obtenção das 

prestações de serviços não podia ser considerada um fim em si mesmo, constituindo um 

meio de beneficiar em melhores condições da prestação principal, i.e., da locação dos 

escritórios43. 

 

Pese embora as prestações de serviços em causa não se encontrem necessariamente 

abrangidas pela noção de locação de bens imóveis prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 

135.º da Diretiva IVA, no entender do TJUE, tal não significa que essas prestações de 

serviços, que estão ligadas à locação de bens imóveis e cuja realização está prevista num 

contrato de locação, não possam constituir prestações acessórias ou ser indissociáveis da 

referida locação44. 

Na situação vertente, o TJUE considerou que a inclusão de prestações de serviços no 

contrato de locação em causa favorecia a existência de uma prestação única, ressalvando, 

contudo, que o facto de uma prestação ser incluída num contrato de locação não pode, em 

 
42 Cfr. Acórdão do TJUE, de 27.09.2012, processo n.º C-392/11, parágrafo 23. 
43 Cfr. Acórdão do TJUE, de 27.09.2012, processo n.º C-392/11, parágrafo 23. 
44 Cfr. Acórdão do TJUE, de 27.09.2012, processo n.º C-392/11, parágrafo 24. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127561&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9013586
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si mesmo, constituir o fator determinante para se concluir pela existência de uma 

prestação única. Refere o Tribunal que, na hipótese de um contrato de locação prever 

prestações que, pela sua natureza, não podem ser objetivamente consideradas 

indissociáveis ou acessórias relativamente à prestação principal de locação de bens 

imóveis, mas que são independentes desta, por apresentarem apenas um nexo artificial 

com a referida prestação principal, essas prestações não fazem parte de uma prestação 

única de locação de bens imóveis, isenta de IVA45. 

 

Em suma, neste caso concluiu-se pela existência de uma prestação única de locação de 

bens imóveis. 

3.3.3. CASO WOJSKOWA AGENCJA 

 

A Wojskowa Agencja, pessoa coletiva de direito público incumbida de dar de 

arrendamento bens imóveis do Estado polaco, adquiria bens (eletricidade, aquecimento, 

água), e serviços (gestão de resíduos), a terceiros fornecedores e, posteriormente, 

refaturava os custos incorridos ao locatário. 

 

Em relação aos fornecimentos de eletricidade, aquecimento e água, a Wojskowa Agencja 

faturava ao locatário pagamentos antecipados, cujo valor era determinado no contrato de 

locação, através da aplicação da taxa de tributação aplicável a cada um dos bens, 

retificando, um ano depois, as contas em função dos consumos efetivos do locatário. 

 

A este respeito, o TJUE começou por concluir que a locação de um bem imóvel e o 

fornecimento de água, eletricidade e aquecimento, bem como a gestão de resíduos, 

assegurados por terceiros a um locatário que utiliza diretamente estes bens e serviços, 

devem ser considerados efetuados pelo locador quando este é parte nos contratos de 

fornecimento destas prestações e apenas transfere para o locatário as correspondentes 

despesas46. 

 

 
45 Cfr. Acórdão do TJUE, de 27.09.2012, processo n.º C-392/11, parágrafo 25. 
46 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 28. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163720&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9013649
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Subsequentemente, o TJUE enfatizou a necessidade de atender ao conteúdo do contrato 

para discernir se as prestações em apreço que, geralmente, são úteis e até mesmo 

necessárias ao gozo do imóvel, podem (i) existir independentemente da locação de um 

bem imóvel ou, (ii) consubstanciar prestações acessórias ou, (iii) ser indissociáveis da 

locação, formando com esta uma prestação única(47). 

 

A este propósito, o TJUE destrinçou os seguintes cenários: 

1) Se o locatário tiver a faculdade de escolher os seus prestadores e/ou as modalidades 

de utilização dos bens ou serviços em causa, as prestações relacionadas com estes 

bens ou serviços podem, em princípio, ser consideradas distintas da locação. Em 

particular, se o locatário puder decidir quanto aos seus consumos de água, de 

eletricidade ou de aquecimento, que podem ser verificados pela instalação de 

contadores individuais e faturados em função dos referidos consumos, as prestações 

relacionadas com estes bens e serviços podem, em princípio, ser consideradas 

distintas da locação. 

Tratando-se de serviços, como a limpeza das partes comuns de um imóvel em 

compropriedade, estes devem ser considerados distintos da locação se puderem ser 

organizados por cada locatário individualmente ou pelos locatários coletivamente e 

se, em todos os casos, as faturas enviadas ao locatário referirem o fornecimento destes 

bens e serviços em posições distintas da renda48. 

2) Caso se afigure objetivamente, no plano económico, que um bem imóvel dado em 

locação forma um todo com as prestações que o acompanham, tais prestações podem, 

conjuntamente com a locação, serem consideradas uma prestação única. Pode assim 

suceder com a locação de escritórios “chave na mão”, prontos a funcionar com o 

fornecimento de bens de base e de algumas outras prestações, e com a locação de bens 

imóveis de curta duração, nomeadamente para férias ou por motivos profissionais, 

que é oferecida com estas prestações sem que as mesmas possam ser dela separadas49. 

 

 
47 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 36.  
48 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 39. 
49 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 42. 
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Na situação em apreço, o TJUE considerou que a faturação em função da quantidade dos 

bens utilizados configurava um indício importante de que os fornecimentos de água, 

aquecimento e eletricidade constituíam prestações distintas da locação50. 

 

Adicionalmente, no que respeita à gestão de resíduos, o Tribunal referiu que, se o 

locatário escolher o prestador ou puder concluir um contrato diretamente com ele, ainda 

que, por razões de facilidade, não exerça esta escolha ou faculdade, mas obtenha a 

prestação do operador indicado pelo locador com base num contrato concluído entre estes 

dois últimos, esta situação constitui um indício a favor da existência de uma prestação 

distinta da locação, acrescentando, ainda que, se o montante devido a título de gestão dos 

resíduos e o montante atinente à locação aparecem em posições diferentes na fatura, há 

que considerar que o locador não fornece uma prestação única que compreende a locação 

e a referida prestação51. 

 

Neste contexto, o TJUE concluiu que «a locação de um bem imóvel e o fornecimento de 

água, eletricidade e aquecimento bem como a gestão de resíduos que acompanham esta 

locação devem, em princípio, ser considerados várias prestações distintas e 

independentes que devem ser apreciadas de forma separada para efeitos de IVA, a menos 

que elementos da operação, incluindo os que indicam a razão económica da conclusão 

do contrato, estejam tão estreitamente ligados que formem, objetivamente, uma única 

prestação económica indissociável cuja decomposição revestiria um caráter artificial52». 

