
Nota Prévia

O último ano trouxe mudanças sem precedentes para a economia mun-
dial e para o mundo, fruto do novo surto de coronavírus que obrigou os 
governos e empresas de todo o mundo a adoptarem medidas drásticas para 
combater a pandemia.

As dificuldades e desafios da pandemia reflectiram-se, também, nas vidas 
profissionais e pessoais de todos os que colaboraram para a execução desta 
obra, e no processo de elaboração da mesma, pelo que muito agradecemos, 
a todos, o esforço extraordinário e empenho que dedicaram à mesma, neste 
ano tão desafiante; bem como à Almedina, pelo cuidado e entrega a esta 
obra, que tanto acarinhamos.

Os Cadernos IVA, lançados pela primeira vez em 2013, tornaram-se já 
um marco da Católica Tax, e do calendário fiscal editorial português.

Nesta oitava edição dos Cadernos, que surge no segundo ano de pande-
mia e num contexto social e económico tão particular, contamos mais uma 
vez com a participação de inúmeros autores cuja vasta experiência prática 
e académica permite continuar a trazer a esta obra atualidade e relevância. 

Sérgio VaSqueS

Professor da Universidade Católica Portuguesa
sergiovasques@ucp.pt
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1. Regime de IVA na margem

1.1. A mecânica do IVA: notas gerais 

O IVA é um imposto particularmente relevante no panorama fiscal in-
ternacional, diretamente associado à mecânica do circuito económico, e 
que visa incidir sobre o valor acrescentado que vai sendo adicionado pelos 
agentes económicos, sendo suportado pelo consumidor final de um deter-
minado bem ou pelo destinatário de um serviço1. 

1 Salvo no caso de sujeitos passivos que beneficiam de isenções incompletas, equipará-
veis, para efeitos de IVA, a “consumidores finais”, na medida em que não lhes seja concedi-
do direito à dedução do imposto suportado.
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É, portanto, um imposto plurifásico e de obrigação única. Imposto plu-
rifásico, na medida em que é liquidado em todas as fases de um circuito de 
produção e de distribuição, surgindo em “cascata” sobre o montante líquido 
de cada operação praticada, independentemente do número de transações 
ocorridas, até ao consumidor final2. Por outro lado, imposto de obrigação 
única porque incide sobre transmissões de bens e prestações de serviços 
que se consomem num único momento3, contrariamente ao que sucede 
com outros impostos – os designados impostos de obrigação periódica –, 
como é o caso do IRC, em que o imposto vai sendo formado ao longo de 
um exercício económico. 

O IVA encerra em si mesmo o método do “crédito de imposto”, ou mé-
todo indireto subtrativo4, dado que confere a cada agente económico – os 
designados “sujeitos passivos de imposto”5 – a possibilidade de beneficiar 
do direito à dedução do imposto que lhe foi cobrado a montante sobre os 
seus inputs, o qual é deduzido ao imposto que irá liquidar pelas operações 
que efetua, a jusante, com os seus clientes (que poderão ser outros sujeitos 
passivos de imposto ou consumidores finais), tornando-se, assim, num im-
posto neutro para os operadores económicos que pratiquem operações que 
confiram o direito à dedução6.

2 VaSqueS, Sérgio, “O Imposto sobre o Valor Acrescentado”, Almedina, setembro de 
2015.

3 Nos termos do disposto no artigo 1.º do Código do IVA, estão sujeitas a imposto: a) 
As transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas no território nacional, a título 
oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal; b) As importações de bens; c) As operações 
intracomunitárias efetuadas no território nacional, tal como são definidas e reguladas no 
Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias.

4 BaSto, JoSé guilherme XaVier de, “A tributação do consumo e a sua coordenação 
internacional”, CCTF n.º 164, Lisboa 1991, pág. 41, “trave-mestra do sistema do imposto 
sobre o valor acrescentado.”

5 Os sujeitos passivos de imposto estão atualmente elencados no artigo 2.º do Código 
do IVA. 

6 Palma, clotilde celorico, “Introdução ao Imposto sobre o Valor Acrescentado”, Ca-
dernos IDEFF, n.º I – 3.ª ed., 2008, pág. 18, “O método subtractivo indirecto não é mais do 
que a técnica da liquidação e dedução do imposto em cada uma das fases do circuito eco-
nómico, funcionando da forma descrita quando as transacções se processam entre sujeitos 
passivos do imposto com direito à dedução. Com efeito, tal não sucede com os particulares 
e os sujeitos passivos que beneficiam de isenções incompletas, actuando enquanto “consumi-
dores finais” para efeitos de IVA, dado não terem em sede deste imposto direito à dedução 
do IVA suportado”.
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Sem prejuízo do referido, o IVA7 incorpora um conjunto de regras que 
visam assegurar (i) a neutralidade do imposto nos agentes económicos; (ii) a 
não ocorrência de distorções do mercado e (iii) uma distribuição equitativa 
das receitas de imposto entre os Estados. Tais objetivos são acautelados, 
designadamente, através da definição de (i) regras da localização das opera-
ções, (ii) regras de apuramento da base do imposto e (iii) regras da dedução 
do imposto.

