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boas regra d e concorrCncia, a lei obriga a publicar as contas d o exercicio para informar a evoluqZo da s i t u a q k patrimonial, econ6mica e reditual. Todavia, ultrapassar ou
nZo os limites minimos d o valor d e patrimdnio dotado e m fase de formaqlao, fica na
disponibilidade dos s6cios. Intervir na organiza@o d o patrim6nio cabe a estes, dentro d o jogo maioridminoria, s e m prejuizo dos poderes d o 6rgiio d e administraqlao
na gestBo das poupanqas dos sdcios, traduzidas nas reservas, podendo aplici-las e m
bens considerados d a mais elevada rentabilidade, quer sejam bens d e fhcil ou dificil
liquidez.

IVA: CONTROL0 FISCAL
E DIREITO A 0 REEMBOLSO (")
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

I

SUMARIO: As operaqdes de fornecirnento de alirnentaqdo e bebidas aos clientes de sujeitos
passivos do IVA feitas corn discrirninaqao entre o c~lstoespec$ico do preqo das
rej'eiqoes e o preqo do resto dos serviqos que concorrem para a sua reali;aqdo,
corno sejarn us encargos relatives corn o pessoal, gestEo e transportes e corn ernissEo de facturas distintas e espec$icas de acordo corn o serviqo e cla~~sulas
estabelecidas no contrato de fornecimento de refeiqdes estiio sujeitas a t a u reduzida
de IVA.
Acordam, em conferencia, nesta Secqiio de Contencioso Tributirio do Supremo Tribunal
Administrativo:

A) RELATORIO
I . A FAZENDA P ~ L I C Adizendo-se
,
inconformada com a sentenqa de 8-2-99, do Tribunal Tributirio de I.a InstSncia de Lisboa (2." Juizo - 2." Secqiio). a qual, julgando procedente a impugnaqzo judicial deduzida pela sociedade ITAU - INSTITUTO T~CTUTCO
DE ALIMENTACAO HUMANA, S.A., anulou o act0 de liquidaqiio adicional do IVA relativo ao ano
de 1990, do montante global de 10.082.618$00, dela recorre directamente para esta formaqiio
judicial, pedindo a sua revogaqiio e substituiqiio por outra que mantenha o act0 tributirio.

2. A deciszo recorrida louvou-se, em sintese, no entendimento, confonne ao alegado como
causa de pedir, de que todos as elementos concementes ao fornecimento das refei~desaos seus
clientes. como o fornecimento dos generos slimenticios, a sua confecqao e todos os serviqos
inerentes i entrega da alimentaqiio, como os encargos cam o pessoal e administraqiio, se
integravam na mesma operaqzo da prestaqzo de ~serviqosde alimentaqiio e bebidas)), independentemente da forma como eram facturadas, - em globo ou discriminadamente pelos
diversos elementos dos custos, neste caso por exigEncias orqamentais ou contabilisticas dos
seus clientes -. e como ta1 estavam sujeitas a taxa de tributaqiio, ao tempo, de 8%. por
forqa do disposto no art. 18.". n." 1. al. a). do CIVA e da verba 3.8. constante da lista I1 a ele
anexa.

(

0 s ucord3os d o Tr~bun:lld e J u s t i ~ adas Comurlidades podern ser encontrados ern http:i/curopa.eu ~ntleur-

-lex/pr/index li[ml.
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a recorrente refuta o decidido corn base nos seguintes funda-

A impugnante no h b i t o do exerci'cio da sua actividade economics que desenvolve destaca dois tipos de operaqdes: numas engloba a totalidade do preqo da prestaqiio incluindo
desde os custos da confecqzo e fornecimento de refeiqdes como os encargos com o pessoal de gestso e exploraqiio. deslocaq6es e transporte das refeiqdes: noutras desdobra-as discriminando entre o custo especifico do preqo das refeiqdes do preqo dos
custos dos serviqos que concorrem para a sua realizaqiio como sejam: os encargos
relativos corn o pessoal, gestrio e transportes, emitindo facturas distintas e especificas
de acordo corn o serviqo e as cldusulas estabelecidas no contrato de fornecimento de
refeiqdes.
- As operaqdes em causa configuram verdadeiras prestaqdes de serviqo previstas no
art. 4." do CIVA.
- Assim, nas facturas emitidas corn a totalidade do preqo da prestaqiio, que engloba n90
s6 o preqo da refeiqiio como todos os custos dos serviqos concorrentes B sua realiza$30, deveriio ser tributadas i taxa reduzida de 8% (art. 18.", n." I, al. a)) por terem
enquadramento legal na verba 3.8 da lista I1 anexa ao Codigo.
- Enquanto as facturas emitidas com a indicaqiio expressa do preqo do serviqo relacionado corn os encargos: de pessoal, gestiio e exploraqrio, deslocaqdes e transportes ou
de outra natureza, excluindo o preqo das refeiqdes, muito embora. concorram para a
sua realizacrio, consubstanciam operaqdes distintas e autonomas das mencionadas no
art. anterior, pelo que deveriio ser tributadas pela taxa normal conforme resulta do
n." I , al. c ) do mesmo artigo 18."
- N5o podem assim beneficiar da taxa reduzida de 8% por falta de enquadramento legal.
- Donde, se o legislador niio as distinguiu niio compete ao intkrprete faz&-Ion.

4. A recorrida contra-alegou a defender o julgado, argumentando, em resumo, que, incidindo o IVA sobre o calor das contraprestaqoes das operaqoes tributiveis e traduzindo-se estas
no fornecimento de refeiqdes nos refeltorios e cantinas das entidades suas clientes, este surge
corno uma prestaqiio de serviqos una e indivisivel, independentemente da forma como a factura e emitida relativamente aos elementos que a compdem, e como tal nrio poderrio aplicar-se-lhe taxas diferentes sob pena de violaq5o do disposto nos arts. 4.", 18.", n." I, al. a), e 16."
n." 5. do CIVA.