 

3.3.4. CASO MAILAT 

 

O TJUE debruçou-se sobre uma situação em que estava em causa o arrendamento 

comercial de um bem imóvel utilizado como estabelecimento comercial (restaurante), 

incluindo todos os bens de equipamento e consumíveis necessários para a sua exploração, 

em que o locatário deu continuidade à mesma atividade de restauração previamente 

prosseguida pelo locador, tendo-se colocado a questão de saber se tal operação 

 
50 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 45. 
51 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 45. 
52 Cfr. Acórdão do TJUE, de 16.04.2015, processo n.º C-42/14, parágrafo 47. 
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configurava uma locação de bens imóveis na aceção da alínea l) do n.º 1 do artigo 135.º 

da Diretiva IVA53. 

 

Baseado na factualidade que lhe foi dada a conhecer, o TJUE entendeu que, naquele caso 

concreto, a locação de bens móveis objeto do contrato de locação não podia ser dissociada 

da locação do bem imóvel, tanto mais que alguns desses bens móveis, como os 

equipamentos e aparelhos de cozinha se encontravam incorporados no imóvel, devendo, 

assim, ser considerados parte integrante do imóvel54. 

 

Ademais, segundo o TJUE, uma vez que os bens consumíveis que foram locados 

simultaneamente com o imóvel, estavam, tal como o imóvel, afetos à exploração do 

restaurante, não se podia considerar que a locação dos bens consumíveis prosseguia uma 

finalidade própria, devendo ser perspetivada como um meio para beneficiar nas melhores 

condições do serviço principal que era a locação do imóvel55. 

 

Consequentemente, o TJUE acabou por concluir que o contrato de locação de um bem 

imóvel utilizado como estabelecimento comercial, incluindo todos os bens de 

equipamento e consumíveis necessários para a sua exploração, constituía uma prestação 

única (isenta de IVA) em que a locação do imóvel era a prestação principal relativamente 

à qual as outras prestações (leia-se, a locação de bens de equipamento e de bens 

consumíveis), eram meramente acessórias56. 

 

3.3.5. CASO MANUEL SEQUEIRA 

 

 
53 Neste acórdão o TJUE aborda também a questão de saber se o conceito de transmissão de uma 

universalidade de bens ou de parte dela, na aceção do artigo 19.° da Diretiva IVA, deve ser 

interpretado no sentido de que abrange a operação pela qual uma sociedade dá de locação a outra 

sociedade um imóvel no qual anteriormente tinha exercido uma atividade específica de restauração 

pública, com todos os bens de equipamento e de consumo, continuando a sociedade arrendatária essa 

mesma atividade de restauração pública no restaurante sob a mesma denominação usada 

anteriormente. Cfr. Acórdão do TJUE, de 19.12.2018, processo n.º C-17/18, parágrafos 12-30. 
54 Cfr. Acórdão do TJUE, de 19.12.2018, processo n.º C-17/18, parágrafo 39. 
55 Cfr. Acórdão do TJUE, de 19.12.2018, processo n.º C-17/18, parágrafo 39. 
56 Cfr. Acórdão do TJUE, de 19.12.2018, processo n.º C-17/18, parágrafos 40-41. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209350&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9013708
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Neste caso, que teve lugar no âmbito de um pedido de decisão prejudicial do Supremo 

Tribunal Administrativo «doravante “STA”»57, estava em discussão a aplicação da 

isenção de IVA a um contrato de cedência de exploração agrícola de prédios rústicos, 

constituídos por vinhas, a uma sociedade que exercia a atividade de exploração agrícola 

no setor da viticultura. 

 

Parece também resultar do caso em apreço que o contrato de cedência de exploração 

implicou a transferência de bens e de direitos incorpóreos, como as autorizações legais 

de plantação de vinhas destinadas à produção vinícola, a aptidão da referida exploração 

agrícola para gerar lucros e a transferência do nome ou insígnia do estabelecimento 

comercial58. 

 

O referido contrato, celebrado pelo prazo de um ano, era automaticamente renovável, 

sendo a respetiva renda paga no termo de cada ano. 

 

Na sua análise, o TJUE apreciou, desde logo, se a operação em causa configurava uma 

locação de bens imóveis, tendo concluído em sentido positivo, com base nas seguintes 

considerações: 

• Os prédios rústicos constituídos por vinhas cuja exploração agrícola é objeto do 

contrato de cedência e, mais concretamente, as vinhas plantadas nesses prédios 

rústicos, constituem bens imóveis na aceção da Diretiva IVA, uma vez que conceito 

de «bens imóveis» não implica que os objetos em questão devam estar 

indissociavelmente incorporados no solo, bastando para tanto que não sejam móveis 

nem facilmente deslocáveis59. 

• A duração do contrato e as referidas condições de renovação não podem ser 

consideradas incompatíveis com uma locação60. 

 
57 Cfr. Acórdão do STA, de 14.03.2018, processo n.º 071/17 e Acórdão do STA, de 11.07.2019, processo 

n.º 0210/09.5BEMDL 071/17, pesquisáveis em http://www.dgsi.pt/ 
58 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 28. 
59 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 23. 
60 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 25. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db6f9689f5d87e4780258255003c8e03?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/13e141734d9b67218025843b003eac8e?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/13e141734d9b67218025843b003eac8e?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211181&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9013776
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• O facto de o cessionário dos bens imóveis não ter os mesmos direitos que um 

proprietário, por não estar autorizado a substituir as vinhas por outra cultura, devendo 

prosseguir com a exploração conforme estipulado no contrato de cedência, não é 

impeditivo de ser abrangido pela isenção de IVA. As operações abrangidas pela 

isenção conferem ao locatário ou ao cessionário um direito de ocupação do bem 

imóvel em causa como se fosse o proprietário, nomeadamente ao excluir qualquer 

outra pessoa do benefício desse direito, mas não transferem para o locatário todos os 

direitos do proprietário desse bem61. 

• Da decisão de reenvio não se retira nenhum elemento indicativo de que, além dessa 

cessão, o proprietário tenha fornecido ao cessionário outras prestações com a natureza 

de atividades comerciais62. 

 

É também de destacar o facto de o TJUE ter precisado que a natureza passiva da locação 

de um bem imóvel advém da natureza da própria operação e não da forma como o 

locatário utiliza o bem em causa, razão pela qual o facto de o locatário de um bem imóvel 

o explorar, utilizando-o para fins comerciais, em conformidade com os termos do contrato 

de locação, não é suscetível de, por si só, excluir o proprietário desse bem da isenção do 

IVA63. 

