
I Congresso Internacional de Arbitragem Tributária
Lisboa, 7 de Novembro de 2016

A arbitragem tributária e a actividade económica: 
IVA 

CLOTILDE CELORICO PALMA



JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA
• Notas gerais
• Que acção tem tido o CAAD no âmbito do IVA?

- Alguns	casos:	
(i) A	qualificação	das	operações
(ii) Os meios de prova - os requisitos constantes das facturas e a prova das

transmissões intracomunitárias de bens
(iii) As	isenções
(iv) O	exercício	do	direito	à	dedução

• Conclusões



• A nível nacional, a experiência da arbitragem como meio alternativo de resolução de
conflitos era quase inexistente.

• Existiam, contudo, procedimentos para facilitar a resolução dos conflitos através da
conciliação ou entendimento com as autoridades fiscais.

• Até à data, só a nível internacional se encontrava expressamente previsto o recurso à
arbitragem em matéria tributária (Convenção Europeia de Arbitragem - Convenção
90/436/CEE, de 23 de Julho de 1990, JO L 225 de 20.8.1990 - e o recurso à
arbitragem introduzido em Julho de 2008 no artigo 25.º da Convenção Modelo da
OCDE para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e
sobre o património).

A experiência portuguesa da arbitragem tributária



A utilização do CAAD tem várias vantagens:

• Resolver litígios mais rapidamente - A existência de um prazo máximo de 6 meses

garante uma decisão mais célere do que nos tribunais administrativos e fiscais.

• Resolver litígios de forma mais especializada - Os árbitros do CAAD, pela sua

especialização, garantem decisões de elevada qualidade.

• Igual possibilidade de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União
Europeia.

A experiência portuguesa da arbitragem tributária



- Existem 182 registos de processos de IVA no site do CAAD entre 680 de IS, 407 de
IRC, 262 de IUC, 243 de IRS, 108 de IMT, 47 de IMI, 11 de ISP, 5 de outros impostos
(ex. CESE e Sucessório), 2 de ISV, 3 de IABA e 1 de IT (consulta feita a 30.10.2016).

- A maioria dos processos tem a ver com o exercício do direito à dedução, meios de
prova, nomeadamente, facturação e isenções, designadamente, das transmissões
intracomunitárias de bens.

A experiência portuguesa da arbitragem tributária



JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações

Alguns	exemplos:

- Taxa	a	aplicar	a		aplicar	à	castanha	congelada	e	à	massa	folhada	- Proc.	n.º	11/2012-T;

- Taxa	a	aplicar	a	acessórios	e	peças	sobressalentes	utilizáveis	em	exclusivo	em	cadeiras	
de	rodas	e	que	fazem	parte	integrante	das	mesmas	- por	exemplo,	as	mesas	de	
suporte,	ou	os	suportes	para	ter	consigo	uma	garrafa	de	água	ou	a	bolsa	de	assento	
onde	pode	transportar	o	seu	telemóvel,	as	chaves	de	casa	ou	a	carteira		e	peças	
separadas	(baterias,	motores,	entre	outros)	– Proc.	n.º	171/2013-T;

- Taxa	a	aplicar	às	transacções de	coroas,	implantes	e	pilares	constitutivos	de	implantes	
dentários	quando	transaccionados em	separado	- Proc.	n.º	429/2014	- T	



• Taxa a aplicar às transacções de coroas, implantes e pilares constitutivos de
implantes dentários quando transaccionados em separado – Interpretação da Verba
2.6 da Lista I anexa ao CIVA.

• Na alínea e) do n.º1 do art.º 132.º, a DIVA determina que os EM devem isentar ”As
prestações de serviços efectuadas no âmbito da sua actividade por protésicos
dentários, e bem assim o fornecimento de próteses dentárias efectuadas por
dentistas e protésicos dentários.”