5. 0 Ex.m0Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do niio provimento do
recurso, entre o mais, por ((a autonomizaqiio contabilistica n3o ser um criteria, ... pois o IVA
n8o incide sobre uma factura, mas o que importa 6 se tais operaqdes se integram ou niio no
conceit0 de prestaqiio de serviqos>, em causa.
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a sua realizaqiio. como sejam os encargos relativos corn o pessoal. gestrio e transpunes. eniitindo facturas distintas e especificas de acordo com o serviqo e as cliusulas estabelecid~lsno
contrato de fornecimento de refeiqdes, devem estes ser tributados a taxa normal do art. I?,.",
n." I , al. c), do CIVA.
7. A materia de facto.
Sob a epigrafe de ((Factos Provadosx a deck80 recorrida deu como assente a seguinte
materia:

a ) No ano de 1990, a firma "Socigeste - Sociedade Gestiondria de Refeit6rios e Cantinas de Empresas, S.A." estava colectada em IRC na R. F. do 6." Bairro Fiscal de Lisboa, devido ao exercicio da actividade de gestiio e exploraq50 de refeit6rios e cantinas de empresas, "CAE 63 1 100", igualmente sendo sujeito passivo de IVA enquadrado
no regime normal de periodicidade mensal;
b ) No dia 22-5-91, em resultado de fiscalizaqiio efectuada i contabilidade da firma "Socigeste - Sociedade Gestionaria de Refeit6rios e Cantinas de Empresas, S.A.", a A. F.
elaborou um relatori0 no qua1 analisou o enquadramento fiscal da mesma firma e a sua
organizaqiio contabilistica, tudo conforme c6pia do mencionado relatono que se encontra junta a fls. 50 a 62 do apenso de reclamaqiio e se d i aqui por integralmente reproduzido;
C) No relatorio mencionado na alinea anterior refere-se nomeadamente:
a ) "... que a firma tern dois tipos de gestiio. a pura e a protegida ..."n;
b
". . . a gestiio protegida existe quando o nlimero de refeiqbes a fornecer ao cliente
n2o e constante. dai que se emita, para alem da factura que se refere as refeiqdes
servidas (gastos variiveis), facturas relativas aos custos fixos mensais que siio
negociados com o cliente. niio vindo. porem, a onerar o preqo unitario de cada
refeiqiio.. ."));
c )
.. na gest5o pura, o nlimero de refeiqdes 6 constante existindo, pois. so a emissrio de facturas relativas i s refeiqdes servidas que incluem o custo das materias-primas, dos produtos niio alimentares, dos encargos gerais de administraqrio
e remuneraqiio da actividade.. 3);
((d) "... podera, no entanto. admitir-se que as rubricas em causa, correspondentes
afinal a uma prestaqiio de serviqos de transporte de contentores isotermicos e
de cedEncia de pessoal, sejam object0 de facturaqiio autonoma, uma vez que no
Codigo do IVA nada obsta a esse procedimento. Nesse c u o , a t x a a aplicar sera
a taxa que qualquer empresa de transportes ou de cedEncia de pessoal deveria aplicar, isto e, a taxa normal de 179'0, dado que constituem prestaqdes de serviqos
enquadradas no art. 4." do CIVA.. ."n;
( ( e ) ". .. em face do exposto somos de parecer que os encargos fixos, quando facturados autonomamente, devem ser tributados a taxa normal de 17% e n8o a taxa
reduzida de 8%. Pelo que o impost0 em falta ascende a Esc. 8.558.51 1$00...", ):
'I.

Com os vistos dos juizes adjuntos cumpre decidir

6. ,A quest50 decidenda.
E a de saber se. tendo a recorrida procedido ao desdobramento e discriminapiio entre o
c u s ~ oespecifico do preqo das refeiqdes do preqo dos custos dos servi~osque concorrem para

d) Em resultado da fiscalizaqrio a que alude a al. b ) , a materia colectdvel da impugnante. relativa ao ano de 1990. foi alterada tendo a A. F. estruturltdo liquldaqiio adicional do IVA no montante de 8.558.511$00. acrescida de juros compensat6riox no montante de Esc. 1.5114.107S00, tudo conforme consta da nota de not~ficac;rlo.datacia
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de 25-7-91, que se encontra junta a fls. 10 do apenso de reclamaqiio e do documento
junto a fls. 88 do mesmo apenso;
Em 6-8-91, n30 concordando com a liquidaqiio do IVA efectuada pela A.F. a firma
"Socigeste - Sociedade Gestionaria de Refeit6rios e Cantinas de Ernpresas, S.A." da
mesma apresentou reclama~iiograciosa;
Em 31-12-91, a impugnante sucedeu nos direitos e obrigaqdes da firma "Socigeste
- Sociedade Gestionhia de Refeitorios e Cantinas de Empresas, S.A." atraves de incorporaqao desta sociedade, tudo conforrne escritura de fusao cuja cdpia se encontra a
fls. 17 a 2 1 dos presentes autos,);
Em 29-2-96. o D.D.F. de Lisboa exarou despacho de indeferimento da reclamaqiio graciosa apresentada pela "Socigeste - Sociedade Gestionaria de Refeitorios e Cantinas
de Empresas, S.A.";
Em 7-5-96, a firma "Socigeste - Sociedade Gestioniria de Refeitorios e Cantinas de
Empresas, S.A." foi notificada da decisrlo do D. D. F. de Lisboa referida na alinea anterior;
Em 14-5-96, deu entrada na R. F. do 6." Buirro Fiscal de Lisboa a impugnaqgo apresentada por "ITAU - Instituto TCcnico de Alimentaqiio Hurnana, S.A.", a qual tern
por objecto a liquidaq5o adicionul referida na al. d ) ;
Em 7-4-97, ao abrigo do regime previsto no DL n." 124196, de 10-8, a impugnante efectuou o pagamento do rnontante da liquidaqiio adicional identificado na al. d).

e)

f)

g)

hj

ii

j)