 

Destarte, o TJUE considerou que, nesta situação, a transferência de certos bens e direitos 

incorpóreos não podia ser dissociada da cedência dos bens imóveis, antes fazendo parte 

integrante da mesma, pelo que o contrato de cedência constituía uma prestação única na 

qual a colocação à disposição dos bens imóveis era a prestação principal64. 

 

Atento o exposto, retira-se que o contrato de cedência de exploração agrícola de prédios 

rústicos constituídos por vinhas se encontrava abrangido pela isenção de IVA prevista 

para a locação de bens imóveis. 

 

 
61 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 27. 
62 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 24. 
63 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafos 20 e 22. 
64 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 31. 
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4. A POSIÇÃO DA AT 

 

Aqui chegados, importa agora desvendar qual o entendimento que, tradicionalmente, tem 

sido adotado por parte da AT nesta matéria e, bem assim, analisar em que medida é que 

a jurisprudência recente do TJUE, sobretudo a que se encontra vertida nos casos Mailat 

e Manuel Sequeira, impactou o posicionamento administrativo em informações 

vinculativas mais atuais65. 

 

4.1.O CRITÉRIO DA LOCAÇÃO «PAREDES NUAS» 

 

Percorrendo as diversas informações vinculativas existentes a respeito desta matéria é 

possível constatar que, para aquilatar da existência de uma locação isenta de IVA, a AT 

alicerça a sua análise num critério que apelida de «paredes nuas» ou «uso de espaço sem 

mais nada»66 e que não encontra paralelo na jurisprudência europeia. 

 

Tradicionalmente, à luz deste critério, que a AT reputa como «preciso»67, existindo uma 

locação de espaços devidamente preparados para o exercício de uma atividade 

empresarial, apetrechado com um mínimo de condições que vão para além do conceito 

restrito de paredes nuas, ou se for acompanhado de outras prestações de serviços, a 

isenção já não se verifica, e, por conseguinte, a operação é tributada em IVA68. 

 

4.1.1. CONCEITO DE LOCAÇÃO 

 

Apesar de, como vimos, o conceito de «locação de bens imóveis» consubstanciar um 

conceito autónomo do direito da União Europeia, devendo, nessa medida, ser objeto de 

 
65 Apesar de cada informação vinculativa respeitar a uma factualidade concreta e vincular a AT apenas 

nesse mesmo caso concreto, como bem refere o Centro de Arbitragem Administrativa «doravante 

“CAAD”» «as informações vinculativas não deixam de ser um entendimento institucionalmente 

expresso pela AT, que está obrigada por princípios de objectividade e igualdade a tratar da mesma 

forma contribuintes em situação igual, para além de terem uma fundamentação que deve ser 

apreciada e o seu eventual desacerto evidenciado, nos casos em que a própria AT pretende afastar-

se do teor doutrinário por si publicado». Cfr. Acórdão do CAAD, de 19.10.2018, processo 

n.º 51/2018-T, pesquisável em https://www.caad.org.pt/. 
66 Cfr. Informação vinculativa, de 19.12.2007, processo n.º A100 2007880, parágrafo 7. 
67 Cfr. A título de exemplo, veja-se a informação vinculativa, de 22.12.2017, processo n.º 11829, 

parágrafo 30. 
68 Cfr. A título de exemplo, a informação vinculativa, de 22.12.2017, processo n.º 11829, parágrafos 30-

35 e a informação vinculativa, de 21.03.2018, processo n.º 12837, parágrafo 28. 

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?listOrder=Sorter_data&listDir=ASC&listPage=349&id=3608
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?listOrder=Sorter_data&listDir=ASC&listPage=349&id=3608
https://www.caad.org.pt/
http://www.taxfile.pt/file_bank/news1610_2_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news0318_6_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news0318_6_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news1618_10_1.pdf
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uma definição europeia nos moldes delineados pela jurisprudência do TJUE (em 

detrimento da definição de locação prevista no ordenamento jurídico interno de cada 

Estado membro), a AT ainda alude, com frequência, ao conceito de locação previsto no 

Código Civil69, existindo, inclusive, num passado mais distante, informações vinculativas 

nas quais a AT refere que o conceito de locação que deve ser tido em conta na 

interpretação do âmbito da isenção para a locação de bens imóveis, corresponde, na 

íntegra, ao conceito previsto na lei civil70. 

 

4.1.2. EQUIPAMENTO 

 

Ao abrigo do critério de locação no estado «paredes nuas», a AT tem, tradicionalmente, 

entendido que as situações em que o imóvel locado se encontra devidamente equipado 

para o exercício da atividade empresarial do locatário, extravasam o âmbito de aplicação 

da isenção71, sendo, por isso, tributadas em IVA. 

 

A título exemplificativo, na informação vinculativa, de 14.06.2018, processo n.º 13774, 

em que se apreciava o enquadramento em IVA do subarrendamento de parte do espaço 

de um pavilhão industrial que se encontrava equipado com máquinas para a atividade de 

produção de moldes de aço, a AT entendeu que «uma vez que está em causa o 

subarrendamento de parte de um pavilhão industrial já equipado para a atividade de 

produção de moldes de aço, o que retira a este contrato as características de uma locação 

pura, não tem aplicação a isenção prevista no artigo 9.º alínea 29) do CIVA72». 

 

Mais recentemente, na informação vinculativa, de 28.06.2019, processo n.º 14723, a AT 

é convocada para se pronunciar sobre o tratamento em IVA de um contrato em que se 

prevê o arrendamento de um resort que será construído e equipado segundo as 

 
69 O Código Civil português define locação, no artigo 1022.º, como «o contrato pelo qual uma das partes 

se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição», sendo que, 

nos termos do artigo 1023.º do Código Civil «A locação diz-se arrendamento quando versa sobre 

coisa imóvel, aluguer quando incide sobre coisa móvel».  
70 Cfr. A título de exemplo, informação vinculativa, de 29.07.2007, processo n.º 2007005, parágrafo 23. 
71 Cfr. A título de exemplo, informação vinculativa, de 14.06.2018, processo n.º 13774. Veja-se também 

TERESA ROQUE – Da Forma, pp. 457-458. 
72 Cfr. Informação vinculativa, de 14.06.2018, processo n.º 13774, parágrafos 8-9. 

https://www.apeca.pt/docs/informacaoapeca/58_INFORMACAO_14723.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=1001&artigo_id=&nid=775&pagina=11&tabela=leis&nversao=&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=1001&artigo_id=&nid=775&pagina=11&tabela=leis&nversao=&so_miolo=
http://www.taxfile.pt/file_bank/news3308_5_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news2818_24_1.pdf
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especificações e necessidades do locatário, pronto a funcionar, incluindo o conjunto de 

equipamentos básicos e do imobiliário essencial e necessário ao seu funcionamento73. 