• O n.º3 do artigo 9.º do CIVA manda exonerar de IVA “As prestações de serviços
efectuadas no exercício da sua actividade por protésicos dentários;”

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



• O Anexo III da Directiva IVA contém o elenco das transmissões de bens e prestações
de serviços a que se podem aplicar as taxas reduzidas previstas no artigo 98.º, e
contempla, no respectivo ponto 4, as seguintes realidades: “Equipamento médico,
material auxiliar e outros aparelhos normalmente utilizados para aliviar ou tratar
deficiências, para uso pessoal exclusivo dos deficientes, incluindo a respectiva
reparação, bem como assentos de automóvel para crianças”.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



• A verba 2.6. da Lista I, do CIVA representa a transposição ao nível do direito interno
do referido ponto 4 do Anexo III da DIVA, nos termos da qual se determina a
aplicação da taxa reduzida do IVA aos seguintes bens: “2.6. Aparelhos ortopédicos,
cintas médico-cirúrgicas e meias medicinais, cadeiras de rodas e veículos
semelhantes, accionados manualmente ou por motor, para deficientes, aparelhos,
artefactos e demais material de prótese ou compensação destinados a substituir,
no todo ou em parte, qualquer membro ou órgão do corpo humano ou a
tratamento de fracturas e as lentes para correcção de vista, bem como calçado
ortopédico, desde que prescrito por receita médica, nos termos a regulamentar pelo
Governo no prazo de 30 dias.”

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



• A transmissão “individualizada” de implantes e pilares poderá ser tributada à taxa

reduzida de 6% por se subsumir no âmbito do disposto na verba 2.6 da Lista I anexa

ao CIVA?

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



Posição da AT:
• Os vários componentes por que são constituídos os implantes dentários quando transaccionados em

separado devem ser classificadas como peças ou acessórios de um implante, não podendo ser
enquadradas na verba 2.6 da Lista I anexa ao CIVA por não constituírem, autonomamente ou
unitariamente, uma peça artificial que substitui um órgão do corpo ou parte dele (a AT utiliza a este
propósito a expressão “bens completos”, em substituição do conceito antes por si utilizado de
“unidade única de implante”), no sentido de assumir ou substituir, efectivamente, a função da parte
do corpo com deficiência ou enfermidade, sendo-lhes aplicável a taxa normal do imposto;

• Com efeito, as partes e acessórios das próteses como as peças em questão, para além de não serem
prótese, não são aptos, considerados individualmente, a substituir uma parte do corpo ou a sua
função, ou seja, não se configuram como “bens completos” – i.e., aqueles que, por si mesmos, são
aptos a substituir uma parte do corpo ou a sua função;

• Só quando a transacção incide sobre os transplantes completos, montados tal como são aplicados na
boca dos pacientes, haverá lugar ao benefício da taxa reduzida de IVA nos termos do disposto na
referida verba.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



Processo n.º 188/2015-T:

- A prótese dentária por implante dentário é constituída por três elementos:
implante, peças de ligação/pilar e coroa;

- As três peças básicas com que é constituído o implante não têm qualquer outra
utilização que não seja para fazer os implantes.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



Conclusões :

• A interpretação que a AT pretende fazer da verba 2.6 da Lista I anexa ao CIVA, de
acordo com a qual a taxa reduzida do IVA se aplica apenas às “unidades completas
de implante”, mas não às peças que constituem o implante dentário completo, não
tem qualquer apoio no texto legal e, a ser seguida, introduziria tratamento fiscal
discriminatório para as próteses por implante;

• Não sendo susceptíveis de qualquer outra utilização que não seja em medicina
dentária, devem ser tributadas à taxa reduzida do IVA, por estarem enquadradas na
verba 2.6 da referida Lista I.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



Conclusões :

•Importa	ainda	notar	a	questão	das	prestações	compostas	versus	prestações	
independentes,	objecto	de	apreciação	do	TJUE	em	alguns	arestos.
•A	este	respeito,	decorre	do	artigo	2.º	da	Directiva	IVA	que	cada	operação	deve	
normalmente	ser	considerada	distinta	e	independente.	
•Todavia,	em	determinadas	circunstâncias,	várias	prestações	formalmente	distintas,	
susceptíveis	de	serem	realizadas	separadamente	e	de	dar	lugar,	em	cada	caso,	a	
tributação	ou	a	isenção,	devem	ser	consideradas	como	uma	operação	única	quando	
não	sejam	independentes	(nomeadamente,	Acórdãos	de	25	de	Fevereiro	de	1999,	Caso	
CPP,	Proc.	C-349/96,	n.	º 27,	e	de	27	de	Outubro	de	2005,	Caso	Levob	Verzekeringen	e	
OV	Bank,	Proc.	C-41/04,	n.º 18).

