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Meu Querido António

Foste um homem caleidoscópico.
Ultimamente querias-te afastar do Direito Fiscal mas não conseguias, acaba-

vas sempre por transformar essas matérias em discussões apetecíveis que, com 
o teu toque especial, deixavam de ser áridas. Foste um dos grandes responsáveis 
por começar a olhar de outra forma para o Direito Fiscal. Tu e sempre os teus 
Outros Olhares. Tinhas sempre Outros Olhares sobre tudo. Conseguias sur-
preender os mais incrédulos. Tu o sociólogo, tu o filósofo, tu o inconformista, tu 
e o teu refinado e inconfundível sentido de humor. Tinhas o dom de transformar 
o Direito.

Não António, eu não vou escrever sobre Direito Fiscal nesta introdução a um 
livro que te é dedicado e em que são feitas tantas e tão sentidas e emocionantes 
homenagens ao homem que foste! Prefiro escrever sobre ti. Sem dizer demais. 
Vou tentar fazê-lo como tu gostarias, sem dizer de menos, sem dizer demais. 
Mas olha que não é fácil António!

Viveste sempre rodeado de livros. Foram a tua casa, as paredes, os tectos, 
os móveis. E, mesmo quando abrias as janelas dessa casa, vias livros. Construías 
muralhas de livros por onde passavas. As casas rapidamente ficavam repletas de 
livros nas estantes, no chão, nas divisões mais insuspeitas. Nas mesas da casa de 
jantar…. Lembras-te? Aquela nossa mesa da cozinha na casa da Parede António? 
Mal conseguíamos ter um espaço para comer…

Acordavas com livros e deitavas-te com livros. Livros e livros, de poesia, de 
literatura, de política, de sociologia e sim, claro, de Direito. Direito do Traba-
lho começou por ser a tua especialidade. Fizeste em Coimbra, com o Profes-
sor Orlando de Carvalho, a tua mais profunda incursão científica no estudo do 
Direito de Trabalho. Foste viver para a Alemanha para fazer pesquisas, traba-
lhaste afincadamente como era teu apanágio. Nunca conheci ninguém assim 
e não irei conhecer certamente. Mas os tempos eram outros. Escreveste pelo 
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teu próprio punho a tese, essa tese que, naqueles tempos idos, uma dactilógrafa 
baralhou e perdeu e que tanto desgosto te deu. Sofreste amarguradamente. 
Ainda agora mesmo te lembravas amargamente da tua tese. Imagina tu que 
ainda agora, a arrumar os teus papéis, encontrei páginas perdidas dessa tese. 
Tinhas esperança de um dia a reconstituir. Sempre tiveste…Mas António, sabes? 
Só encontrei poucas folhas da tese, uma aqui, outra ali, em papéis amarelecidos 
pelos anos mas que a tua memória sempre guardou para um dia mais tarde pores 
mãos a mais esse trabalho.

Há uns anos começaste a dar aulas de Filosofia e Sociologia do Direito, com 
uma nova forma diferente, apaixonada e original de olhar o Direito. Outros 
Olhares.

Um dia mais tarde António, um dia mais tarde irias fazer tanta coisa…Pintar, 
escrever poesia, um romance. Na tua casa da Póvoa, aquela que sempre quiseste. 
Um dia mais tarde António, irias criar um projecto cultural na Póvoa. Certa-
mente nesse projecto, como tantas vezes me disseste, o Direito Fiscal seria quase 
acessório e apareceria, não por mero acaso, por um toque de magia, misturado 
com a poesia e com as artes. Sim, porque tinhas esse dom de também transfor-
mar o Direito Fiscal com esses teus Outros Olhares. De lhe dar esse teu toque 
personalizado e inconfundível da tua formação em Sociologia, dos teus conhe-
cimentos profundos de Filosofia, da tua forma inconformista de estar na vida.