8. 0 rnerito do recurso.
Como se colhe do relatado, tanto a recorrente Fazenda Publica, corno a recorrida. estao
de acordo em que o objecto da tributaqiio adicional respeita a prestaqdes de serviqos.
Por outro lado, ambas estao igualmente de acordo que essas prestaqdes de serviqos correspondern, ao fim e ao cabo, a urn outro modo de expressar na emisszo da facturaq5o a prestaqllo de serviqos de alimentaqiio e bebidas ajustada entre a recorrida e os seus clientes.
.4 controvkrsia entre tais sujeitos cinge-se ao facto da Fazenda Phblica entender que,
tendo a recorrida optado
por exigencia de alguns dos seus clientes. diz a recomda -, pela
facturaq%o autonorna da referente 2s refeiq6es servidas (variiveis) dos serviqos por ela igualrnente prestados por via e na realizaqgo dessas refeiqdes a tais clientes (transporte de contentores isotermicos, cedencia de pessoal e administraqiio), ela devera obedecer it taxa normal
de 17%, de acordo corn o previsto no art. 18.". al. c), do CIVA.
Antes de rnais h i que dizer que so num sistema fiscal purarnente formal e que a tese da
Fazenda Public3 colheria aigurn apoio, mas. rnesmo assim, apenas de caricter sirnplesmente
logicista.
Niio e o caso do nosso sistema fiscal onde ainda recentemente se introduziu a denominada cliusula anti-abuso ( I ) precisarnente para se fazer prevalecer a subst8ncia econ6rnica
pr6pria dos tipos tributirios previstos na lei sobre o resultado econornico de efeito equivalente,
mas obtido corn elimina~aoou reduqiio de irnposto, atraves de actos ou negocios niio subsurniveis a tais tipos tributkios. justificando-se essa prirnazia corn o sentido material ou substancial
dos principios da legalidade tributaria e do Estado de Direito. nllo obstante ela transportar urn
certo afrouxa~nentodu dimensiio garantistica insita no principio da tipicidade fiscal que e tarn-

I
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bCrn ele proprio urn postulado, conquanto formal. do principio da legalidade tributaria na sua
acepqzo de express20 de lei ernanada dos representantes do povo (?).
E tambem n5o e o caso do tip0 tributirio em causa ou seja do IVA. E nio o 6 porque,
como desde logo decorre das normas da sua incidencia objectiva, o tributo apenas incide
sobre a realidade economica efectivamente acontecida e segundo as modalidades ou figurines
da mesma que se relevaram, seja atraves das transmissaes de bens, seja das prestaqbes de
serviqos efectuadas a titulo oneroso (3) (4).
Ma1 andaria a econornia do irnposto e o respeito pela axiologia comunitiria da sua concepqiio, mormente os principios da livre concorrencia, da sua neutralidade e da sua produtividade,
se a tributaqgo pudesse ficar dependente da diferente forma corno os sujeitos passivos estruturassem a sua facturaqjio ou contabilidade.
Era o resultado a que se chegava se se aceitasse a tese da Fazenda Pliblica.
Na redacqHo aplicivel, vigente ao tempo (5) dispunha o art. 18.', n." I, al. a), do CIV.4
que <<Astaxas do imposto siio ... para as prestaqdes de serviqos constantes da lista I1 anexa
a este diploma, a taxa de 8 % ~ .
E nesta lista estabelecia-se, entre tais prestaqdes de serviqos, a verba 3.8 com a designaqiio
de 4erviqos de alirnentaqiio e bebidas,,.
Ora sabido que, na econornia do imposto (art. 4.". n." 1, do CIVA, na redacqiio do tempo),
sio prestaqdes de serviqos as operaqbes (econ6rnicas. entenda-se por s6 delas curar o tributo)
efectuadas a titulo oneroso que n5o constituern transmissdes ou importaqiio de bensw e que (<as
transmissoes de bens siio, de acordo corn o estatuido no art. 3." do rnesmo codigo (redac~so
igualrnente do tempo), a transferencia onerosa de bens corporeos e os corno tais ai especificados e os assemelhados por f o m a correspondente ao exercicio do direito de propriedade,), ficil
6 de chegar 2 conclus20 que os serviqos de alirnentaqio e de bebidas n5o podergo ser constituidos por urn elemento econdmico singular.
Para serem serviqos de alimentaqiio e bebidas t2rn forqosamente de envolver, pelo rnenos,
dois elementos economicos: urn de "dare ou facere" e um outro de "dare ou facere" qualquer
bem cuja funcionalidade fisica seja a de servir como alimentaqiio ou bebida.
Mas a realidade fisica e economica n50 se fica por aqui. A prestaqiio de serviqos de alimentaqiio, como a de bebidas, pode demandar para que exista o bem a prestar toda urna serie
de actividades conexas ou funcionalizadas i existencia do bem apto a servir de alimentaqlo ou
bebidas.
Isso mesmo reconheceu o Ac6rdiio do Tribunal de Justiqa das Cornunidades Europeias,
de Maio de 1996, citado pela ora recorrida, nos termos do qual NO serviqo de restauraqao caracteriza-se por ser um conjunto de elementos e factos dos quais o fomecirnento de comida e apenas um cornponente. .,,, ('j).