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



- A AT recorreu para o STA – Proc. n.º 01563/14, de 15-04-2015 - O recurso para o STA de decisão
arbitral pressupõe que se verifique, entre a decisão arbitral recorrida e o acórdão invocado como
fundamento, oposição quanto à mesma questão fundamental de direito (cfr. o n.º 2 do artigo 25.º
RJAT), não devendo, ainda, o recurso ser admitido – ou sendo-o, não devendo prosseguir para
conhecimento do respectivo mérito – se, não obstante a existência de oposição, a orientação
perfilhada no acórdão impugnado estiver de acordo com a jurisprudência mais recentemente
consolidada do Supremo Tribunal Administrativo (cfr. o n.º 3 do artigo 152.º do CPTA, aplicável “ex
vi” do disposto no n.º 3 do artigo 25.º do RJAT)

- A AT apresenta como estando em oposição dois acórdãos cujas situações não têm qualquer
semelhança, sendo que o acórdão fundamento envolve dois produtos alimentares (“tofu” e “seitan”)
e o acórdão recorrido trata de próteses por implantes dentários, sendo que, nos dois casos, as
normas legais convocadas são também distintas.

- AT identifica a contradição quanto à questão fundamental de direito numa suposta “interpretação
extensiva” feita pelo CAAD da norma apontada, quando a decisão em nenhum momento faz apelo a
este critério hermenêutico, bem pelo contrário.

-

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
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Ofício Circulado n.º 30183 2016-10-28:

“5. Na medida em que não possam ter outra utilização que não a de integrarem a prótese dentária, os
implantes, pilares de fixação e coroas dentárias estão aptos a cumprir o fim de substituir um órgão
do corpo humano ou parte deste.

6. Ao contemplar na sua redação o material de prótese que se destine a substituir, no todo ou em parte,
um órgão do corpo humano, a citada verba permite incluir no seu âmbito de aplicação a transmissão
destes bens, ainda que transacionados separadamente.

7. Nestes termos, a transmissão de implantes e demais peças de ligação ou fixação de próteses
dentárias, em qualquer fase do circuito comercial, incluindo a importação, está sujeita a IVA à taxa
reduzida, por aplicação da verba 2.6 da Lista I anexa ao CIVA.

8. O seu fornecimento por odontologistas ou por protésicos dentários no âmbito das prestações de
serviços realizadas aos seus pacientes, constitui parte destas, isentas de IVA ao abrigo,
respetivamente, das alíneas 1) e 3) do artigo 9.º do CIVA.”

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
A qualificação das operações



Processos n.ºs 148/2012-T, 61/2013-T, 411/2014-T e 759/2014 - conforme sufragado no âmbito do
Processo C-368/09, de 15 de Julho de 2010, do TJUE, “não é legítimo aos Estados Membros associar o
exercício do direito à dedução do IVA ao preenchimento de pressupostos relativos ao conteúdo das
facturas que não estão expressamente previstos nas disposições da Directiva 2006/112. Esta
interpretação é igualmente corroborada pelo artigo 273º desta directiva, que prevê que os Estados
Membros podem impor obrigações que considerem necessárias para assegurar a exacta percepção da
IVA e para evitar a fraude, mas que esta faculdade não pode ser utilizada para impor obrigações de
facturação suplementares às fixadas, designadamente, no artigo 226º da referida directiva”. Isto
significa que, conforme jurisprudência do TJUE, embora esta disposição permita aos Estados membros
adoptar determinadas medidas, estas não deverão, todavia, ir para além do que é necessário para
atingir esse fim e não poderão, por isso, ser utilizadas de tal forma que ponham sistematicamente em
causa o direito à dedução do IVA, que é um princípio fundamental do sistema comum do IVA (v.
acórdãos de 18 de Dezembro de 1997, Molenheide e o C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Colect.,
p.I-7281, nº 47).