Não foi por acaso que foste um dos fundadores do Instituto Superior de Psi-
cologia Aplicada onde foste Professor. Desde cedo fizeste incursões pelo teatro, 
tocaste bateria num conjunto. Tinhas em ti os ritmos africanos. Da África onde 
tanto gostavas de ir. Da África onde tanto gostavas de ensinar- E sim, claro, da 
África onde tanto gostavas de dançar. Eras um excelente bailarino António…  
E como te divertias a dançar!!! Gostavas muito de cinema, de viajar, de perscru-
tar as terras e as gentes. E sim António, sim mesmo António, fizeste isso tudo 
embora achasses que não e quisesses sempre mais e mais. 

Costumavas dizer entristecido que não falavas bem alemão, António. Acha-
vas sempre que sabias de menos. Achavas sempre que os teus trabalhos pode-
riam ser muito melhores e que poderias fazer muito mais e mais. E por isso 
levavas tempos e tempos a terminar qualquer trabalho… Lias tudo mas parar ti 
faltava sempre qualquer coisa…

Agora andavas outra vez nas aulas de alemão. Como ficaste triste quando o 
teu Professor decidiu que não dava mais aulas com a pandemia, ainda que por 
Zoom…

Partiste em tempos complicados de COVID-13, mas uma maré de gente apa-
receu para se despedir de ti. Todos nutriam uma profunda admiração intelectual 
por ti. 
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Eras muito reservado e extravasavas pouco o que te passava pela alma. Era 
preciso sondar a tua alma, arrancar do fundo os teus sentimentos que viviam 
quase sempre escondidos porque afinal sempre foste um menino. E preferias 
continuar atrás dos teus óculos redondos com os teus livros, no teu mundo, no 
colo da tua mãe e sempre, sempre António, com uma interrogação no teu olhar. 
Essa interrogação que te levava mais longe que os outros, essa interrogação que 
te levava sempre a procurar o colo da tua mãe.

A admiração que eu sempre senti por ti desde que te conheci naquele dia na 
Direcção de Serviços do IVA. Vinhas com a Dra Teresa Graça Lemos, com aquele 
ar negligé que sempre te caracterizou, os óculos então quadrados meio desa-
jeitados. Trabalhámos juntos na transposição da Directiva do IVA do Regime 
Transitório. Entre amigos. Amigos que perduraram. Tempos memoráveis que 
guardámos e de que falávamos vezes e vezes. E tu? Tu naquelas infindáveis reu-
niões? Sempre estendido nas cadeiras a olhar para um infinito como se ali não 
estivesses. Surpreendias todos com as tuas intervenções de um ausente afinal 
sempre presente. Começámos a falar mais por causa de um Relatório meu de 
Mestrado que descobriste na biblioteca dos Serviços do IVA. Convidavas-me 
para lanchar para discutirmos à exaustão aquele relatório que eu já tinha de vez 
arrumado nas prateleiras mais recônditas da minha memória e do qual não me 
apetecia mais falar. Estava cheio de pó esse Relatório, mas ressuscitou. Ressus-
citou porque tu, Director do Gabinete Jurídico dos Serviços de Administração 
do IVA, tinhas que ler todos os trabalhos de IVA que suspeitavas existirem. E foi 
assim que o meu Relatório ganhou vida e que eu acabei por te conhecer melhor. 
O culpado foi esse imposto, o IVA, que eu passei a achar giríssimo…

Fazias todos os teus trabalhos da forma mais meticulosa que já alguma vez 
vi. Os teus trabalhos António, eram sempre eternamente inacabados para ti…
Passavas horas a fio na tua casa de livros a descobrir novos problemas, a ver solu-
ções onde os outros não viam. Foste o intelectual mais dedicado e brilhante que 
conheci. O verdadeiro intelectual.

