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Acórdão do Tribunal de Justiça 
da União Europeia - 
Determinação do direito à 
dedução do IVA - Bens de 
utilização “mista” 

 

Foi publicado, no dia 10 de Julho, o Acórdão 
(C-183/13), do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (“TJUE”), no âmbito do processo que 
opôs o Estado português ao Banco Mais, S.A. 

O TJUE concluiu que o Direito Comunitário 
não se opõe a que um Estado-membro, no 
caso concreto, Portugal, obrigue um banco 
que realiza, simultaneamente com a actividade 
geral bancária, operações de locação 
financeira, a incluir, na fracção que serve para 
determinar o direito à dedução dos bens e 
serviços de utilização mista (i.e., bens e 
serviços utilizados indistintamente para a 
realização de operações que conferem e que 
não conferem o direito à dedução do IVA 
incorrido), apenas a componente dos juros 
incluídos nas rendas de contratos de locação 
financeira, quando a utilização dos bens e 
serviços em causa seja sobretudo 
determinada pelo financiamento e gestão 
destes contratos. 

Cabe agora ao Supremo Tribunal 
Administrativo - órgão jurisdicional de reenvio 
do processo - verificar, no caso concreto, os 
pressupostos definidos pelo TJUE para a 
aplicação da decisão. 

 

 

 

 

 

Esta decisão tem por base a interpretação da 
alínea c) do número 2 do artigo 173º da 
Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 
Novembro de 2006, transposta para o direito 
nacional através do número 2 e da alínea b) 
do número 3, ambos do artigo 23º do Código 
do IVA, que permite que a Autoridade 
Tributária e Aduaneira obrigue um sujeito 
passivo a utilizar o método da afectação real 
em detrimento do método do pro rata previsto 
no número 4 do artigo 23º do Código do IVA, 
quando a utilização deste último conduza a 
distorções significativas na tributação.  

Ao longo dos últimos anos temos vindo a 
acompanhar os nossos clientes, no sentido de 
determinar critérios que permitam um correcto 
apuramento do IVA a recuperar quanto aos 
denominados recursos de utilização mista. 

Caso, entretanto, tenha alguma questão, 
estamos à inteira disposição para analisá-la, 
nomeadamente à luz do referido Acórdão. 

Consulte o Acórdão aqui.  
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