 

Uma vez mais, a AT conclui que, em virtude do facto de o imóvel ser dotado com um 

conjunto de equipamentos básicos e imobiliário essencial e necessário ao funcionamento 

do resort, «o bem imóvel é, inequivocamente, essencial ao conjunto do contrato, no 

entanto, os restantes elementos deste contrato, permitem ao locador a exploração 

económica do resort, atribuindo-lhe um valor acrescentado que afasta a operação de 

uma locação pura e, por isso, está fora do âmbito da isenção prevista na alínea 29) do 

artigo 9.º do CIVA(74)». 

 

4.1.3. Serviços 

 

No entendimento da AT, «só se encontra isenta de IVA a locação de bens imóveis para 

fins habitacionais ou para fins não habitacionais - comerciais, industriais ou agrícolas - 

quando for efetuada sem outros serviços adicionados, no caso de prédios urbanos ou de 

parte urbana em prédios mistos, ou apenas o solo no caso de prédios rústicos75». 

 

Por exemplo, a pretexto de uma situação em que se verificava a cedência de instalações 

acompanhada de serviços de limpeza e fornecimento de água e eletricidade, a AT 

entendeu que tal operação não se enquadrava na isenção prevista para a locação de bens 

imóveis, sendo tributada em IVA76. 

 

É também de destacar que, frequentemente, a AT é chamada a pronunciar-se sobre o 

enquadramento em IVA de modelos contratuais office centre e build-to-suit. 

 

 
73 De que são exemplos, entre outros, equipamentos de cozinha, equipamento de ginásio, equipamento 

musical, mobiliário diverso (camas, mesas de cabeceira, armários, roupeiros, aparadores, sofás, 

estantes, varões), cortinados, reposteiros, colchas, equipamentos de som e luz. 
74 Cfr. Informação vinculativa, de 28.06.2019, processo n.º 14723, parágrafo 28. 
75 Cfr. Informação vinculativa, de 21.03.2018, processo n.º 12837, parágrafo 28 
76 Cfr. Informação vinculativa, de 26.08.1998, processo n.º 1708. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14723.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news1618_10_1.pdf
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No modelo contratual office centre77, o locador, além da disponibilização do imóvel, 

assegura ao locatário a oferta integrada de uma multiplicidade de serviços (como sejam 

limpeza, segurança, portaria, vigilância, manutenção e cedência de utilização de zonas 

comuns, entre outros), auferindo, para o efeito, uma remuneração única e global, sendo 

entendimento da AT que tal modelo contratual não encontra cobertura na isenção78. 

 

Em relação ao modelo contratual build-to-suit79, que se carateriza pelo facto de o locador 

prestar um serviço de preparação, adaptação e customização – ainda que estrutural – do 

imóvel à atividade económica desenvolvida pelo locatário, veja-se, por exemplo, a 

informação vinculativa, de 24.08.2017, processo n.º 12097, na qual a AT apreciou o 

enquadramento em IVA de um contrato em que o locador realizou (a expensas suas) obras 

de construção de estrutura e telhados, parques de estacionamento e acessos, mobiliário 

urbano exterior e instalação de ramais de água, luz e gás, tudo de acordo com os interesses 

e conveniências do locatário. 

 

Neste âmbito, a AT considerou que «dificilmente se aceitaria que um contrato como o 

apresentado pela Requerente, associado à adequação estrutural e técnica e à 

disponibilização de meios específicos, confira à proprietária do imóvel uma atitude 

passiva, limitada à mera disponibilização do gozo do bem80». 

 

Tendo, assim, concluído que «o contrato que titula a locação em apreço não se subsume 

em mero arrendamento do imóvel, revestindo uma natureza mista, composta, de forma 

indissociável e interdependente, pela construção e posterior locação de um imóvel e de 

um conjunto de bens corpóreos imprescindíveis ao exercício da atividade da locatária 

(adequado à instalação de um estabelecimento comercial, dois parques de 

estacionamento e as respetivas vias de acesso) sem a qual, por vontade expressa das 

partes, a disponibilização do imóvel não subsistiria, pelo que a operação, no todo, 

configura uma prestação de serviços sujeita a IVA e dele não isenta81». 

 
77 Cfr. CONCEIÇÃO GAMITO / JOANA BRANCO PIRES – “O IVA no imobiliário: Dedução do IVA 

Suportado na Construção” in Cadernos IVA 2018, Almedina, Coimbra, 2018, p. 98. 
78 Cfr. A título de exemplo, informação vinculativa de 16.07.2012, processo n.º 3778. 
79 Cfr. CONCEIÇÃO GAMITO / JOANA BRANCO PIRES – O IVA no imobiliário, pp. 99-102. 
80 Cfr. Informação vinculativa, de 24.08.2017, processo n.º 12097, parágrafo 21. 
81 Cfr. Informação vinculativa, de 24.08.2017, processo n.º 12097, parágrafo 24. 

http://www.taxfile.pt/file_bank/news3617_12_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news4813_8_1.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/12097.pdf
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4.2.POSIÇÃO DA AT EM INFORMAÇÕES VINCULATIVAS MAIS ATUAIS 

 

4.2.1. INFORMAÇÃO VINCULATIVA, DE 20.09.2019, PROCESSO N. º 16068 

 

A AT foi questionada sobre o tratamento em IVA de um arrendamento relativo a áreas 

residenciais e a áreas de escritórios e cafetaria, todas a construir pelo locador, segundo as 

orientações e as especificações do (promitente) arrendatário. 

 

Na sua apreciação, a AT refere que o conceito paredes nuas não se restringe ao facto de 

o espaço locado estar dotado ou não de móveis e equipamentos, estando antes relacionado 

com o facto de o imóvel locado não estar preparado para o exercício de uma atividade 

comercial, industrial ou de serviços, ou de a locação não ser acompanhada de outro tipo 

de prestações de serviços82. 

 

No entender da AT, o que extravasa o conceito «paredes nuas» não é o facto de a locação 

ser acompanhada de móveis e equipamentos, mas sim de ser destinada ao exercício de 

outras atividades tributáveis que vão para além da mera cedência do gozo do local 

arrendado, como é o caso do alojamento local ou alojamento turístico83, ou incluir outras 

prestações de serviços, tais como serviços de limpeza e de manutenção de interiores ou 

exteriores, o fornecimento de água, luz, internet, comunicações, atividades de gestão ou 

supervisão84. 