Acompanhei-te na feitura da tua tese de Mestrado na nossa casa da Ericeira. 
Tinhas montado mais um pequeno escritório no quartinho pequenino de cima, 
por sinal junto da janela que dava para aquela horrível casa do vizinho. Apesar 
de teres vários escritórios António, gostavas tanto de inventar escritórios nos 
sítios mais improváveis…Porquê o quartinho pequenino, porquê uma mesa de 
plástico de jardim? Logo com vista para aquela casa horrível do vizinho…Se 
calhar assim não te distraias… Tinhas uma enorme mesa na sala, duas secretárias 
no escritório, mas era ali, naquele minúsculo quartinho, que gostavas de estar 
na tua casinha de livros. Foi aí António, naquele minúsculo quartinho com vista 
para aquela horrível casa do vizinho, que escreveste a tua tese sobre auxílios de 
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estado em matéria fiscal, orientada pelo Professor Sousa Franco. O Professor 
Sousa Franco, que mais tarde te convidou para Secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais e que te descrevia sabiamente como um humilde Professor. A tua 
tese António, que é o mais brilhante trabalho escrito sobre a matéria e que tem 
orientado centenas de alunos. A tua tese António, que anos mais tarde o teu 
orientador de doutoramento, o Professor Jacques Malherbe, te disse que teria 
sido uma excelente tese de Doutoramento… Ficaste muito amigo do Professor 
Jacques Malherbe. Como te divertias com ele. Como me recordo daquela tarde 
em que fomos à Povoa de Varzim mostrar-lhe a tua terra. Lembras-te? Como não 
poderia deixar de ser lá comemos os percebes que tu adoravas no Farol. Os per-
cebes, esse estranho bicho do mar que os belgas desconhecem e que ele nunca 
tinha visto. Sempre a tua terra, o grande orgulho nas tuas gentes, no teu mar, na 
cultura da Póvoa. 

Foste um verdadeiro servidor da causa pública ao serviço da Administração 
Tributária, no Governo e no Instituto Superior de Economia e Gestão. Empe-
nhavas-te fortemente nas tuas missões e davas tudo de ti.

Foste a primeira pessoa fora da magistratura a entrar no Supremo Tribunal 
Administrativo mas não quiseste ir, acabaste por ir para Bruxelas para a coorde-
nação do Núcleo de Economia e Finanças da REPER. Porquê António? Assim 
poderias fazer melhor o teu doutoramento em Lovaina, um projeto adiado que 
sempre quiseste acabar. Dedicaste todos os teus tempos livres em Bruxelas ao 
teu doutoramento. A casa estava, como todas as outras, repleta de livros. E aí 
passavas os dias inundado no teu mundo. Escreveste directamente a tese em 
francês, a tua língua preferida. Cumpriste mais um sonho e um compromisso 
pessoal. Sabias como os teus pais ficariam orgulhosos de ti. Sempre as memórias 
dos teus pais, da casa da Póvoa, dos teus avós, das tuas irmãs, dos teus amigos, das 
tuas encenações teatrais, dos teus passeios de bicicleta que te fizeram ter umas 
pernas atléticas, do Varzim, dos teus passeios naquelas bravias praias nortenhas. 
Sempre leste os jornais da Póvoa e sabias de tudo o que se passava na tua terra. 
Nunca me deixaste surpreender-te com notícias sobre a Póvoa. A Póvoa… a terra 
que nunca deixaste, a terra de onde nunca chegaste a partir e onde ficaste.

E depois António? Estudaste em Coimbra, vivias numa das mais famosas 
Repúblicas, O Trunfo é Copos. Fizeste amigos que te acompanharam sempre 
ainda que fisicamente ausentes. Adoravas o fado de Coimbra que, aqui para 
nós, até inspirado não cantavas mal. E sim, também pilhaste galinhas em Coim-
bra, porque, ainda bem, não eras propriamente o “santo” que poderias parecer. 
Coimbra António, sempre teve para ti um especial encanto.

Escreveste tanto, ensinaste tanto, tinhas tanto para dar, tinhas tanto para 
encantar.
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Falavas de poesia, de literatura, de arte, de Sociologia, de Direito, de Filo-
sofia. Escrevias poemas e agora até pintavas. Achavas que tinhas feito pouco…
Como pouco António? Espalhaste o teu saber, o teu humor refinado, a tua visão 
acutilante, nos teus livros, nas tuas conversas, nos teus poemas, e, mais recente-
mente, nos teus quadros.