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
Requisitos das Facturas



Reenvio prejudicial - Acórdão do TJUE de 15 de Setembro de 2016, Processo C-516/14, Caso Barlis
A Barlis recorreu aos serviços j urídicos de uma sociedade de advogados os quais constam de quatro

facturas das
quais constam os seguintes descritivos:

– «Serviços jurídicos prestados entre 1 de Dezembro de 2007 até à presente data»;
– «Honorários por serviços jurídicos prestados entre Junho e até à presente data»;
– «Honorários por serviços jurídicos prestados até à presente data»; e
– «Honorários por serviços jurídicos prestados entre 1 de Novembro de 2009 e a presente data»;

A Barlis exerceu o seu direito à dedução do IVA mencionado nas aludidas facturas

O CAAD submeteu ao Tribunal de Justiça, em 17 de Novembro de 2014, nos termos do artigo 267.°
TFUE, a seguinte questão: «A correta interpretação do artigo 226.°, n.° 6, da [d]iretiva IVA permite à
Autoridade Tributária e Aduaneira considerar insuficiente o descritivo de fatura que contenha a
menção ‘serviços jurídicos prestados desde determinada data até ao presente’ ou apenas ‘serviços
jurídicos prestados até ao presente’, tendo presente que esta Autoridade pode, ao abrigo do princípio
da colaboração, obter os elementos complementares de informação que entender necessários para
confirmação da existência e das características detalhadas das operações?»

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
Requisitos das Facturas



Reenvio prejudicial - Acórdão do TJUE de 15 de Setembro de 2016, Processo C-516/14, Caso Barlis -
Conclusões da Advogada Geral Kokott e do TJUE - Uma factura que contenha apenas a menção ‘serviços
jurídicos prestados’ a título de descrição da natureza de uma prestação de serviços satisfaz os requisitos
do artigo 226.°, n.° 6, da DIVA, a menos que o direito nacional preveja, de modo conforme com o direito
da União, uma diferença de tratamento em matéria de IVA para determinadas prestações de serviços
jurídicos. Uma factura que contenha apenas a menção ‘serviços jurídicos prestados desde determinada
data até ao presente’ ou ‘serviços jurídicos prestados até ao presente’ a título de descrição da extensão
de uma prestação de serviços não satisfaz os requisitos do artigo 226.°, n.° 6, da DIVA. Uma factura que
contenha apenas a menção ‘serviços jurídicos prestados até ao presente’ a título de indicação da data
de uma prestação de serviços não satisfaz os requisitos do artigo 226.°, n.° 7, da DIVA. Nos termos do
artigo 178.°, alínea a), da DIVA, para exercer o direito à dedução não basta, em princípio, que o
destinatário da factura, que deseja proceder à dedução, complete com outras informações as menções
que, em violação do artigo 226.°, n.os 6 ou 7, da DIVA, faltam na factura, se não se tratar de documentos
que façam, eles próprios, parte da factura. Sem rectificação da factura, o exercício do direito à dedução
é possível quando a rectificação já não possa desempenhar a sua função de controlo face ao emitente
da factura.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
Requisitos das Facturas



Reenvio prejudicial - Acórdão do TJUE de 15 de Setembro de 2016, Processo C-516/14,
Caso Barlis

1) A AT foi mais papista que o Papa, ao atender apenas ao elemento literal da norma
interna que, em respeito ao Direito da União Europeia, vem prever quais os
requisitos obrigatórios que devem constar das facturas;

2) Existindo já jurisprudência do TJUE sobre a matéria, embora sobre transmissões de
bens, temos dúvidas sobre a necessidade de reenvio. Não obstante o TJUE não
tivesse contestado, o certo é que o Tribunal, em linhas gerais veio reproduzir
considerações anteriores, considerações estas que, aliás, tinham já sido por nós
mencionadas em Acórdãos do próprio Centro de Arbitragem Administrativa /CAAD,
bem como por outros colegas, sem se ter suscitado a necessidade de reenvio.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD - IVA 
Requisitos das Facturas



• Proc. n.ºs 164/2015- Transmissão intracomunitária de bens – Prova – Isenção de IVA (artigo 14º-1/b),
do RITI) - Os SIT entendem não estar demonstrada a expedição dos bens para o Estado-Membro
respectivo, isto apesar de, para além dos comprovativos de envio por CTT Expresso ou através da
transportadora FedEx, terem sido apresentadas declarações relativas às operações em causa emitidas
pelos próprios adquirentes, cuja autoria não é controvertida, onde estes declaram ter feito aquisições
intracomunitárias de bens.