 

Contrariamente ao entendimento plasmado na informação vinculativa relativa ao 

processo n.º 12097, a AT afirma agora não vislumbrar que a isenção da locação de imóvel 

seja afastada no caso de a mesma ser precedida de obras de construção com vista à 

 
82 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 45. 
83 Saliente-se que os exemplos apontados pela AT referentes ao alojamento local ou alojamento turístico 

já se encontram, à luz da alínea a) do n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA, expressamente 

excecionados da isenção, por configurarem prestações de serviços com funções análogas à atividade 

hoteleira, não sendo necessário, nesses casos, recorrer a qualquer critério para avaliar a sua tributação, 

porquanto esta decorre diretamente da lei. Cfr. Informação vinculativa, de 03.05.2018, processo n.º 

13540. 
84 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 46. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_16068.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news2118_33_1.pdf
http://www.taxfile.pt/file_bank/news2118_33_1.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_16068.pdf
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adaptação às necessidades da arrendatária, caso não seja acompanhada de qualquer 

equipamento/maquinaria ou de quaisquer outras prestações de serviços85. 

 

Segundo a AT, as obras de adaptação dos imóveis que serão dados de arrendamento 

apenas são atinentes à construção dos mesmos, dele ficando a ser parte integrante86, 

acrescentando, inovatoriamente, que apesar de a locação de máquinas e outros 

equipamentos de instalação fixa se encontrar excluída da isenção, o TJUE precisa que, se 

estes últimos não poderem ser dissociados da cedência dos referidos bens imóveis, antes 

fazendo parte integrante da mesma, estamos perante uma prestação única na qual a 

colocação à disposição dos bens imóveis é a prestação principal, beneficiando da isenção 

de IVA87. 

 

Na opinião da AT, as obras de adaptação do imóvel, consubstanciam, quanto muito, 

prestações acessórias em relação à operação principal (locação), dado que não constituem 

para a clientela um fim em si, mas um meio de beneficiar do serviço principal do prestador 

em melhores condições, pelo que têm o mesmo tratamento fiscal da prestação principal88. 

 

Sustenta também a AT que o locador não irá exercer no imóvel locado atividades 

comerciais (como a supervisão, a gestão e a manutenção) que retirem à locação a 

caraterística de prestação principal, limitando-se a acompanhar e fiscalizar o imóvel, 

como acontece com qualquer arrendamento89. 

 

Assim, conclui a AT que, ainda que se defenda que as obras de adaptação e a locação 

configuram duas prestações de serviços distintas e que podem ser fornecidas em separado, 

sendo uma tributada e outra isenta, por estarem, no caso, tão estritamente ligadas, a sua 

separação revestiria caráter artificial, devendo ser consideradas como uma só operação, 

in casu, de locação90, abrangida pela isenção de IVA. 

 

 
85 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 51. 
86 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafos 52-58. 
87 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 58. 
88 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 63. 
89 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 62. 
90 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 64. 
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4.2.2. INFORMAÇÃO VINCULATIVA, DE 28.11.2019, PROCESSO N.º 16432 

 

Neste caso, estava em análise um contrato de utilização de espaços e de prestação de 

serviços, no âmbito do qual o locador cedia o uso de dois imóveis, equipados e mobilados 

segundo diretrizes e necessidades do locatário para o exercício da sua atividade, 

acompanhado de um conjunto de prestações de serviços, mediante o pagamento de um 

montante global fixo. 

 

De entre os equipamentos e mobiliário fornecidos pelo locador, destacam-se o sistema de 

climatização, ventilação, rede passiva de voz e dados, cadeiras, mesas sofás, armários e 

estantes. 

 

Já no que concerne aos serviços disponibilizados pelo locador relevam, inter alia, a 

assistência técnica em casos de avaria dos sistemas de iluminação exterior, de canalização 

e de esgotos, serviços de limpeza das partes exteriores dos imóveis, serviços de 

manutenção dos espaços verdes (jardinagem) e demais espaços exteriores, como 

arruamentos e estacionamentos, serviços de segurança física/supervisão no espaço 

interior e exterior dos imóveis, cedência de utilização de equipamento de segurança 

eletrónica e respetiva manutenção e reparação, serviços de portaria e recolha de resíduos 

sólidos. 

 

Perante a factualidade supra descrita, a AT entendeu que a operação em apreço não se 

subsumia ao conceito de locação de bem imóvel construído jurisprudencialmente pelo 

TJUE, motivo pelo qual considerou, desde logo, que a cedência de utilização dos imóveis 

não podia beneficiar da isenção de IVA91. 

 

Em concreto, a AT considerou que o facto de o locador assegurar a prestação de serviços 

de segurança física/supervisão no espaço interior dos imóveis colocava em causa o direito 

conferido ao locatário de ocupar o imóvel, dele excluindo outras pessoas92. 

 

 
91 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafos 25-28. 
92 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafos 25-28. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_16432.pdf
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Sem prejuízo do exposto, prosseguindo a sua apreciação, a AT enfatizou, uma vez mais, 

que a isenção da locação de imóvel não é afastada no caso de a mesma ser precedida de 

obras de construção com vista à adaptação às necessidades da locatária, não sendo 

acompanhada de qualquer equipamento/maquinaria ou de quaisquer outras prestações de 

serviços, referindo, de igual forma, que a locação de máquinas e outros equipamentos de 

instalação fixa está excluída da isenção, mas que, se estes últimos não puderem ser 

dissociados da cedência dos referidos bens imóveis, antes fazendo parte integrante da 

mesma, estamos perante uma prestação única na qual a colocação à disposição dos bens 

imóveis é a prestação principal, beneficiando de isenção de imposto93. 

 

Na situação em apreço, a AT notou também que, ainda que a realização prévia de obras 

de adaptação segundo as especificações do locatário, e bem assim, os móveis e 

equipamentos, pudessem constituir prestações acessórias em relação à operação principal 

(locação), uma vez que não constituem para a clientela um fim em si mesmo, mas antes 

um meio de beneficiar do serviço principal do prestador em melhores condições, teriam 

o mesmo tratamento fiscal da prestação principal94. 

 

Todavia, a AT entendeu que os serviços prestados95 retiravam à cedência de utilização 

dos imóveis o caráter de operação predominante ou principal96, tendo levado em linha de 

conta na sua conclusão, o facto de, na operação em análise, ser cobrado um valor único, 

o que, no entender da AT, contribuiu para a conclusão de que a cedência de utilização de 

espaço e a prestação de vários serviços se encontravam economicamente ligadas e que a 

sua separação revestiria caráter artificial97. 