Lembro-me dos tristes dias cinzentos de Bruxelas na nossa casa no último 
andar sem paredes de cimento, cheia de vidros, por onde entrava abundante-
mente a luz. A luz, esse bem escasso daquela terra sombria. Lembro-me sem-
pre de ti rodeado dos teus livros. Construíste um fabuloso escritório naquela 
casa António. O escritório que espalhaste pela Ericeira e pela Parede quando 
te vieste embora de Bruxelas com a tua missão brilhantemente cumprida. O 
escritório que construístes em Lisboa e de que tanto te orgulhavas e que agora 
estavas a construir na Póvoa.

António, quantas casas e quantos livros…Eram sempre poucos, os livros, as 
prateleiras, as casas. Era sempre insuficiente o teu labor científico. Querias fazer 
a agregação, trabalhaste afincadamente durante anos em mais essa etapa, mas o 
teu perfeccionismo não te permitiu entregar…

Sabes? Sabes certamente….Arrumámos os teus livros de Direito de várias 
casas de Lisboa para os entregar à biblioteca da Póvoa como era tua vontade. 
Já lá estão cerca de -/// mil…Faltam ainda os da Póvoa, da tua querida casa 
da Póvoa. Na biblioteca da Póvoa há poucos livros de Direito António. Ficaram 
muito felizes, os teus livros vão viver numas prateleiras novas e transportar o teu 
conhecimento para todo o sempre. Vais sempre viver nos teus livros, na tua casa 
de livros, na tua terra. Mas sobretudo vais sempre viver próximo de nós, nas nos-
sas memórias, nos ensinamentos que sempre espalhaste aos vários alunos que 
tiveste por esse mundo fora, a todas as pessoas que te rodeavam.

Meu querido António, discretamente, como poucos o sabem fazer, em frente 
de um livro aberto viveste e morreste, mas viverás sempre connosco, todos aque-
les que escreveram mais este livro, todos os que te amam e todos aqueles que, ao 
longo de gerações, te irão conhecer e respeitar.

K
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O Regime de IVA da Colocação de Pessoal à Disposição

$7)@$%("$ 6!)7A! <$"+&%*

Dedicatória
Nos meus labores do IVA e dos tribunais, tive o privilégio de conhecer o Pro-
fessor Doutor António Carlos dos Santos. Ficou-me gravada a imagem de um 
homem de ideais, dotado de uma perspicácia invulgar. A sua partida deixa-nos 
seguramente mais pobres, mas fica a sua obra. É uma honra poder contribuir 
com este singelo texto para o livro em sua homenagem.

A!"#$%&#:BIn this article, the author examines the VAT treatment applicable to the hiring-out 
of sta! and analyses the existing administrative understanding of the Portuguese Tax Authorities 
comparing it to the conclusions reached by the European Court of Justice in the case San Domenico 
Vetraria, C-"#/$", ruled on $$ March %&%&.

Neste artigo, a autora examina o enquadramento em IVA aplicável aos serviços de colo-
cação de pessoal à disposição e analisa o entendimento administrativo da Autoridade 
Tributária, comparando-o com as conclusões alcançadas pelo Tribunal de Justiça no caso 
San Domenico Vetraria, C-35/13, decidido em 11 de março de 2/2/.

'. A Título Preliminar
Em Portugal, o enquadramento em IVA da colocação de pessoal à disposição 
tem obedecido aos critérios vertidos em regulamentos administrativos, que 
fazem depender da respetiva remuneração a sujeição, ou não, a imposto. 

A questão coloca-se com particular relevância no caso de sujeitos passivos 
que não têm direito à dedução do IVA incorrido, ou que o têm com limitações, 
o que sucede, frequentemente com entidades públicas, organismos sem fins 
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lucrativos e sujeitos passivos inseridos nos setores social, da saúde, da educação, 
cultural, financeiro e imobiliário. 