(') Sobre a problemblioa da evasio fiscal legitima e ~legitima.cFr.. enrre outros. Saldanha Snnches. A Srgururrqa
Jrrridrca !lo Esrado Socral de Direiro. em Cadernos de C. T. Fiscal. n." 1409-27'1 e segs.: Maria Fernanda Trigo de
Negre~ros.A ne~>a.riio,,
lcgiri~nae o nbrrso de direiro no sislrnra jriridico porru,yrr<s, em C.T.F. n." I5 1."-7 e segs.: Jorge
Bacelar de Gouveia, A eva~iioFiscal !la Ii~rerjlreraqu'oe Irlregraqa'o d a Ler Fiscal. C.T.F. n o 373."-7 e segs. e Nuno
Sa Gomes. As girrunria.~dos conrriburnre.r - o1girma.r que.rrdes em aberro. C.T.F.. n." 371.'-26 e segs.
('1 Cfr. os arts. I ". n." 1. 3.". 4." e 16.". n." 5, do CIV.4.
("1 Note-se que hoje o pr~ncipioda prevalPncia pela substincia ecnn6mica dos faclos esrd assurnida comt) regra
geral no n." 3 do an. I I ." da Lei Geral Tributiria em caso de duvidn sobre o selltido das norrnas de incidencia a apllcxr.
('1 Dada pel:^ Lei n." 2/88. de 16-2.
(9 Processo C 13 1/04. case Faabnrg Getting Limien As).
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Dific~lrnentese conceberia que todas as actividades instrumentais sem cuja realiza~iio
nio poderia existir a prestaqiio da alimenta~iio,e que so ttrn sentido econtjrnico enquanto adstritas a tal funcionalidade. pudessem ser isoladas para efeitos da sujei@o a irnposto.
Se assirn fora. la estariarnos nos no reino do imaginario, das ficcdes, aqui tidas por inadnllssiveis por niio respeitarern a valoraf6es jun'dicas, campo este em que delas se serve por vezes
o legislador como forma de construir o facto tributario.
Ora, se aquela conclusiio ja se imporia pela natureza das coisas econbmicas, aconselhando a tratar corno urna unidade tributhia o que corno tal economicamente se apresenta, todas
as duvidas se dissiparn j. luz do que prescreve o n." 5 do art. 16." do CIVA quando ai se diz
que c<o valor tributivt.1 das . . . presta~oesde servicos sujeitas a imposto incluird:
a) os impostos, direitos, taxas e outras imposiyoes. corn escepc;iio do proprio IVA;

b) As despesas acess6rias debitadas, como sejarn as respeitantes a comissdes, embalagem,
transporte, seguros e publicidade efectuada por conta do clienten (redace80 ao tempo).
Assirn sendo, ternos de chegar a conclusiio que as despesas acessorias, sern as quais as
presta~oesde servicos niio podiam acontecer ou sern as quais elas niio teriam a express20
quantitativa ou qualitativa que economicamente apresentarn, sempre se tern de coenvolver no
valor da contraprestaciio pela prestayiio unitaria dos s e r v i ~ o sde alimenta~iioe bebidas ('1,
ainda quando por quaisquer razoes, mormente por qualquer cariz de exame analitico da contabilidade ou da pondera~aodos factores de produ~iio,eles tenham sido escriturados isoladamente ou corno tal tambem facturados.
A interpreta~iioque se acolhe corresponde, pois, ao sentido normativo que aparece corno
sendo o rnais adequado do trabalho dr pondera~iioe valoraciio global dos diferentes elernentos da herrnentutica juridica que siio racionalmente aptos a sugeri-lo: os elementos literais, teleoIogicos e sisterniticos (8).
E certo que a tCcnica do imposto, rnonnente para efeitos do seu controlo administrative,
obriga o sujeito passivo a (<ernitirurna factura ou documento equivalente por cada transmissiio de bens ou prestaciio de servi~os(9), tal como vtm definidas nos arts. 3." e 4." do presente
diploma, bem corno pelos pagarnentos que lhes sejarn efectuados antes da data da transmissiio
de bens ou da presta~iiode servic;osx ( l o ) .
Mas esta exiytncia legal tern a natureza de urna obriga~80acessoria e a lei n8o atribuiu
a sua violaciio a virtualidade de poder fundamentar urna tributaczo fora da regra da incidCncia objectiva adoptada para atingir esta realidade econ6rnica tal como ela se apresenta.
0 seu incumprimento. quando muito, so sera susceplivel de ser sancionado em outro
campo, corno o contraordenacional.
Deste modo, as operayoes de fornecimento de alirnenta~iioe bebidas aos seus clientes
(presta~oesde servic;os de alimenta~iioe bebidas) feitas pela recorrida corn discrimina~iio
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entre o custo especifico do preGo das refei~desdo preqo dos cusros dos seniyos que concorrem
para a sua realizaciio corno sejarn os encargos relativos corn o pessoal, gestiio e [ransportes,
e com ernissiio de facturas distintas e especificas de acordo com o s e r v i ~ oe as cliusulas
estabelecidas no contrato de fornecimento de refeicdes, de que dB conta a fundarnenta~iioda
sentenca, est2o sujeitas B mesma taxa reduzida de 8% e n8o de 1756, corno pretende a Fazenda
Pliblica.
A sentenca fez. pois, urna correcta aplica@o da lei, pelo que deve ser confirmada.

9. Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juizes deste tribunal em negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentenp recorrida.
Sern custas por delas estar isenta a recorrente.
Lisboa, 99-05-26.
Fonte: Inforfisco

1-COLOCAC&O

DO PROBLEMA

Neste ac6rdiio d o STA - o prirneiro, ao q u e saibamos, d a nossa jurisprudkncia fiscal q u e retira as consequkncias rnetodol6gicas d a introduqiio entre n6s d o
principio abuso d e direito e m mattria fiscal - encontrarnos duas quest6es d e grande
irnport2ncia.
0 prirneiro C saber at6 que ponto urn c9none d e interpretaq80 que privile,'01a uma
interpretaqiio literal ou gramatical d o texto normativo pode ser aplicada mesrno e m materia fiscal.
0 segundo que neste primeiro aresto e s t i e m segundo plano mas que C a quest5o central d e ac6rd5os sobre o IVA proferidos pel0 Tribunal das Comunidades passa
pela quest50 d a proporcionalidade entre o interesse d e sirnplificar os processes de
controlo fiscal e o s direitos dos sujeitos passives.
Urna quest20 que s e coloca e m todos os irnpostos mas que no IVA assume contornos muito particulares.

2 -A
Nebta dourr~nace .~honoupreclsamente o .As, derre Supremo. de 28-6-95. profendo no Rec. n." 15.770. publli.idri nuc .Ap@nd~ccs
ao Lliiirio (irr R'p~ibiico. de 14-8-97. prigs. 1961 e segc.
I")
E i~oji.inconrroverbo. depoic d~ Lei Geral Trlburirla. que nas normas f i s c a ~ sdevem ser observadas as
rcgra5 e prlnc:plo\ gcr,lis d r 1ntrl.pretaq5o e npl~ca$,iodrl\ l e ~ slarl I I "1.
" 1
U < ) c u ~ r ~ r ne\lc
r o \uJello a c~.rra\f ~ r m ; ~ l ~ d ~ dno
c . rlrt.
. \ . 35 ", rl " 5 . d o C!L:A. prcclsamenre e m vlsta dc 131 fim
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nn redacc;.io v l g c n t e ao tempo.