 
93 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafo 34. 
94 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafo 35. 
95 Nomeadamente os serviços de segurança física/supervisão no espaço interior e exterior dos imóveis; 

cedência de utilização de equipamento de segurança eletrónica e respetiva manutenção e reparação, 

portaria e recolha de resíduos sólidos. Quanto aos serviços de assistência técnica em casos de avaria 

dos sistemas de iluminação exterior, de canalização e esgotos, limpeza das partes exteriores dos 

imóveis e manutenção dos espaços verdes (jardinagem) e demais espaços exteriores, como 

arruamentos e estacionamentos, a AT refere que poderia ser defensável argumentar que pudessem 

acompanhar uma locação sem lhe retirar o caráter predominante. Cfr. Informação vinculativa, de 

28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafo 38. 
96 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafos 36-39. 
97 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafo 40. A AT sustenta que, 

ainda que se defendesse que a cedência do espaço, devidamente adaptado, e as prestações de serviços 

configuram duas prestações de serviços distintas e que podem ser fornecidas em separado, tal só faria 

sentido se uma fosse tributada e outra isenta, o que considera não se verificar neste caso, uma vez que, 
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Em síntese, a AT conclui que «a operação aqui em apreço, pela qual é cobrada uma 

renda única global, é constituída pela cedência de utilização de dois imóveis e respetivos 

móveis e equipamentos (utilização exclusiva), e por um leque vasto e variado de serviços, 

designadamente de vigilância e supervisão do espaço interior, cedência de utilização de 

equipamento de segurança eletrónica e respetiva manutenção e reparação; serviços de 

portaria e recolha de resíduos sólidos, que retira àquela cedência de utilização de espaço 

o caráter predominante, extravasando claramente a mera colocação passiva do imóvel 

à disposição da sociedade98». 

 

4.2.3. INFORMAÇÃO VINCULATIVA, DE 24.01.2020, PROCESSO N. º 16664 

 

A AT debruçou-se sobre o enquadramento em IVA de um contrato de prestação de 

serviços que incluía a disponibilização de espaços e uma panóplia de serviços, no âmbito 

de uma oferta integrada de office centre, mediante o pagamento de uma remuneração 

única e global. 

 

De entre os serviços prestados, destacavam-se a cedência de utilização de lugares de 

estacionamento e arrecadação, serviços de concierge, incluindo portaria para receção e 

identificação dos visitantes bem como de receção e distribuição de correio e encomendas, 

serviços de controlo de segurança com videovigilância nas áreas comuns, serviço de 

controlo de acesso ao edifício, serviços de utilização de espaços verdes exteriores em 

zonas comuns, serviços de utilização de zonas comuns, incluindo mobiliário e outros 

equipamentos e o serviço de higiene e limpeza em zonas comuns. 

 

Na situação vertente, a AT entendeu que não estava em causa um contrato de locação 

simples do espaço, tratando-se, diferentemente, de um contrato que englobava outras 

prestações de serviços que retiravam à locação a caraterística de operação preponderante, 

concluindo, assim, que a operação se encontrava abrangida pelo conceito de prestação de 

serviços, sendo, consequentemente, tributada em IVA. 

 

segundo o seu entendimento, para que a primeira pudesse ser isenta teria que ser conferido à sociedade 

o direito de ocupar o imóvel dele excluindo outras pessoas, o que considera não se verificar. 
98 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafo 45.2. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_16664.pdf
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4.3.APRECIAÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL DA AT 

 

Baseada na jurisprudência europeia recente, a AT entende agora, diferentemente do que 

sucedia no passado, que os modelos contratuais build-to-suit podem ter cabimento na 

isenção prevista para a locação de bens imóveis quando desprovidos de 

equipamento/maquinaria ou de outras prestações de serviços. 

 

Se antes era possível retirar das informações vinculativas da AT que «mesmo no seu grau 

mínimo, o modelo build-to-suit não se deve enquadrar na isenção do artigo 9.º, n.º 29.º 

do Código do IVA99)», agora, em informações vinculativas mais atuais, a AT afirma, 

expressamente, não vislumbrar que a isenção da locação de imóvel seja afastada no caso 

de a mesma ser precedida de obras de construção com vista à adaptação às necessidades 

da locatária, não sendo acompanhada de qualquer equipamento/maquinaria ou de 

quaisquer outras prestações de serviços100. 

 

Pese embora admita o afastamento da isenção no caso de a locação build-to-suit ser 

também acompanhada de qualquer equipamento/maquinaria, certo é que na informação 

vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, a AT, baseada no caso Mailat101, 

considerou que os móveis e equipamentos consubstanciavam prestações acessórias à 

locação102. Isto, apesar de, na descrição do referido pedido de informação vinculativa, se 

referir que os imóveis seriam equipados e mobilados para o exercício da atividade do 

locatário, o que sugere, desde logo, a aptidão produtiva dos imóveis. 

 

Em rigor, a operação descrita no caso Mailat, se apreciada por referência ao Código do 

IVA português, consubstanciaria uma locação de bens imóveis de que resulta a 

 
99 Cfr. CONCEIÇÃO GAMITO & JOANA BRANCO PIRES – “O IVA no imobiliário: Dedução do IVA 

Suportado na Construção” in Cadernos IVA 2018, Almedina, 2018, pp. 101. 
100 Como ficou evidenciado nas informações vinculativas de 20.09.2019, processo n.º 16068 e de 

28.11.2019, processo n.º 16432. 
101 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, nota de rodapé 9. 
102 Cfr. Informação vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, parágrafo 35. Nesta informação 

vinculativa, a AT acabaria por concluir que a operação é tributada em IVA, mas tal entendimento não 

resultou do facto de o imóvel ser equipado, prendendo- se antes com a circunstância de se ter 

considerado que um dos elementos caraterísticos do conceito de locação concebido pelo TJUE não se 

encontrava preenchido e com a existência de serviços associados. 
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transferência onerosa da exploração de estabelecimento comercial103, enquadrando-se, 

assim, na exceção (permitida, como já vimos, pela Diretiva IVA) prevista na segunda 

parte da alínea c) do artigo 29.º deste Código, sendo, por isso, tributada em IVA. 

 

De resto, na informação vinculativa, de 21.02.2000, processo n.º 1226, em que as 

questões apreciadas pela AT, relacionadas com a cedência de exploração de um 

estabelecimento de café, se assemelharam às que o TJUE apreciou no caso Mailat, a AT 

concluiu que a cedência de exploração de um estabelecimento de café consubstanciava 

uma locação de bens imóveis da qual resultava a transferência onerosa da exploração de 

estabelecimento comercial, sendo tributada em IVA. 