O princípio da neutralidade do imposto, assumindo um caráter basilar 
na mecânica do IVA, é concretizado através do direito à dedução. De facto, 
o imposto só é neutral se um determinado sujeito passivo, enquanto agen-
te económico, puder deduzir o IVA suportado a montante com os inputs 
utilizados no desenvolvimento da sua atividade8, nascendo este direito à 
dedução no momento em que o imposto se torna exigível9. 

Na medida em que os sujeitos passivos que pratiquem operações tribu-
táveis num determinado Estado devem estar aí registados para efeitos de 
IVA10 (registo esse que lhes permitirá deduzir o imposto suportado nesse 
território), importa analisar um dos casos de derrogação do regime geral do 
imposto – o regime de IVA na margem – que permite a aplicação plena do 
princípio da neutralidade a um conjunto de agentes económicos (designa-
damente as agências de viagem) que, fruto das atividades que desenvolvem, 
carecem de um tratamento particular em matéria de IVA.

7 Sendo o IVA um imposto de cariz comunitário, a respetiva reflexão em cada um dos 
territórios dos Estados-Membros tiveram origem na denominada Sexta Diretiva do IVA 
– a Diretiva 77/338/CEE do Conselho, de 17 de maio (atualmente Diretiva 2006/112/CE 
do Conselho, de 28 de novembro) – através da qual se contribuiu decisivamente para a 
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o 
volume de negócios. 

8 De acordo com o artigo 20.º, n.º 1, do Código do IVA, só poderá deduzir-se o imposto 
que tenha incidido sobre bens ou serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito 
passivo para, designadamente, praticar transmissões de bens ou prestações de serviços 
sujeitas a imposto e dele não isentas.

9 Em Portugal, nos termos do artigo 22.º, n.º 1, do Código do IVA.
10 Salvo aplicação das regras relativas ao Balcão Único (OSS – One Stop Shop). 
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1.2. O regime do IVA da margem: o caso especial  
das agências de viagens

A assunção de um papel uma cada vez mais relevante do setor do tu-
rismo e das viagens na economia foi refletida pela primeira vez na Sexta 
Diretiva do IVA11, na qual, fruto da complexidade e das especificidades das 
operações associadas a cada uma das transações efetuadas pelas agências de 
viagens, foi criado um regime de exceção ao regime geral do IVA – o regime 
de IVA na margem –, aplicável sempre que as agências de viagens atuem em 
nome próprio perante os seus clientes e sempre que, para a prestação dos 
seus serviços, utilizem entregas de bens e prestações de serviços efetuadas 
por outros sujeitos passivos.

Não será, contudo, aplicável o regime de IVA na margem sempre que 
as agências de viagens atuem unicamente na qualidade de intermediário12. 

Conforme referido, o regime do IVA na margem, em concreto o especi-
ficamente previsto para as agências de viagens13, surgiu devido à complexi-
dade e especificidade atinente aos serviços prestados por estes operadores 
económicos. Tipicamente, estes serviços correspondem a um conjunto de 
serviços organizados, como se de uma única prestação de serviços se tra-
tasse, que são prestados e utilizados não só no Estado-Membro de que é 
residente o operador económico, mas também noutros territórios, dentro e 
fora da comunidade europeia. 

Considerando que parte dos serviços prestados pelas agências de viagens 
correspondem a serviços de índole diversa (tais como transportes, aloja-
mentos, refeições, e outros), prestados em diferentes países, caso àqueles 

11 Cf. artigo 26.º da Sexta Diretiva do IVA. De acordo com a redação do artigo à data, no 
n.º 1 daquele artigo era dito que “Os Estados-Membros aplicarão o imposto sobre o valor 
acrescentado às operações das agências de viagens, nos termos do presente artigo, quando 
as agências actuarem em nome próprio perante o cliente e sempre que utilizem, para a rea-
lização da viagem, entregas e serviços de outros sujeitos passivos.” Por sua vez, o n.º 2 do 
mesmo artigo referia que “As operações efetuadas por uma agência de viagens para a reali-
zação de uma viagem são consideradas como uma única prestação de serviços realizada pela 
agência de viagens ao viajante. Esta prestação de serviços será tributada no Estado-membro 
em que a agência de viagens tem a sede da sua actividade económica ou estabelecimento 
estável a partir do qual é efectuada a prestação de serviços.”