Com efeito, o IVA incorrido com os serviços de pessoal que os entes públicos 
ou os sujeitos passivos em causa contratem constitui um custo ou encargo adi-
cional que não teriam de suportar se o vínculo laboral fosse estabelecido dire-
tamente com os funcionários ou colaboradores, o que representa uma distorção 
no funcionamento do imposto e, cremos, terá motivado o entendimento admi-
nistrativo de que, em situações específicas, as operações de cedência de pessoal 
não se consideram realizadas no exercício de uma atividade económica. 

A Autoridade Tributária afirmou em diversas ocasiões que quando aquelas 
operações [de cedência de pessoal] apenas deem origem ao redébito dos gastos 
incorridos com os colaboradores, sem incluir qualquer margem, não estamos 
perante prestações de serviços efetuadas a título oneroso, nem, consequente-
mente, no âmbito de incidência do IVA. 

Inicialmente, a questão foi tratada em relação ao débito de vencimentos de 
funcionários requisitados por entidades públicas ou organismos sem fins lucra-
tivos, pelo Ofício-circulado n.º 02055, de 15 de outubro de 13.-, da Direção de 
Serviços do IVA, segundo o qual “o simples débito ao Estado, a um Sindicato 
ou outra entidade pública ou organismo sem finalidade lucrativa, da importân-
cia correspondente aos vencimentos de um funcionário por esses organismos 
requisitado, cujo pagamento fora antes efetuado pela empresa, deve considerar-
-se um simples reembolso de despesas efetuadas, não existindo a prestação de 
qualquer serviço nem, por conseguinte, a sujeição a IVA”.

Este entendimento veio a ser estendido pelo Ofício-circulado n.º 0//13, de 
5 de maio de 2///, a todas as situações em que o montante debitado comprova-
damente corresponda ao reembolso exato de despesas com ordenados ou ven-
cimentos, quotizações para a segurança social e quaisquer outras importâncias 
obrigatoriamente suportadas pela empresa. 

Fundamenta o referido Ofício nos seguintes moldes:

“1. Atendendo à natureza residual e, consequentemente, ampla do conceito 
de prestação de serviços consignado no n.º 1 do art.º 5.º do Código do IVA, em 
princípio, as operações de cedência de pessoal qualificam-se como operações 
sujeitas a tributação. 
2. Subsumem-se na norma acima citada todas as situações em que material-

mente existe uma colocação de pessoal à disposição, independentemente de tais 
operações se qualificarem, ou não, em termos jurídicos, como sendo de cedência 
de pessoal e apesar de os respetivos trabalhadores manterem os seus vínculos 
laborais originários com as correspondentes entidades patronais. 

Book Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Antonio Carlos dos Santos.indb   14Book Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Antonio Carlos dos Santos.indb   14 20/10/21   22:1720/10/21   22:17



ALEXANDRA COELHO MARTINS

14

0. Face à doutrina veiculada pelo Ofício-circulado n.º 02 055, de 15.1/..-, 
«o simples débito ao Estado, a um sindicato ou outra entidade pública ou orga-
nismo sem finalidade lucrativa, da importância correspondente aos vencimentos 
de um funcionário por esses organismos requisitado, cujo pagamento fora antes 
efetuado pela empresa, deve considerar-se um simples reembolso de despesas 
efetuadas, não existindo a prestação de qualquer serviço nem, por conseguinte, 
a sujeição a IVA». 
5. Esta doutrina administrativa, ou seja, a inexistência de prestação de ser-

viços e, consequentemente, a não sujeição a imposto, é igualmente aplicável 
em todas as situações em que o montante debitado comprovadamente corres-
ponda ao reembolso exato de despesas com ordenados ou vencimentos, quotiza-
ções para a segurança social e quaisquer outras importâncias obrigatoriamente 
suportadas pela empresa a que pertence o trabalhador, por força de contrato de 
trabalho ou previstas na legislação aplicável (v.g. prémios de seguros de vida, 
complementos de pensões, contribuições para fundos de pensões, etc.).” 