N o caso que aqui tratarnos a ernpresa que contratara o fornecirnento de refeic;des pela 1TAU - INSTITUTO ~ C N I C O
DE ALIMENTACAO HUM.LUA. S.A. exigia a discriminac;iio, as facturas apresentadas entre o s custos d a refeic;iio fornecida e
os custos d a s actividades que a tornavam possivel. Provavelrnente para urn rnais
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apertado c o n t r o l ~dos custos dos serviqos. Ou noutros termos, par razdes ernpresariais legitimas, sern qualquer intencionalidade fiscal.
E por isso aquilo que constituiria norrnalrnente um custo unitirio do "serviqo
refeiq8oU aparecia transformado num custo da refeiqzo propriarnente dita - tributado a taxa reduzida - e outros serviqos. Tributados k taxa comum.
E perante tal factualidade a Adrninistraqiio fiscal, partindo das facturas apresentadas, niio aceitou a tributaqzo de ambos B rnesrna taxa: a que se aplica i s refeiqdes.
Se a factura dizia respeito a "refeiqdes" tinharnos o IVA a taxa reduzida. Se
referia os serviqos necessirios para as servir tinharnos a taxa normal.
Do modo, da forma corn0 a empresa documentava os serviqos dependia a taxa que
deveria ser aplicada.
E com esta aplicaq50 estrita ou literal da lei fiscal estarnos perante o rnodelo
subsuntivo. o rnodelo erigido no principal rnodo de garantir a seguranqa juridica no
sec. XIX, em todo o seu esplendor (').
Niio e ao juiz, neste caso e 5 Adrninistraq50. que cabe a funqao de ser "la bouche qui prononce la parole de la loin.
Mas o aplicador dernite-se do exercicio de qualquer valoraqzo, atingindo-se assirn
urna estrita vinculaqzo lei. Niio sera rnuito racional que o facto de se ter verificado
urna mudanqa de forrna na docurnentaqiio leve urna tributaqjio distinta: urna vez que
se v2o tratar de forma diversa duas realidades substancialmente iguais - refei~6escorn
factura linica e refeiqdes com facturas discriminadas - de forrna distinta.
Mas corn este rnodo de aplicaqzo da lei obternos o desiderato da seguranqa jundica como o valor absoluto que deveria ser preenchido corn a aplicag50 da lei fiscal.
Uma vez que os principios que. segundo algurna doutrina, estruturarn o sistema
fiscal a tal conduzem.
E por isso "A decisiio do caso concreto obtern-se, assirn, por mera deduqzo da pr6pria lei: lirnitando-se o orgzo de aplicaqiio a subsurnir o facto na norrna, independentemente de qualquer livre valoraqiio pessoal" (').
Levando. consequenternente a que perante urn docurnento contabilistico onde
se docurnentava urna actividade que nZo era, e m si pr6pria considerada, urna
refeiq90, a Adrninistraqiio fiscal niio devesse aplicar a taxa que o CIVA reserva 2s
refeiqoes.
Seguindo fielrnente o cdnone interpretativo que afirrna que "A ultirna barreira
posta ao arbitrio da Administrag50 e constituida por urna interpretaqzo o mais possivel
pr6xirna da letra da lei" (3).

i!i Para a critica das insuficiCncias do modelo subsuntivo v . OLIVEIRA
ASCEYSAO,0 Direito: 61trodlrqiio o 72ario Gercii 2." ed. loe (Lisboa 1997). 601-603.
.ALHERTO
XALIER.
Coliceito e ,Vatnre:a do .4cto Trihutiirio [Coimbra 197'1). 292. Um pouco mais
I:]
a J ~ ; ~ n r.AL.BERTO
c
XALIER
reconhece que embora esres conceitos " j i tenham perdido o seu fulgor ~nicial"
mas susrcnta quc sc mantCm v i l ~ d o sno campo do direito fiscal.
' 1
[)if-crrd Triburario. D . LEITEDE CAMPOS/M. LEITEUE C.ALIPOS
(Coimbra 1996), 69.
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N2o se pode encontrar um fio condutor para a multiplicidade de pressupostos, doutrinas ou cdnones utilizados pela Adrninistragiio fiscal para aplicar a lei.
Mas tal corno sucedeu na decisiio revogada por este ac6rdii0, poderemos encontrar inurneros casos em que desta interpretaqzo estrita, propugnada por algurna doutrina C utilizada pela Administraqiio fiscal e, por vezes, confim~adapelos tribunais.
Conduzindo a inlirneras aplicaqdes da lei totalrnente opostas ao que constituiria
urna aplicaqiio racional, de acordo corn principio e de acordo com a ratio legis, da lei
fiscal.
Por exernplo, durante rnuitos anos, o que sucedeu na aplicaqiio do art. 4." do
C6digo da Sisa e Irnposto sobre as Sucessdes e Doaq6es.
Previa esta norrna, corn urna clara intenqiio anti-abusiva, que:
"A simples renuncia a quaisquer direitos ja constituidos, e da qua1 outrern imediatamente beneficie, seri sernpre havida por transrnissiio".
Nada rnais dizia o legislador fiscal: mas at6 a inserqzo sisternfitica demonstrava
que ela visava situaqdes em que existindo urn animus donandi. se procurava a fraude
ao irnposto sucess6ri0, mediante a renuncia a dividas inexistentes.
Mas a Administraq50 fiscal preferiu aplicri-la a todas as situaqdes a que a sua previszo, muita arnpla, se poderia adaptar.
E por isso, a aplicaqiio desta norma aos casos em que, por exernplo, o socio de
urna ernpresa em dificuldades renunciava aos seus suprimentos ou outros criditos que
detinha na sua ernpresa (9, foi rnotivo de inlirneras de tributaqdes sern sentido; tributavarn-se os acrCscirnos patrirnoniais que resuItavam de um novo investirnento do
titular do capital de urna ernpresa a atravessar urn rnornento dificil.
Como sucedeu por exernplo no caso Robert Bosch (Portugal), L.d"(5).
Para fazer face as dificuldades da sua filial portuguesa no periodo de 1974175 a
sociedade-rn9e concedera a esta urna reduqzo importante da sua divida total.
Fazendo urna aplicaqzo literal da lei a Adrninistraqzo fiscal considerou (cum desconto exceptional)> esta reduqzo cede 66.6% sobre o valor das dividas por fornecirnento anteriores a 31-12-74" corno urn ganho susceptive1 de tributaqiio em Contribuiqiio
Industrial.
Deciszo que foi correctarnente revogada pel0 STA que decidiu que " 0 s descontos ou abatirnentos no preqo da divida, entre sociedades, na sequencia das suas operaq6es comerciais. nZo siio passiveis de irnposto sobre doaqdes".