 

De todo o modo, a jurisprudência proferida no caso Mailat, apesar de não ser transponível 

em toda a sua extensão para o ordenamento jurídico-tributário português, parece obrigar 

a AT a rever o seu entendimento de que «o critério distintivo para se considerar uma 

mera locação é o facto de esta ser acompanhada ou não de determinados bens de 

equipamento, mobiliário/utensílios ou de serviços. Está intrinsecamente relacionado com 

a aptidão produtiva do imóvel, ou melhor, a preparação para o exercício de uma 

atividade empresarial104». 

 

Efetivamente, numa situação em que, cumulativamente, (i) se verifique a cedência do 

gozo temporário de um imóvel totalmente equipado para o exercício de uma atividade 

económica (ii) para além do equipamento, não são disponibilizados quaisquer serviços 

pelo locador e (iii) da locação não resulte a transferência onerosa da exploração de 

estabelecimento comercial ou industrial, tal operação, se apreciada, à luz do critério 

paredes nuas, nos moldes tipicamente gizados pela AT, seria tributada em IVA, ao passo 

 
103 O Código do IVA não precisa o conceito de «locação de bens imóveis de que resulte a transferência 

onerosa da exploração de estabelecimento comercial ou industrial». Há, então, que observar o disposto 

no n.º 2 do artigo 11.º da LGT, o qual determina que «Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem 

termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido 

daquele que aí têm, salvo se outro decorrer diretamente da lei.» 

Atualmente, o n.º 1 do artigo 1109.º do Código Civil, sob a epígrafe «Locação de estabelecimento» 

faz alusão à «transferência temporária e onerosa do gozo de um prédio ou de parte dele, em conjunto 

com a exploração de um estabelecimento comercial ou industrial nele instalado». 
104 Cfr. Informação vinculativa, de 21.03.2018, processo n.º 12837. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt11.aspx
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=1101&artigo_id=&nid=775&pagina=12&tabela=leis&nversao=&so_miolo=
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que, se aferida face à jurisprudência do TJUE no caso Mailat, poderia beneficiar da 

isenção prevista para a locação de bens imóveis. 

 

Assim, por exemplo, a operação de que aqui demos conta, inerente à informação 

vinculativa, de 14.06.2018, processo n.º 13774, relativa ao subarrendamento de parte do 

espaço de um pavilhão industrial que se encontrava equipado com máquinas para a 

atividade de produção de moldes de aço, se apreciada em momento posterior à decisão 

do TJUE proferida no acórdão Mailat, seria, potencialmente, qualificada pela AT como 

uma locação de bem imóvel, isenta de IVA, e já como não uma operação tributada. 

 

A somar ao que acaba de ser dito, acresce ainda o facto de a AT, baseada no caso Manuel 

Sequeira105, considerar agora que, nas situações em que, para além da cedência do gozo 

temporário de um imóvel, se verifica a locação de equipamentos de instalação fixa (que 

individualmente apreciada é tributada em IVA106), quando estes equipamentos não 

puderem ser dissociados da cedência dos imóveis, antes fazendo parte integrante dos 

mesmos, existe uma prestação única, em que a colocação à disposição dos bens imóveis 

é a prestação principal ou predominante, sendo aplicável a isenção de IVA prevista para 

a locação de bens imóveis à totalidade da operação. 

 

Apesar de se tratar de um caso português, entendemos que a jurisprudência do caso 

Manuel Sequeira deverá ser acolhida com cautela pela AT na definição do seu 

posicionamento administrativo. 

 

No caso Manuel Sequeira, ter-se-á verificado não só a cedência de exploração agrícola 

de prédios rústicos constituídos por vinhas, mas também a transferência de bens e de 

direitos incorpóreos (autorizações legais de plantação de vinhas destinadas à produção 

vinícola, a aptidão da referida exploração agrícola para gerar lucros e a transferência do 

nome ou insígnia do estabelecimento comercial), situação que, à partida, seria 

enquadrável como uma locação de bem imóvel de que resulta a transferência onerosa da 

exploração de estabelecimento comercial ou industrial, expressamente excluída da 

 
105 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, nota de rodapé 6 e informação 

vinculativa, de 28.11.2019, processo n.º 16432, nota de rodapé 8 
106 Cfr. Primeira parte da alínea c) do n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA. 
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isenção ao abrigo da segunda parte da alínea c) do n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA 

português. 

 

Porém, não estamos certos de que o TJUE tenha tido a oportunidade de apreciar tal 

questão107. 

 

Por um lado, como já aqui foi dito, a exceção referente à locação de bens imóveis de que 

resulta a transferência onerosa da exploração de estabelecimento comercial ou industrial 

não se encontra expressamente prevista no n.º 2 do artigo 135.º da Diretiva IVA, tendo 

sido especificamente contemplada pelo legislador português à luz da faculdade conferida 

pela Diretiva IVA. 

 

Por outro lado, o TJUE refere que «embora o Governo português invoque o artigo 13. °, 

B, alínea b), segundo parágrafo, da Sexta Diretiva108, ao abrigo do qual os Estados-

Membros podem prever exclusões suplementares ao âmbito de aplicação da isenção 

prevista no referido artigo 13.°, B, alínea b), este Governo não menciona nenhuma 

disposição do direito português que preveja semelhante exclusão que seja aplicável à 

operação em causa no processo principal109». 

 

Além disso, parece também resultar do acórdão sub judice que o STA, na fundamentação 

do seu pedido de decisão prejudicial, só invocou a exclusão relativa à locação de 

equipamentos e de maquinaria de instalação fixa110. 

 

Exclusão essa que o TJUE considerou não ser aplicável, uma vez que, por um lado, as 

vinhas não podem ser qualificadas como equipamento ou maquinaria e, por outro lado, 

 
107 A este respeito, veja-se também MÁRIO SILVA COSTA / ANDRÉ CAETANO , – “CJEU issues decision 

on rural property lease VAT exemption”, International Tax Review, 2019, disponível em 

https://www.internationaltaxreview.com/article/b1h9tl8zdxy1cf/cjeu-issues-decision-on-rural-

property-lease-vat-exemption. 
108 Correspondente ao atual n.º 2 do artigo 135.º da Diretiva IVA. 
109 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 34. 
110 O que o TJUE considerou não ser aplicável uma vez que, por um lado, as vinhas não podem ser 

qualificadas como equipamento ou maquinaria e, por outro lado, não era patente que os prédios 

rústicos cuja exploração agrícola é objeto do contrato de cedência em causa no processo principal 

comportassem equipamento, maquinaria ou outros bens comerciais ou industriais. Cfr. Acórdão do 

TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 33. 

https://www.internationaltaxreview.com/article/b1h9tl8zdxy1cf/cjeu-issues-decision-on-rural-property-lease-vat-exemption
https://www.internationaltaxreview.com/article/b1h9tl8zdxy1cf/cjeu-issues-decision-on-rural-property-lease-vat-exemption
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não era patente que os prédios rústicos comportassem equipamento, maquinaria ou outros 

bens comerciais ou industriais111. 