12 Cf. artigo 306.º da Diretiva do IVA.
13 Este regime está previsto no artigo 306.º a 310.º da Diretiva do IVA.
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serviços viesse a ser aplicado o regime geral do IVA, a sua aplicação com-
portaria um conjunto relevante de constrangimentos, desde logo motivados 
pela necessidade de tais operadores se registarem nos Estados em que ocor-
resse a prestação de serviços.

Para obstar a tais constrangimentos14, foi criado a nível comunitário 
o regime do IVA na margem, aplicável ao caso particular das agências de 
viagens, tendo em vista: (i) simplificar15 as regras gerais comunitárias de 
aplicação do IVA, concretamente, as que dizem respeito às regras de loca-
lização, de determinação da base tributável e de recuperação do imposto e, 
também, (ii) permitir uma distribuição equitativa das receitas do imposto 
entre os diversos Estados-Membros16. 

Com efeito, através da aplicação deste regime especial às agências de 
viagens, permite-se que estes agentes económicos não estejam dependentes 
quer da taxa de IVA aplicável no país onde a utilização de tais serviços 
ocorre, quer dos procedimentos administrativos de recuperação do IVA em 
cada um dos diferentes países onde ocorrerem os inputs. 

Assim, para garantir o cumprimento dos objetivos que estiveram na ori-
gem da criação do regime de IVA na margem para as agências de viagens, 
o típico método do “crédito do imposto” foi substituído pelo tipicamente 
designado método “base de base”, em que o imposto é exclusivamente de-
vido pelos operadores económicos que pratiquem operações elegíveis para 
este regime, sem possibilidade de dedução ou reembolso do imposto supor-
tado a montante nos inputs dos quais os clientes são beneficiários diretos, 
incidindo o IVA sobre a margem bruta apurada pelas agências de viagens. 

14 Como referido no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”), de 
1992 (Processo n.º C-163/01, caso Van Ginkel), “tal suscitaria, em razão da multiplicidade 
e da localização das prestações fornecidas, dificuldades práticas para estas empresas, que 
seriam suscetíveis de entravar o exercício da sua actividade.”.

15 Muito embora, como adiante se verá, ainda se verifique uma aplicação discricionária 
do regime, o que leva a inconsistências na sua aplicação, sobretudo motivadas pelas 
diferentes interpretações dos Estados-Membros quer às regras previstas na Diretiva do IVA, 
quer à jurisprudência que tem sido emitida sobre esta matéria pelo Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

16 No âmbito deste regime, determina-se que as receitas do IVA devem ser atribuídas ao 
Estado em que está estabelecida a sede ou estabelecimento estável da agência de viagem, 
portanto, no local de consumo, incidindo, no caso concreto, o IVA sobre a margem apurada 
por aqueles operadores económicos.
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1.3. Particularidades do regime especial da margem

O regime especial de IVA na margem aplicável às agências de viagens 
encontra-se previsto nos artigos 306.º a 310.º da atual Diretiva do IVA, no 
âmbito do qual se estabeleceu que os Estados-Membros aplicariam o regi-
me do IVA na margem quando as agências de viagens atuassem em nome 
próprio perante os clientes e sempre que utilizassem, para a realização da 
operação em causa, entregas de bens e prestações de serviços (tais como 
alojamento e transporte) efetuadas por outros sujeitos passivos. 

Este regime é, conforme referido, um regime derrogatório do regime ge-
ral do IVA, que tem em vista, em termos sumários, por um lado, simplifi-
car e adaptar as regras do IVA às especificidades da atividade tipicamente 
desenvolvida pelas agências de viagens e, por outro lado, assegurar uma 
distribuição equitativa das receitas do imposto pelos Estados-Membros.

Para efeitos da concretização dos referidos objetivos, foi definido que as 
operações efetuadas por uma agência de viagens para a realização de uma 
viagem são consideradas, para efeitos de IVA, como uma única prestação de 
serviços efetuada pela agência de viagens ao seu cliente, sendo tributada no 
Estado-Membro em que a agência tem a sede da sua atividade económica ou 
um estabelecimento estável a partir do qual os serviços são prestados17. Contu-
do, clarificou-se que aquelas operações só seriam elegíveis para efeitos da apli-
cação do regime sempre que as seguintes condições se mostrem cumpridas18:

− As agências de viagens atuem em nome próprio perante os seus clien-
tes; e

− Sempre que recorram, para a realização da viagem, a entregas de 
bens e prestações de serviços efetuadas por outros sujeitos passivos. 

Daqui resultam, desde logo, duas importantes exclusões de aplicação 
deste regime: por um lado, não será aplicável nas situações em que as agên-
cias de viagens atuem unicamente como um intermediário. Por outro lado, 
também não será aplicável sempre que as agências de viagens se limitem a 
redebitar encargos aos seus clientes. 

17 Cf. artigo 307.º da Diretiva do IVA.
18 Cf. artigo 306.º da Diretiva do IVA.