(4)
S11uaq3ohoje expressamente coberta pela norma da alinea a) do art. 21." do CIRC: "enlradas
de capiral, a qualquer tituio . .".
('I
V. ST.\. B;LC Iniorfisco, descritor "renuncia", sem data.
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Mas juntarnente corn estes novos poderes, a Adrninistraqiio fiscal portuguesa contsaiu, de forma rnais clara do que ate entiio sucedia. uma nova obrigaqao: niio pode
continuar a tomar decisdes que so poderiarn sobreviver com "num sisterna fiscal purarnente formal"
Pois s6 ai, corno se diz no ac6rdiio. e que "a tese da Fazenda PLiblica colheria
algurn apoio, mas, rnesmo assirn. apenas de caracter simplesmente logicista".
5 -A u
~ ECONOR~ICA
~ EUROPEIA" E~ AS MEDIDAS~
DESTINADAS A 0 CONTROL0 DA FRAUDE FISCAL: 0 PRLNCIPIO DA PROPORCIONALIDADE
Se esta decisiio de um tribunal portugu2s obnga a Adrninistraqiio fiscal portuguesa
a urna posiqao rnais diligente quanto ao mod0 de aplicaqiio da lei fiscal, outras decis6es, desta vez do Tribunal das Comunidades, estiio a p6r em causa outros rnecanisrnos tradicionais de controlo da fraude fiscal na area do IVA.
0 processo esti a ter lugar mediante o surgirnento de urn corpo de principios produzidos pelas decisbes do Tribunal e que estiio a construir a constituiqZo econ6rnica
europeia.
E uma constituiqiio que tem a sua origern na protecqiio dos direitos individuais dos
cidadiios europeus "declarados" por decisbes judiciais em relay50 5 legislaqiio nacional. rnediante urna perrnanente ponderaqlo de valores, procedendo a uma perrnanente comparaqiio entre os custos e os benefi'cios das rnedidas tomadas pelos Estados
para verificar se verifica, ou 1150. discrirninaqdes em relag20 a produtos de origem
externa (I1).
Indo o Tribunal verificar se existe, ou niio, uma relaqiio de proporcionalidade
entre firn prosseguido por urna c e m noma nacional e a restriqiio que isso envolve para
o direito do particular.
Foi corn esta questiio, num acordgo que jB referirnos anteriormente, que se confrontou o Tribunal quando no processo C-361196, teve que exarninar uma quest20
subrnetida pelo Finanzgericht Koln (Alemanha) nurn litigio entre Sociktk gknkrale
des grandes sources d'eaux minkrales frangaises e a Adrninistraqiio fiscal alernii.
Tratando-se pois de saber se poderia ser obtido urn reembolso com uma c6pia da
factura.
E uma questzo, que pertence ao rnesmo tronco da definiqao dos metodos utilizados para lutar contra a fraude fiscal, encontra-se nurn outro acordiio: urn sujeito passivo do IVA tinha falseado facturas por razdes de ordem cornercial e procurava
depois conseguir a regularizaqao fiscal da situaqZo se tinha direito ao reembolso do
~rnposto.

Tendo o tribunal decidido

(I2)

que:

"Quando o ernitente da factura eliminou completarnente, em tempo util. o risco
de perda de receitas fiscais, o principio da neutralidade do irnposto sobre o valor
acrescentado exige que o imposto indevidarnente facturado possa ser regularizado sem que a regularizaqiio possa ser subordinada B boa fC do ernitente da
referida factura".

~

Tendo tarnbCm~concluido que:

~

~

~

"Compete aos Estados-Membros definir o processo para regularizaqiio do
imposto sobre o valor acrescentado indevidamente facturado, desde que esta regularizaqgo niio dependa do poder de apreciaqiio discricionario da adrninistraqiio
fiscal".
Podemos por isso concluir que a jurisprudhcia do Tribunal esta a afirmar forternente o principio da proporcionalidade, criando urn exigente dever de legitimaqiio
para as medidas administrativas que para combater a fraude fiscal, restringern os
direitos individuais.
Corno se reafirma no ac6rdiio de que trataremos a seguir:
"A titulo liminar. 6 conveniente recordar que, tendo o principio da proporcionalidade sido reconhecido por urna jurisprudfncia constante do Tribunal de
Justiqa corno fazendo parte dos principios gerais do direito comunitario (v., nomeadamente, ac6rdiio de 11 de Julho de 1989, Schrader, 265187, Colect., p. 2237,
n." 21), o controlo da validade dos actos das instituiqdes cornunitirias pode ser
efectuado B luz desse principio geral do direito (acordiio de 15 de Abril de 1997,
Bakers of Nailsea, C-27/95, Colect., p. 1-1847, n." 17)".

E perance tal situaqiio a norrna fiscal interna, na zona dos irnpostos de consurno,
onde C tiio intenso o dictum do legislador constitutional, tera que ser interpretada
tambem com base no corpo de principios formados pela jurisprudencia comunitiria.
Corn a interpretaqiio conforrne ao direito comunitario a fornecer um cSnone tiio
decisivo ( I 3 ) corno o que ja hoje pela interpretaqiio conforrne com a Constituiqiio.
De uma forma rnuito rnais complexa e acompanhada pelas inumeras dificuldades de
interela~iioentre direito comunitkio e os direitos nacionais: corn a sua diversidade de
sistemas e de conceitos.