 

No acórdão do qual decorre o pedido de decisão prejudicial para o TJUE, o STA refere 

que «considerando que o CIVA, no preceito em análise (nº 29 – actual nº 30 - do art. 9º) 

reproduz, no essencial, a norma respectiva [al. l) do nº 1 do art. 135º da Directiva nº 

2006/112/CE do Conselho, de 28/11/2006] e que a interpretação que se faça de tal norma 

tem correspondência directa e imediata com a interpretação que se deve fazer do direito 

interno, tendo em conta a similitude dos textos e uma vez que não se conhece decisão 

sobre a aplicação de tal isenção, será curial que, antes de mais e em conformidade com 

o previsto no art. 267º, parágrafo 3º do TFUE, se faça a consulta ao TJUE, a propósito 

de qual deve ser a melhor interpretação da apontada norma daquela Directiva112» 

(sublinhado nosso). 

 

Assim, entendeu o STA ser de esclarecer apenas se «o disposto na alínea l) do nº 1 do 

artigo 135º da Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28/11/2006, quanto à isenção 

sobre operações de locação de bens imóveis, pode ser interpretado no sentido de tal 

isenção abranger um contrato de cedência de exploração agrícola de prédios rústicos 

constituídos por vinhas, a uma sociedade cujo objecto social é a actividade de exploração 

agrícola, contrato celebrado pelo prazo de um ano e automaticamente renovável por 

igual período e devendo a respectiva renda ser paga no termo de cada ano113». 

 

Neste contexto, fica, portanto, a perceção de que o TJUE não foi confrontado com a 

exceção à isenção aplicável à locação de bens imóveis, expressamente prevista na 

segunda parte da alínea c) do n.º 29 do artigo 9.º do Código do IVA português, e que, em 

virtude desse facto, a decisão que acabou por ser preconizada por aquele Tribunal no caso 

Manuel Sequeira poderia ter sido substancialmente diferente. 

 

 
111 Cfr. Acórdão do TJUE, de 28.02.2019, processo n.º C-278/18, parágrafo 33. 
112 Acórdão do STA, de 14.03.2018, processo n.º 071/17. 
113 Acórdão do STA, de 14.03.2018, processo n.º 071/17. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db6f9689f5d87e4780258255003c8e03?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db6f9689f5d87e4780258255003c8e03?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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5. NOTAS FINAIS 
 

Principiámos o presente artigo a referir que o tratamento em IVA das operações que 

envolvem a cedência do gozo temporário de um imóvel, conjuntamente com o 

fornecimento de bens e/ou serviços, não é fácil de decifrar. 

 

Do percurso efetuado pela jurisprudência do TJUE constatámos que, para qualificar estas 

operações, ditas compostas, há que apurar se estamos perante uma prestação única ou 

várias prestações distintas e independentes que devem ser enquadradas separadamente 

para efeitos de IVA 

 

Concluindo-se que estamos perante uma prestação única composta, importa analisar se 

da mesma avulta uma prestação principal cujas caraterísticas são predominantes face às 

demais prestações, aplicando-se o princípio accessorium sequitur principale, ou, 

alternativamente, caso inexista uma relação de predominância/acessoriedade entre as 

prestações, se estamos objetivamente na presença de uma prestação económica integrada, 

cuja decomposição seria artificial. 

 

Verificámos que, em Portugal, a AT recorre a um critério de locação «paredes nuas» para 

discernir se uma dada operação consubstancia uma locação de bens imóveis isenta de 

IVA ou uma prestação de serviços tributada. 

 

Conforme foi já referido pelo CAAD «Não quer isto dizer (…) que toda e qualquer 

locação de imóveis que não se reconduza ao tal arrendamento “paredes nuas”, esteja, 

automaticamente, excluída do âmbito da isenção em causa», pois «tal entendimento 

colidiria frontalmente com o direito comunitário, na medida em que poderia conduzir a 

situações de afastamento da isenção, proscritas por aquele114». 

 

Tendo em consideração que tal critério – que não encontra correspondência na 

jurisprudência europeia – revela cada vez mais dificuldades em acomodar a 

jurisprudência progressiva do TJUE e a complexidade dos modelos contratuais que vão 

 
114 Cfr. Acórdão do CAAD, de 19.10.2018, processo n.º 51/2018-T. 

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?listOrder=Sorter_data&listDir=ASC&listPage=349&id=3608&ccsForm=record%3AEdit
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surgindo, afigura-se-nos que o mesmo deveria ser abandonado pela AT por utilidade 

limitada. 

 

O enquadramento destas operações deverá ser aferido casuisticamente, sem generalizar, 

atendendo à razão económica do contrato, procurando descortinar se, nos termos do 

contrato, o locatário e o locador pretendem, acima de tudo, respetivamente, obter e 

oferecer a locação de um bem imóvel, e só subsidiariamente, obter e fornecer outras 

prestações, mesmo que estas sejam necessárias ao gozo do bem ou se, porventura, as 

partes visam, em substância, obter e oferecer um conjunto integrado de bens e/ou serviços 

que, do ponto de vista económico, seria artificial separar. 

 

No entretanto, a AT alterou o seu posicionamento relativamente aos modelos contratuais 

build-to-suit, entendendo agora que estes modelos, quando não envolvam 

equipamento/maquinaria ou outras prestações de serviços, são abrangidos pela isenção 

prevista para a locação de bens imóveis. 

 

Se, por um lado, parece relativamente seguro continuar a afirmar que, no entender da AT, 

os modelos contratuais office centre e, bem assim, as situações em que, conjuntamente, 

com a locação do imóvel se verifica a prestação de serviços adicionais (designadamente, 

de limpeza e de manutenção de interiores ou exteriores, de fornecimento de água, luz, 

internet, comunicações, atividades de gestão ou supervisão115), configuram operações 

tributadas em IVA, por outro lado, a circunstância de um imóvel ser locado totalmente 

equipado para o exercício de uma atividade empresarial (sem serviços associados), já 

poderá não ser bastante para extrapolar o âmbito de aplicação da isenção. 

 

115 Cfr. Informação vinculativa, de 20.09.2019, processo n.º 16068, parágrafo 46. 