• No âmbito do direito interno, não consta, do artigo 14.º, a), do RITI (Regime do IVA nas Transacções
Intracomunitárias) como condição do direito à isenção, que os bens tenham dado entrada em outro
Estado-Membro (apenas que para ele tenham por si sido expedidos ou transportados), nem que o
adquirente tenha incluído a transacção como aquisição intracomunitária na declaração de IVA (apenas
que se encontre registado para efeitos do IVA noutro Estado-Membro, nele se encontre abrangido por
um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens e que tenha utilizado o respectivo
numero de identificação fiscal para efectuar a aquisição), nem que o adquirente não transmita o bem
a terceiro não residente em Estado-membro da União Europeia.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Prova e isenção das transmissões intracomunitárias 

de bens



• Proc. n.º 148/2015-T- Transmissão intracomunitária de bens – Prova – Isenção de IVA (artigo 14º-1/b), do
RITI) -surpreendentemente em colisão com o entendimento veiculado nos Processos 85/2015-T e
149/2015-T, do mesmo Tribunal, entende-se que “Todavia, parece claro que, em razão das especiais
preocupações de fraude que as transações intracomunitárias podem suscitar e efetivamente suscitam, e
dos sistemas de controlo criados para as controlar, sob pena da falência no funcionamento e da própria
credibilidade do regime do IVA intracomunitário, o sentido do conceito “expedição ou transporte” referido
do art.º 14.º al. a) do RITI não se deva conter no simples cumprimento da formalidade unilateral da mera
remessa ou do transporte, mas deve alargar-se à necessidade e ao consequente ónus, que não pode deixar
de recair sobre o sujeito passivo expedidor, da comprovação da chegada ao destino dos bens expedidos ou
transportados com destino ao adquirente, quando este seja uma pessoa singular ou coletiva registada para
efeitos do imposto sobre o valor acrescentado em outro Estado membro, que tenha utilizado o respetivo
número de identificação para efetuar a aquisição e aí se encontre abrangido por um regime de tributação
das aquisições intracomunitárias de bens.”

• Tal exigência não decorre sequer da letra nem do espírito da lei não sendo acolhida pela doutrina mais
relevante, afigurando-se, para além do mais, como desproporcional, nos termos mencionados e
defendidos pelo TJUE.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Prova e isenção das transmissões intracomunitárias 

de bens



• Renúncia à isenção por clínicas e estabelecimentos hospitalares - Integração 
no Sistema Nacional de Saúde - Proc. n.º 629/2014.

• Estava em causa saber se os estabelecimentos hospitalares, clínicas,
dispensários e similares, que optaram pela tributação em IVA por se
considerarem não integrados no sistema nacional de saúde, preenchendo as
condições previstas no artigo 12.º do CIVA para a renúncia à isenção, devem
ou não continuar a ser considerados para tanto elegíveis quando celebram
protocolos ou acordos com entidades públicas pertencentes ao serviço
nacional de saúde, a fim de prestarem aos beneficiários desses subsistemas
prestações de cuidados de saúde abrangidas pela norma de isenção do n.º 2
do artigo 9.º do aludido Código.

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Saúde



• Na alínea b) do n.1 do artigo 132.º, a Directiva IVA determina que os EM devem
isentar “a hospitalização e a assistência médica, e bem assim as operações com elas
estreitamente relacionadas, asseguradas por organismos de direito público ou, em
condições sociais análogas às que vigoram para estes últimos, por estabelecimentos
hospitalares, centros de assistência médica e de diagnóstico e outros
estabelecimentos da mesma natureza devidamente reconhecidos.”

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Saúde



• O n.º2 do artigo 9.º do CIVA manda exonerar de IVA “as prestações de serviços
efectuadas no exercício das profissões de médico, odontologista, parteiro, enfermeiro
e outras profissões paramédicas”.