("1 Proccsso C-454198.
Sohrc este processo de construqiio de uma cons~ituiqiioecondrnica europeia v. MIGIJELMADURO.
k , 771~.
Ci~ilrr- The ~ l l r o p r ~Cout?
n
of Jir.tricr ri~ldrhe European Ecot~o~nlc
C O I I S I ~ I L L(Oxford,
I I O I I 1999).
t ")

Sobre este n ~ o d ode interpretaqjio, SCHON,Ge~nei~~sclzoJskonfo~~t~~
A u s l e ~ u r lund
~ Forti-~liiuil::
)
des Natior~uler?Srcurrrech:s
L'rlter Einschluss rfes Voriageverjahren nacll Arr. 177 EGk', DStlG (19961.
167-200.
-
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E tambem pela dificuldade que existe entre conciliar direitos fiscais nacionais
- e direito fiscal comunitario que, por
exemplo, no caso do IVA tern corno fim remover os obsticulos j. concorrEncia (IJ).

- cujo objectivo principal C obter receitas

6 - DESPESAS DA ESFERA PESSOAL E REEMBOLSO DO IVA
No caso de que tratamos a seguir e que, perante a forte tradiqiio portuguesa de
controlo da fraude rnediante restrigbes aos direitos do contribuinte para cornpensar as
insuficiencias dos sistemas de informag20 adrninistrativos, C de urna extrema irnportincia trata-se da dedugiio de IVA que se encontra contido em despesas onde a esfera
pessoal e a esfera ernpresarial tendem a coincidir (I5).
Em Portugal o IVA contido nas refeigbes, tal como sucede em Franqa, tern urn
regime especial.
Prevendo o artigo 21." do CIVA que se exclua "do direito a deduqiio" o irnposto
contido nas "Despesas respeitantes a alojamento, alirnentaqiio, bebidas e tabaco e despesas de recepgiio, incluindo as relativas ao acolhirnento de pessoas estranhas B
ernpresa e as despesas relativas a irn6veis ou parte de im6veis e seu equipamento, destinados principalmente a tais recepqbes".
Urna exclusiio niio inteiramente excluida pelo direito cornunitirio mas, como
dernonstra o acord20, com urna previsiio normativa que se niio cornpletou levando a
urna situagfio de incerteaa quanto Bs forrnas admissiveis para esse controlo.
Na verdade, como recorda o ac6rdii0, o que temos de forrna inequivoca nas normas comunitarias C o reconhecimento do direito h dedugiio do IVA pago a rnontante
pel0 sujeito passivo.
"Desde que os bens e os servigos sejam utilizados para os fins das pr6prias
operagdes tributaveis, o sujeito passivo esti autorizado a deduzir do imposto de
que C devedor:

a ) 0 imposto sobre o valor acrescentado devido ou pago em relaqfio a bens
que lhe tenham sido fornecidos ou que lhe devam ser fornecidos e a
serviqos que lhe tenham sido prestados ou que lhe devarn ser prestados
por outro sujeito passivo".
Tudo segundo o art. 17." da VI Directiva.
Prevendo-se tambCrn no n." 6 deste art. 17."
"0 mais tardar antes de decorrido o prazo de quatro anos a contar da data da
entrada em vigor da presente directiva [1979], o Conselho deliberando pot unanimi-

(

I-')

(''1

S C I I O Cen~eirt.scI~ajr.rkot~form..
~.
. . 1870 CJSO AAMPAFRANCEiSanoli Synthelabo. proccssc-is apensos C-177199 e C - 181199.
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dade. sob proposta da Cornissiio, deternlinari quais as despesas que niio conferern
direito a dedugiio do imposto sobre o valor acrescentado. Seriio excluidas do direito
2 deduqiio, em qualquer caso, as despesas que n5o tenharn caricter estritamente profissional, tais corno despesas surnptudrias, recreativas ou de representagiio".
Que existe um direito ao reernbolso, tal corno existe urn direito a ver reconhecidos os custos suportados pelas empresas na prossecuqiio dos seus objectivos, niio h i
qualquer duvida.
Mas na zona das despesas de representagiio a intersecgiio dos conjuntos esfera pessoal, esfera ernpresarial justifica as lirnitagbes e derrogaqbes que encontramos, quanto
ao seu reconhecirnento em varios sistemas juridicos. 4 s recepqdes, as viagens, as
caqadas ou os especdculos podern ser suportados pelas empresas no estrito prosseguimento dos seus fins. Mas a comprovagiio de tais fins levanta sCrios problemas.
A delicadeza do tema exigia, portanto, urna regularnentaqiio posterior.
Que, certamente por falta de acordo entre os vhios Paises-membros, niio teve lugar.
Continuando a acornpanhar o ac6rd2o podernos ver que o art. 27.' da Sexta
Directiva previa:

1. 0 Conselho, deliberando por unanimidade. sob proposta da ComissSo, pode
autorizar os Estados-Mernbros a introduzirem medidas especiais derrogatorias da
presente directiva para sirnplificar a cobranqa do irnposto ou para evitar certas fraudes ou evasdes fiscais. As rnedidas destinadas a sirnplificar a cobranqa do irnposto
niio devern influir, a niio ser de rnodo insignificante, sobre o rnontante do imposto
devido no estadio de consurno final.
2. 0 Estado-Membro que deseje introduzir as rnedidas referidas no n." 1 delas
informar5 a Cornissiio, fornecendo-lhe todos os elernentos de apreciaqiio liteis.
3. A Cornissiio inforrnari desse facto os outros Estados-Membros no prazo
de urn rn&s.
4. A decisiio do Conselho considerar-se-6 tornada se, no prazo de dois meses
a contar da inforrnaqiio referida no n." 3, nem a Cornissiio nern urn dos Estados-Mernbros subrneter o assunto a apreciaqiio do Conselho.
Nada disto tendo sucedido. 0 processo de harrnonizagiio ou de coordenagfio fiscal niio tern tido grandes progressos.
0 Tribunal estava assirn naquela classica situaqiio em que a incapacidade do sistema politico para a obtenqiio de acordos lhe cria urn dilerna: avangar nurn processo
de reconhecirnento dos direitos dos particulares - da declaraqiio ou constituigiio destes direitos - ou optar por urna decisiio de niio decidir.
Como tern sucedido no caso dos trabalhadores trans-fronteiriqos: o caso Gi11y ( I 6 )
veio demonstrar que os Estados conservarn um poder n%o susceptive1 de harrnoniza.
.---- .( lo)