A tese da inexistência de prestação de serviços e a não sujeição a imposto 
foi, de novo, confirmada pela Circular n.º 1-/2/11, de 13 de maio de 2/11, a res-
peito da cedência temporária de jogadores, na circunstância de a contrapar-
tida “corresponder, comprovadamente, ao reembolso exato, ou ao pagamento 
do jogador se for caso disso, das remunerações, quotizações para a segurança 
social ou quaisquer outros encargos que devam, ou devessem, ser suporta-
dos pela entidade que detém os direitos desportivos do jogador [Clube/SAD 
cedente]”. 

A posição acima descrita, apesar de estabilizada, não se conforma, toda-
via, com as normas de incidência do Código do IVA e, bem assim, da Diretiva 
2//-/112/CE, do Conselho, de 2. de novembro de 2//-, que estabelece o sis-
tema comum deste imposto (Diretiva IVA). 

A questão foi recentemente apreciada pelo Tribunal de Justiça, num pro-
cesso de reenvio prejudicial suscitado pelo Supremo Tribunal de Cassação ita-
liano, o que justifica a sua reapreciação, uma vez que aí se conclui pela sujeição a 
IVA dos destacamentos ou empréstimos de pessoal realizados mediante o paga-
mento de uma contraprestação, independentemente de a mesma se limitar ao 
reembolso dos custos incorridos (processo San Domenico Vetraria, C-35/13, com 
acórdão proferido em 11 de março de 2/2/). 

(. Conceito de Colocação de Pessoal à Disposição 
São diversas as modalidades que pode revestir a colocação de pessoal à disposi-
ção, nomeadamente as previstas no âmbito de uma relação de trabalho temporá-
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rio (v. artigos 1,2.º e seguintes do Código do Trabalho1), a cedência ocasional de 
trabalhador (v. artigos 2...º e seguintes do Código do Trabalho), as relativas ao 
trabalho em funções públicas, incluindo a cedência de interesse público (artigo 
252.º da LTFP2), a cedência especial ou outras soluções de mobilidade externa 
ou interna. 

O modelo jurídico mais comum no regime do Contrato de Trabalho é o da 
“cedência ocasional de trabalhador”, definida como a disponibilização tempo-
rária de trabalhador, pelo empregador, para prestar trabalho a outra entidade, a 
cujo poder de direção o primeiro fica sujeito, mantendo-se o vínculo contratual 
inicial. Nestes termos, apesar de o trabalhador se encontrar vinculado à empresa 
cedente, passa a estar sob a direção da entidade cessionária, ou seja, é a esta 
última que incumbe estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado. 

Interessa notar que devem relevar, de igual forma, as modalidades de cedên-
cia que não cumpram todos os requisitos legais, como a cedência ocasional de 
trabalhador fora das condições em que esta é admissível, a que se refere o artigo 
232.º do Código do Trabalho. A jurisprudência constante do Tribunal de Justiça 
afirma a este respeito que o princípio da neutralidade se opõe a qualquer distin-
ção entre transações lícitas e ilícitas0. 

Assim, o enquadramento em IVA não deve ser condicionado, quer pela qua-
lificação jurídica de “cedência de pessoal”, como salienta o Ofício-circulado  
n.º 0//13, quer pela eventual irregularidade ou ilicitude da operação.5 

Na situação particular de o cedente ser o Estado ou outra pessoa coletiva de 
direito público no exercício de poderes de autoridade, mesmo concluindo-se 
pelo enquadramento da cedência como prestação de serviços, logo abrangida 
pelo campo de incidência objetiva do imposto, a cedência não será tributável 
pelo não preenchimento da dimensão subjetiva, por aplicação do artigo 2.º 
Código do IVA, nas condições estabelecidas nos seus números 2 a 5, a menos 
que a sua não sujeição origine distorções de concorrência. 

