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A “TRIBUTAÇÃO” DA INOBSERVÂNCIA DE  
REQUISITOS FORMAIS  

1. Nas doutas palavras de José Guilherme Xavier de Basto, “cada factura com menção 
de imposto, constitui um cheque sobre o tesouro, pois atribui ao destinatário que seja sujeito passivo 
o direito de deduzir o IVA nela contido”. 

2. Com  efeito,  o  princípio  fundamental  da  neutralidade  do  IVA exige  que  o 
adquirente dos bens ou serviços possa deduzir o imposto pago a montante pelo trans-
mitente ou prestador de serviços, o que transforma cada fatura num cheque para o 
adquirente na medida em que através dela pode exercer o direito à dedução, tributan-
do-se, assim, o valor acrescentado em cada fase do processo produtivo.

3. Vem esta  introdução  a  propósito  de  algumas  correções  que  a  administração 
fiscal tem vindo a fazer , de forma recorrente, alegando que faturas relacionadas com 
prestações de serviços não reúnem os requisitos previstos na alínea b) do n.º 5 do artigo 
36.º, e, assim, obstar a que o direito à dedução possa ser exercido.

4. Como se  sabe,  a  referida  norma  determina  que  as  faturas  devem conter  a 
quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, com 
especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável.

5. Se no caso dos  bens  transmitidos  a  questão pode não levantar  grandes  difi-
culdades  de  cumprimento  porque  os  bens  são,  em geral,  facilmente  quantificáveis 
através de unidades de medida (metros, quilos, etc.) já o mesmo não acontece com as 
prestações de serviços que não são, propriamente, mensuradas ao metro ou ao quilo.

6. Aliás, na versão do artigo 226.º da Diretiva 2006/112, CE do Conselho, de 28 de 
novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado 
(Diretiva IVA), de uma forma mais explícita refere-se que a fatura deve conter “A quan-
tidade e natureza dos bens entregues ou a extensão e natureza dos serviços prestados”, já que os 
serviços prestados, como é óbvio, não são mensuráveis em “quantidades”.

7. Mas, partindo de uma mera interpretação literal da norma, com o argumento de 
que as faturas não contêm a “unidade de medida dos serviços prestados” a administração 
fiscal tem vindo a desconsiderar o direito à dedução do IVA no adquirente dos serviços, 
alegando que a fatura não reúne os requisitos previstos na alínea b) do n.º 5 do artigo 
36.º.

8. Ora, importa, desde logo, recordar que a finalidade de tal descrição se esgota 
fundamentalmente,  como decorre  do  referido  artigo  36.º,  na  “determinação  da  taxa 
aplicável” e, assim sendo, não havendo dúvidas quanto à taxa do IVA a que estão su-
jeitas tais prestações de serviços, qualquer erro ou omissão na descrição não deveria, a 
nosso ver, ter interferência no exercício do direito à dedução pelo adquirente desses 
serviços.

9. A questão já subiu ao Tribunal de Justiça da União Europeia na sequência de um 
pedido de decisão prejudicial, por coincidência, ou não, apresentado por um Tribunal 
português:  o  Tribunal  Arbitral  Tributário  (Centro  de  Arbitragem Administrativa  - 
CAAD), que deu origem ao Processo C-516/14.

10. Neste Processo, para além da verificação no caso concreto sobre o preenchi-
mento do requisito previsto na alínea b) do n.º 5 do artigo 36.º, o Tribunal debruçou-se 
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EDITORIAL 

Faz agora um ano dávamos aqui conta de que a 
Comissão  Europeia  tinha  apresentado  um 
“pacote legislativo” anti-elisão fiscal, com três 
propostas de diretiva: a COM (2016) 685 final, 
relativa  à  implementação,  que  se  pretendia 
rápida,  da  tributação  das  empresas  multina-
cionais  sobre  o  regime  da  matéria  coletável 
comum consolidada (MCCC);  a  COM (2016) 
686 final, visando a consagração de instrumen-
tos de resolução rápida de litígios interestadu-
ais em matéria de dupla tributação na UE; e a 
COM  (2016 )  687  f inal ,  para  impedir  o 
aproveitamento  indevido,  pelas  empresas, 
designadamente das assimetrias híbridas.

