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3º Sector3º Sector3º Sector3º Sector

Iniciativa 

privada / 

Fins 

públicos

2º Sector2º Sector2º Sector2º Sector

[Privado]

Entidades 

privadas

1º Sector1º Sector1º Sector1º Sector

[Público]

EEEEstado / 

Governo

1. Introdução1. Introdução1. Introdução1. Introdução

• formalmente 
constituídas

• não 
governamentais

• com gestão 
própria

• e sem fins 

lucrativos
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2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA

1 1 1 1 ---- SujeiçãoSujeiçãoSujeiçãoSujeição

3º Sector

Entidades 

sujeitas 

Actividades Actividades Actividades Actividades 

isentasisentasisentasisentas

Actividades 

tributadas

Fora do âmbito Fora do âmbito Fora do âmbito Fora do âmbito 

do impostodo impostodo impostodo imposto
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2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA

SujeiçãoSujeiçãoSujeiçãoSujeição

(Art.º 9.º Directiva IVA)(Art.º 9.º Directiva IVA)(Art.º 9.º Directiva IVA)(Art.º 9.º Directiva IVA)

Artigo 9.º Directiva IVA

Entende-se por sujeito passivo qualquer pessoa que exerça, 
de modo independente e em qualquer lugar, uma actividade 

económica, seja qual for o fim ou o resultado dessa seja qual for o fim ou o resultado dessa seja qual for o fim ou o resultado dessa seja qual for o fim ou o resultado dessa 

actividadeactividadeactividadeactividade.

• Actividade económica Actividade económica Actividade económica Actividade económica 

• Onerosidade Onerosidade Onerosidade Onerosidade 

• Nexo entre  a contrapartida e serviçoNexo entre  a contrapartida e serviçoNexo entre  a contrapartida e serviçoNexo entre  a contrapartida e serviço
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2. Enquadramento no IVA  2. Enquadramento no IVA  2. Enquadramento no IVA  2. Enquadramento no IVA  

Isenções  Isenções  Isenções  Isenções  ---- Art.ºArt.ºArt.ºArt.º 9.º do CIVA9.º do CIVA9.º do CIVA9.º do CIVA

• As prestações de serviços efectuadas por organismos sem finalidade lucrativa organismos sem finalidade lucrativa organismos sem finalidade lucrativa organismos sem finalidade lucrativa que explorem 
estabelecimentos ou instalações destinados à prática de actividades artísticas, desportivas, 

recreativas e de educação física a pessoas que pratiquem essas actividades 

• As locações de livros e outras publicações, partituras musicais, discos, bandas magnéticas e 
outros suportes de cultura e, em geral, as prestações de serviços e transmissões de bens com 

aquelas estreitamente conexas, efectuadas por organismos sem finalidade lucrativa organismos sem finalidade lucrativa organismos sem finalidade lucrativa organismos sem finalidade lucrativa 
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2. Enquadramento no IVA 2. Enquadramento no IVA 2. Enquadramento no IVA 2. Enquadramento no IVA 

Isenções Isenções Isenções Isenções ---- Art.ºArt.ºArt.ºArt.º 9.º do CIVA 9.º do CIVA 9.º do CIVA 9.º do CIVA ((((contcontcontcont.).).).)

• As prestações de serviços e as transmissões de bens com elas conexas, efectuadas por 
pessoas colectivas de direito público e organismos sem finalidade lucrativaorganismos sem finalidade lucrativaorganismos sem finalidade lucrativaorganismos sem finalidade lucrativa, relativas a 

congressos, colóquios, conferências, seminários, cursos e manifestações análogas de natureza 
científica, cultural, educativa ou técnica

• As prestações de serviços e as transmissões de bens com elas conexas efectuadas no 
interesse colectivo dos seus associados por organismos sem finalidade lucrativaorganismos sem finalidade lucrativaorganismos sem finalidade lucrativaorganismos sem finalidade lucrativa, desde que 
esses organismos prossigam objectivos de natureza política, sindical, religiosa, humanitária, 

filantrópica, recreativa, desportiva, cultural, cívica ou de representação de interesses 
económicos e a única contraprestação seja uma quota fixada nos termos dos estatutos
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2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA

Organismos Organismos Organismos Organismos 

sem finalidade sem finalidade sem finalidade sem finalidade 

lucrativalucrativalucrativalucrativa

(Art.º 10.º do (Art.º 10.º do (Art.º 10.º do (Art.º 10.º do 

CIVA)CIVA)CIVA)CIVA)

Não procedam à 

distribuição de 

lucros

Pratiquem 

preços 

homologados 

Não entrem em 

concorrência 

Disponham de 

escrituração 
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2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA2. Enquadramento no IVA

Interpretação das isençõesInterpretação das isençõesInterpretação das isençõesInterpretação das isenções

• estrita > derrogações ao princípio da neutralidade

• Conforme aos objectivos que prosseguem

• devem ser interpretadas de forma restrita uma vez que constituem derrogações ao

• Uniforme nos diversos Estados-Membros
os objectivos que prosseguem de forma uniforme nos diversos EM 
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2. Enquadramento no IVA 2. Enquadramento no IVA 2. Enquadramento no IVA 2. Enquadramento no IVA 

Regime Regime Regime Regime 

Especial de Especial de Especial de Especial de 
Restituição Restituição Restituição Restituição 

de IVA a de IVA a de IVA a de IVA a 

instituições instituições instituições instituições 

da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja 

Católica e Católica e Católica e Católica e 
IPSS IPSS IPSS IPSS ––––

DLDLDLDL n.º 20/90, n.º 20/90, n.º 20/90, n.º 20/90, 

13 de Janeiro13 de Janeiro13 de Janeiro13 de Janeiro

Instituições da Igreja Católica Instituições da Igreja Católica Instituições da Igreja Católica Instituições da Igreja Católica 

• objectos que se destinem única e exclusivamente ao culto religioso
• bens e serviços respeitantes à construção, manutenção e 

conservação de imóveis destinados exclusivamente ao culto, à 

habitação, formação e ao exercício da caridade

IPSS IPSS IPSS IPSS 

• bens ou serviços relacionados com a construção, manutenção e 
conservação de imóveis 

• bens ou serviços relativos a elementos do activo imobilizado 

corpóreo utilizados 
• veículos automóveis novos, ligeiros de passageiros ou de 

mercadorias
• veículos automóveis pesados novos

utilizados única e exclusivamente na prossecução dos respectivos fins 
estatutários
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3. Análise 3. Análise 3. Análise 3. Análise críticacríticacríticacrítica

Objectivos das IsençõesObjectivos das IsençõesObjectivos das IsençõesObjectivos das Isenções

• reduzir o custo dos bens ou 
serviços transaccionados

• reduzir os custos de gestão

ConsequênciasConsequênciasConsequênciasConsequências

• aumento de preços

• desincentivo ao outsourcing

• constrangimento ao 
financiamento externo

• incentivo a planeamento para 
evitar IVA não recuperável

• menos recursos para causas 
sociais
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4444.... As alternativasAs alternativasAs alternativasAs alternativas

Atribuição de Atribuição de Atribuição de Atribuição de 
subsídios / subsídios / subsídios / subsídios / 

mecanismos de mecanismos de mecanismos de mecanismos de 
compensação compensação compensação compensação 

• necessidade de 
quantificar o IVA 
suportado e 
insusceptível de 
dedução

• necessidade de 
compatibilização 
com auxílios de 
Estado

Taxa zero ou Taxas Taxa zero ou Taxas Taxa zero ou Taxas Taxa zero ou Taxas 
reduzidasreduzidasreduzidasreduzidas

• dificuldade de 
implementação por 
implicar menos 
receita para os 
Estados-Membros

• necessidade de 
compatibilização 
com a Directiva IVA

Isenção  com Isenção  com Isenção  com Isenção  com 
possibilidade de possibilidade de possibilidade de possibilidade de 

renuncia à isençãorenuncia à isençãorenuncia à isençãorenuncia à isenção

• implica uma 
análise de custo vs.
benefício 

• necessidade de 

compatibilização 
com a Directiva IVA 
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