1BAprovado pela Lei n.º ,/2//3, de 12 de fevereiro, na redação vigente. 
2BLei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 04/2/15, de 2/ de junho, na 
redação vigente. 
0BCom a única exceção dos bens fora do mercado objeto de proibição total em todos os Estados-
-Membros (como drogas/estupefacientes). 
5BV. os seguintes acórdãos do Tribunal de Justiça: 235/.2, de 2../2.13.5, Senta Einberger, pontos 
14 e 1-; 2.3/.-, de /4./,.13.., Happy Family, pontos 13 e 2/; 050/.3, de /-.12.133/, Max Wit-
zemann; C-2.0/34, de 11./-.133., Fischer, pontos 13 a 22 e 2.; C-053/3-, de 24./2.1333, Card 
Protection Plan, pontos 00 a 0-; C-14./3,, de 23./-.1333, CoCeeshop Siberië, pontos 12, 15, 1-, 
21 e 22; C-0/3,, de 2../4.133., Goodwin and Unstead, pontos 3 e 10; e Despacho – C-0.1//3, de 
/,./,.2/1/, Gennaro Curia. 
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Não se encontra na legislação do IVA a noção de colocação de pessoal à dis-
posição. O artigo 43.º da Diretiva IVA4 – respeitante à localização das prestações 
de serviços efetuadas a pessoas que não sejam sujeitos passivos e que estejam 
estabelecidas ou domiciliadas em países terceiros – faz-lhe referência, na sua 
alínea f ), implicando a respetiva qualificação como prestação de serviços. A 
norma europeia não adianta, porém, uma definição ou recorte do conceito. Esta 
menção é secundada pelo artigo -.º, n.º 11 do Código do IVA, que também não 
contém qualquer definição e, tal como na Diretiva, pressupõe a sua prévia qua-
lificação como prestação de serviços. 

). Regime de IVA Aplicável à Colocação de Pessoal à Disposição 
A Diretiva IVA prevê a sujeição a este imposto das prestações de serviços efetua-
das a título oneroso no território de um Estado-Membro por um sujeito passivo 
agindo nessa qualidade (artigo 2.º, n.º 1, alínea c)), regra que foi transposta com 
o mesmo conteúdo dispositivo pelo Código do IVA (artigo 1.º, n.º 1, alínea a)). 

O conceito de prestação de serviços é recortado de forma residual, abran-
gendo com latitude considerável “as operações efetuadas a título oneroso que 
não constituem transmissões, aquisições intracomunitárias ou importações de 
bens” (artigos 25.º da Diretiva IVA e 5.º do Código do IVA). Dada a amplitude 
da noção de prestação de serviços na aceção do IVA, afigura-se incontestável 
que a colocação de pessoal à disposição se subsume a esta categoria, desde que 
efetuada a título oneroso e se verifique um nexo entre a prestação de cedência e 
a contrapartida ou remuneração recebida ou a receber. 

Tudo isto é reconhecido pelas orientações administrativas acima enunciadas 
que, contudo, excluem do conceito de prestação de serviços e, em consequên-
cia, do campo do IVA, as cedências de pessoal (lato sensu) quando o valor (re)
debitado, apesar de diretamente conexo com a operação, não inclua uma mar-
gem de lucro. 

*. O Acórdão San Domenico Vetraria, C-+*/'+ 
Sobre esta mesma questão se pronunciou o Tribunal de Justiça, no acórdão de 11 
de março de 2/2/, concluindo pela irrelevância da inexistência de uma margem 
de lucro na contraprestação recebida pela colocação de pessoal à disposição, 
qualificada como uma prestação de serviços tributável em IVA. 

4BEsta norma insere-se no Título V – Lugar das Operações Tributáveis, Capítulo 0 – Lugar das pres-
tações de serviços, Secção 0 – Disposições específicas, da Diretiva IVA. 
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