Fazendo o ponto da situação, o que se passou 
entretanto?

Correspondendo à ideia que se tem da morosi-
dade  do  processo  legislativo  na  UE,  relativa-
mente  à  proposta  da  MCCC,  sabe-se  apenas 
que a  mesma foi,  em 25/10/2016,  comunicada 
ao Parlamento e ao Conselho.

O mesmo,  porém, se  não diga em relação às 
outras  duas  propostas.  Ambas  se  encontram 
transformadas em diretivas já em vigor, decor-
rendo o prazo para a sua transposição para os 
ordenamentos internos. Assim:

- A COM (2016) 686 final deu origem à Direti-
va  (UE)  2017/1852  do  Conselho,  de  10  de 
outubro,  re lat iva  aos  mecanismos  de       
resolução de litígios em matéria fiscal na UE, 
a largando - lhe  até  o  âmbito  ob jet ivo         
originário;

- E a COM (2016) 687 final deu origem à Dire-
tiva (UE) 2017/952, de 29 de maio,  que altera 
a Diretiva  (UE) 2016/1164, no que respeita a 
assimetrias híbridas com países terceiros.

Verifica-se,  pois,  que,  quando  as  matérias  a 
regulamentar  interessam a  todos  os  Estados-
membros, o processo legislativo na UE, mesmo 
considerando  toda  a  sua  complexidade,  tem 
prazos perfeitamente aceitáveis. Não se culpe 
aquele pela morosidade quando, em regra, lhe 
não será imputável.

CIRCULAR 
N. Pinto Fernandes, M. Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais, Lda. 
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sobre as implicações no exercício do direito à dedução.

11. Recordou o Tribunal que “segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o 
direito dos sujeitos passivos a deduzir do IVA de que são devedores o IVA devido ou pago sobre os 
bens adquiridos e os serviços que lhes foram prestados a montante constitui um princípio funda-
mental do sistema comum do IVA instituído pela legislação da União”.

12. É certo que, como observou o Tribunal, no que respeita aos requisitos formais 
relativos ao exercício do referido direito, resulta do artigo 178.°, alínea a), da Diretiva 
2006/112, que o seu exercício está subordinado à posse de uma fatura emitida nos ter-
mos do artigo 226.° desta diretiva.

13. Não obstante, recordou o Tribunal que “o princípio fundamental da neutralidade do 
IVA exige que a dedução deste imposto pago a montante seja concedida se os requisitos materiais 
estiverem cumpridos, mesmo que os sujeitos passivos tenham negligenciado certos requisitos for-
mais. Por conseguinte, quando a Administração Fiscal dispõe dos dados necessários para saber que 
os requisitos materiais  foram cumpridos,  não pode impor condições suplementares ao direito do 
sujeito passivo de dedução do imposto que possam ter por efeito eliminar esse direito”.

14. Por isso refere ainda o Tribunal que “a Administração Fiscal não pode recusar o direito 
à dedução do IVA pelo simples facto de a fatura não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 
226.°, n.os  6 e 7, da Diretiva 2006/112, se dispuser de todos os dados para verificar se os requisitos 
substantivos relativos a este direito se encontram satisfeitos.  A este respeito, a Administração Fiscal 
não deve limitar-se ao exame da própria fatura. Deve igualmente ter em conta informações com-
plementares prestadas pelo sujeito passivo”.