-
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$20 quanto ao nivel das suas taxas de imposto de rendirnento de onde podern resultar desigualdades insaniveis entre 0s que vivern e trabalharn no rnesmo pais e os que
vivern e trabalharn em dois diferentes paises ( I 7 ) .
Keste caso resolveu actuar porque nos encontramos perante o irnposto onde C rnais
densa a regulaqiio comunitiria; e onde, por esse rnotivo, o tribunal se considera
mandatado para verificar se existe urna situaqao de equilibria entre as restriqdes aos
direitos do sujeito passivo - o direito ao reernbolso do imposto suportado - e as
necessidades de controlo fiscal.
Urn vez que aqui estiio em causa 0s direitos do contribuinte mas tambCm a equidade comunitiria, a distribuiqiio dos encargos do financiamento comunitirio entre os
varios Estados-rnernbros.
Segundo urna jurisprudEncia constante, o direito a deduqao previsto nos artigos 17.' e seguintes da Sexta Directiva faz parte integrante do rnecanisrno do IVA e
niio pode, em principio, ser limitado. Exerce-se imediatamente em relaqzo h totalidade
dos irnpostos que incidiram sobre as operaqdes efectuadas a montante (v., nomeadarnente. ac6rd2os BP Soupergaz, ja referido, n." 18, e de 21 de Marqo de 2000, Galbafrisa e o., C-110198 a C-147198. Colect., p. 1-0000, n." 43). Toda e qualquer limitac5o do direito a deducao do IVA tern incidEncia no nivel da carga fiscal e deve
aolicar-se de rnodo sernelhante em todos os Estados-Membros. Em conseauEncia, s6
sjio uermitidas derrogacdes nos casos expressarnente ~revistospela directiva [sublinhado
nosso] (acordiio BP Soupergaz, j i referido, n." 18).

Corno se vern afirrnando ao longo do discurso argurnentativo do tribunal o principal elemento condicionador da sua decisiio C a convicqiio deste, estribada no direito
comparado, de que niio e necessjrio ir tiio longe para evitar a fraude fiscal. Que a restriqao C excessiva em relac50 aos efeitos que pretende obter.
E por isso pode dizer:
"Ora. uma rnedida que consiste em excluir, por principio, todas as despesas
de alojamento, de recepqiio, de restaurante e de espectaculos do direito 2 dedu$30 do IVA, que constitui um principio fundamental do sisterna do IVA posto e m
prdtica pela Sexta Directiva, quando rneios adequados, rnenos atentat6rios deste
principio do que a exclusao do direito h deduqzo e m relaqiio a certas despesas,
s3o possiveis ou existem j6 na ordern juridica national. nao se mostra ser necessiria para lutar contra a fraude e a evasjio fiscais".
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E tarnbern que:
"Sem que caiba ao Tribunal de Justiqa pronunciar-se sobre a adequaqjio de
outros rneios para lutar contra a fraude e a evasiio fiscais que poderiarn ser encarados, entre os quais a lirnitaqiio prC-fixada do montante das deduqdes autorizadas ou urn controlo decalcado do operado no gmbito do imposto sobre o rendimento ou do irnposto sobre as sociedades, ha que precisar que, no estado actual
do direito comunitirio, urna legisla550 que exclui do direito h deduqiio do IVA as
despesas de alojamento. de recepqzo, de restaurante e de espectaculos sem que seja
possivel ao sujeito passivo dernonstrar a inexistEncia de fraude ou de evasao fiscais a fim de beneficiar do direito h deduqiio niio constitui um rneio proporcionado ao objectivo de luta contra a fraude e a evas5o fiscais e afecta excessivarnente os objectivos e principios da Sexta Directiva".
As consequEncias destas decisdes para urn sisterna corno o portuguEs onde a
debilidade dos rneios de control0 adrninistrativo da fraude fiscal repousarn principalrnente em restriqdes desproporcionadas dos direitos do sujeito passivo - que coexistern
com uma fraude igualmente desproporcionada - sjio de grande alcance.
Certas decisoes adrninistrativas corno a da tributaqiio das refeiqdes por rneio de
urna interpretaq.50 literal da lei fiscal representam a consciEncia da Administraqiio fiscal que por n5o dispor de meios suficientes deve procurar uma extrerna sirnplicidade
das decis6es. E nos mitodos de controlo da fraude.
No caso do IVA, a jurispmdEncia comunitjria vern pura e simplesmente inviabilizar
o prosseguimento desta via: a indedutibilidade das despesas corn refeiqses, prevista pela
lei portuguesa so poderi durar enquanto os contribuintes niio recorrerern aos tribunais.
N o u t r , ~casos a quest50 e apenas de ordem interna: estamos a pensar em questBes corno a indedutibilidade das despesas dos trabalhadores dependentes de natureza
profissional: aquisiqgo de instrurnentos de trabalho ou despesas com deslocaqdes.
Num sistema fiscal mais eficiente - que localize as situaqdes de fraude e reaja
corn rapidez - o irnposto de rendirnento, corno prova o direito cornparado, pode ser
object0 de um maior grau de personalizaqao, atingindo-se o objectivo constitutional
de tributar o rendirnento liquid0 corno principal rnedida da capacidade contributiva.
Decisdes corno esta - a dedutibilidade do IVA das refei~des- aumentando as
necessidades de controlo e exigindo urna Adrninistraqso fiscal mais eficiente empurram-nos no sentido certo.
N5o C contudo certo se, em resposta aos constrangimentos criados pela jurisprudEncia. iremos ter rnais eficiEncia administrativa ou urna fraude fiscal ainda rnaior.
J. L. Saldanha S'lnches
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