• A alínea b) do n.º 1do artigo 12.º do CIVA determina que:
"Podem renunciar à isenção, optando pela aplicação do imposto às suas operações:
b) Os estabelecimentos hospitalares, clínicas, dispensários e similares, não
pertencentes a pessoas colectivas de direito público ou a instituições privadas
integradas no sistema nacional de saúde, que efectuem prestações de serviços
médicos e sanitários e operações com elas estreitamente conexa."

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Saúde



• “(…) a questão decidenda é, desde logo, saber se, por força do contrato celebrado
com a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., e com a ADSE (Direcção-Geral
de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública), a
Requerente deve considerar-se como uma instituição privada integrada no “sistema
nacional de saúde”, nos termos e para os efeitos do artigo 12.º. n.º 1, alínea b), do
CIVA”;

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Saúde



• Segundo o entendimento da AT, para a correcta interpretação do artigo 12.º do CIVA,
o conceito de sistema nacional de saúde deve ir buscar-se à Lei de Bases da Saúde
(Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002,
de 8 de Novembro). E, de acordo com tal entendimento, o conceito a adaptar na
interpretação do artigo 12.º, seria o reflectido no n.º 1da Base XII da citada Lei de
Bases: "O sistema de saúde é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas
as entidades públicas que desenvolvam actividades de promoção, prevenção e
tratamento na área da saúde, bem como por todas as entidades privadas e por todos
os profissionais livres que acordem com a primeira a prestação de todas ou de
algumas daquelas actividades. "

JURISPRUDÊNCIA DO CAAD – IVA 
Saúde



• A AT parece pretender agora, ao contrário do que vinha sendo pacificamente entendido até, pelo
menos, 2008, que a mera celebração, por parte de uma entidade privada com actividade no domínio
da saúde, de um único protocolo de prestação de cuidados com uma entidade pública, ou subsistema
público de saúde - vg., a ADSE ou uma administração regional de saúde -implica que tal entidade deixe
de estar sujeita a IVA, por renúncia à isenção, passando automaticamente a ser um sujeito passivo
isento, sem condições de exercer o direito à renúncia, independentemente de demonstrar que a maior
parte da sua actividade continua a ser a prestação de cuidados de saúde em condições de mercado
livre, distintas das condições em que os mesmos cuidados são prestados aos cidadãos beneficiários do
serviço nacional de saúde.

• Em conformidade com o aludido entendimento, as entidades privadas que acordem com o Estado a
prestação de actividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde ficam a pertencer ao
Sistema Nacional de Saúde, o que, em termos de IVA, se traduz no facto de não poderem renunciar à
isenção em causa.
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• O TJUE tem vindo a desenvolver jurisprudência relevante sobre a matéria das
isenções em geral, nomeadamente sobre as respectivas características e objectivos, e,
em especial, no tocante às situações concretas acolhidas na Directiva IVA. A
jurisprudência sobre as isenções tem-se fundamentado, essencialmente, nos
princípios gerais de interpretação que tem desenvolvido, em especial, o princípio da
interpretação estrita, o princípio da interpretação sistemática e o princípio da
interpretação uniforme, salientando igualmente, em especial, a necessidade de
respeitar o princípio da neutralidade.

• A regra da interpretação estrita não significa que os termos utilizados para definir as
isenções previstas no referido artigo 132.º devam ser interpretados de maneira a
privá-las dos seus efeitos
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• Não se nos afigura que a correcta definição do âmbito subjectivo da renúncia à
isenção possa ser determinada por um alegado conceito de Sistema Nacional de
Saúde constante da Lei de Bases da Saúde e que a jurisprudência comunitária tenha
esse significado que a AT pretende agora vir atribuir.

• Desde logo, a Lei de Bases da Saúde não define Sistema Nacional de Saúde. A Base
XII, cuida do "sistema de saúde" e não do Sistema Nacional de Saúde.