15. Por  fim,  concluiu  que  “O  artigo  178.°,  alínea  a),  da  Diretiva  2006/112  deve  ser 
interpretado  no  sentido  de  que  se 
opõe  a  que  as  autoridades  trib-
utárias nacionais possam recusar o 
direito a dedução do imposto sobre o 
valor  acrescentado  pelo  simples 
facto  de  o  sujeito  passivo  possuir 
uma  fatura  que  não  cumpre  os 
requisitos exigidos pelo artigo 226.°, 
n.os  6  e  7,  desta  diretiva,  quando 
essas  autoridades dispõem de todas 
as  informações  necessárias  para 
v e r i f i c a r  s e  o s  r e q u i s i t o s             
substantivos relativos ao exercício desse direito se encontram satisfeitos”.

16. Por isso, não se pode apreciar esta temática de faturas que titulam prestações 
efetivamente realizadas, no mesmo plano das faturas falsas. 

17. Estas  poderão  igualmente  conter  uma  descrição  mais  ou  menos  vaga  das 
operações supostamente realizadas, decorrente da circunstância de se tratar justamente 
de uma operação simulada, mas, neste caso, a legítima negação do direito à dedução 
deve ser feita com fundamento no facto de se tratar de uma operação simulada, cujo 
direito à dedução não pode, como se sabe, ser exercido por força do disposto no n.º 3 
do artigo 19.º do CIVA, embora se possa compreender que seja mais fácil às autori-
dades  fiscais  invocar  a  inobservância  de  requisitos  formais  da  fatura  do  que           
demonstrarem a simulação. 

18. Considerando,  como refere a  Advogada-Geral  no Processo 516/14,  “que,  numa 
situação em que não há dúvida de que se verificam os requisitos materiais do direito à dedução, a 
função de controlo de uma fatura está claramente ultrapassada, na medida em que a fatura serve 
para controlar a existência do direito à dedução”, já não parece legítima a negação do direito 
à dedução do IVA ao adquirente dos serviços nos casos em que não existam dúvidas 
quanto à sua realização, passando tal correção a consubstanciar uma arrecadação de 
imposto pela alegada inobservância de requisitos formais, suportada pelo adquirente 
dos serviços, ao invés de ser sancionada com uma coima suportada pelo emitente das 
faturas.
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Novas Fiscais 
Despacho  n.º  10363-A/2017,   DR, 
I I  S é r i e  1 º  S u p l e m e n t o ,  d e 
2017-11-28   -  Gabinetes  do  Se-
cretário  de  Estado  dos  Assuntos 
Fiscais e da Secretária de Estado 
da  Segurança  Social  -  Aprova  um 
conjunto  de  medidas  destinadas  a 
apoiar as vítimas dos incêndios do pas-
sado dia 15 de outubro. 

 Decreto-Lei n.º 141/2017,   de 14/11 
- Aprova várias medidas de apoio tem-
porário  destinadas  aos  contribuintes 
com domicílio fiscal, sede ou estabelec-
imento  nos  concelhos  afetados  pelos 
incêndios de 15 de outubro.

Decreto  Regulamentar  n.º  9-A/
2017, de 3/11  - Regulamenta a Lei n.º 
78/2017, de 17 de agosto, que estabelece 
um  sistema  de  informação  cadastral 
simplificada, adotando medidas para a 
imediata  identificação  da  estrutura 
fundiária e da titularidade dos prédios 
rústicos e mistos.

Portaria  n.º  326/2017,  de  30/10  - 
Portaria que procede à atualização dos 
coeficientes de desvalorização da moe-
da a aplicar aos bens e direitos alien-
ados durante o ano de 2017, cujo valor 
deva  ser  atualizado  nos  termos  dos 
artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do 
Código do IRS, para efeitos de deter-
minação  da  matéria  coletável  dos 
referidos impostos.

Ofício Circulado n.º 30195/2017, de 
27/11  -  IVA -  Lista  das  moedas  de 
ouro. 

Ofício  Circulado  n.º  30194/2017, 
de 02/11 - Regime de Bens em Cir-
culação  -  Art  3.º,  n.º  6,  al.  b)  da 
Portaria  n.º  161/2013,  de  23/04  - 
Equiparação dos talões emitidos auto-
maticamente,  aquando  da  recolha  do 
leite,  pelos  respetivos  sistemas  de 
medição.