• O âmbito subjectivo da isenção em apreço não pode ser determinado por simples
remissão para a Lei de Bases. Não existe um conceito legal de sistema nacional de
saúde, ínsito na referida Lei de Bases.
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A AT deduziu impugnação contra uma decisão arbitral e o TCA Sul decidiu em 15.9.2016, no
Proc. 09210/15, que:
“1. Ao suscitar a questão da violação do princípio do acesso ao direito e do princípio da

igualdade, por parte da decisão vertida na sentença arbitral, da recusa de colocação ao
TJUE da questão prejudicial relativa à correcta interpretação do disposto no artigo 132.º,
n.º 1, alínea b), da Directiva IVA, a impugnante levantou questão de inconstitucionalidade
que cabia ao tribunal sindicado dirimir.

2. O facto da questão ter sido suscitada nas alegações pré-sentenciais não obsta à
pertinência e à consequente constituição do tribunal sindicado no dever de decidir a
questão suscitada.

3. A omissão de pronúncia sobre a alegada ofensa aos princípios constitucionais do acesso
ao direito e do princípio da igualdade por parte da decisão de recusa do reenvio da
questão prejudicial relativa à interpretação do preceito do artigo 132.º, n.º 1, alínea b),
da Directiva IVA, constante da decisão arbitral constitui vício que, no quadro da economia
da mesma, determina a sua anulação na íntegra (artigo 28.º/1/c), do RJAT).”
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• Em sentido contrário ao destes Acórdãos se pronunciou o CAAD no Proc. n.º 629/2014-T,
que conclui que teria de se fazer uma interpretação actualista das citadas disposições e
não isolá-las e fixá-las no tempo em que entraram em vigor, sob pena de se subverter a
sua interpretação e aplicação. Neste contexto, após uma incursão à legislação que
regulamenta o sector, conclui-se que, “… mesmo antes da Lei de Bases da Saúde (de 1990)
acolher a locução “sistema de saúde”, consagrando-a legalmente, já o destinatário normal
do artigo 12.º, n.º 1, alínea b), do CIVA, norma vigente desde 01/01/1986, mas aprovada
por um Decreto-Lei de 26 de dezembro 1984, compreendia o seu alcance: as entidades
privadas que convencionam com o Estado Português a prestação de serviços médicos e
sanitários elencados no 2) do art. 9.º do CIVA passam a integrar o “sistema nacional de
saúde”, o que obsta à opção por aquela renúncia.” Concluindo que “…atualmente, não
pode deixar de concretizar-se o conceito de “sistema nacional de saúde”, constante do
Código do IVA, face ao disposto na Lei de Bases a propósito do conceito de “sistema de
saúde”.”
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Alteração do OE 2015

Artigo 12.º
Renúncia à isenção

1 - Podem renunciar à isenção, optando pela aplicação do imposto às suas
operações:

b) Os sujeitos passivos referidos no n.º 2) do artigo 9.º, que não sejam pessoas
coletivas de direito público, relativamente às prestações de serviços médicos e
sanitários e operações com elas estreitamente conexas, que não decorram de
acordos com o Estado, no âmbito do sistema de saúde, nos termos da respetiva lei
de bases;” (Redação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de Março)
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• Conclusões/Aspectos positivos:

- Decisão célere

- Especialização

- Simplicidade do processo

- Flexibilidade e Informalidade
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• Conclusões/Aspectos negativos:

- Irrecorribilidade da sentença arbitral .
- Inexistência de um regime para causas de valor reduzido.
- Não se toma em consideração a complexidade das causas para efeitos de

pagamento dos honorários mas sim o seu valor.
- O árbitro não conhece adequadamente os factos e a matéria de Direito em causa,

mas apenas em termos genéricos.
- Necessidade de abertura de mais um Regime de transição.
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• Conclusões:
- A possibilidade de recurso à arbitragem em matéria fiscal é, inequivocamente, uma
medida estruturante de uma nova relação entre a Administração Fiscal e os
contribuintes, encontrando a sua justificação no esgotamento do sistema judicial como
resposta única à resolução de litígios em sede fiscal.

- Em sede de IVA a experiência tem sido muito positiva, tendo-se clarificado diversas
questões complexas, inclusive com reenvios para o TJUE, tendo a AT algumas vezes
alterado o seu entendimento (acolhimento na lei ou em doutrina administrativa).

- Seria desnecessário e teria menos custos para todos que a AT em algumas situações
claras evitasse o litígio com o contribuinte – Ex – Caso dos implantes dentários.
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