
 

 

 

1 

 

 

 

Abril 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Estrutura de Missões “Recuperar Portugal” e a 

AT  

Foi publicada, no Diário da República n.º 65/2022, 

Série I de 2022-04-01, a Portaria n.º 135/2022 que 

procede à regulamentação dos deveres de recolha e 

comunicação de informação entre a Estrutura de 

Missão “Recuperar Portugal” e a Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT), bem como das condições 

especificas do mecanismo de transferência do 

montante equivalente ao imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA). 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06500/0001400016.pdf 

 

Sistema de Incentivos “Empresas 4.0” 

Foi publicada, no Diário da República n.º 65/2022, 

Série I de 2022-04-01, a Portaria n.º 135-A/2022 

que aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos 

“Empresas 4.0”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06501/0000200017.pdf 

ISP – Revisão e fixação dos valores das taxas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 65/2022, 

Série I de 2022-04-01, a Portaria n.º 135-B/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06502/0000200002.pdf 

 

Medidas “Contrato emprego-inserção” e 

“Contrato emprego-inserção+” 

Foi publicada, no Diário da República n.º 66/2022, 

Série I de 2022-04-04, a Portaria n.º 136/2022 que 

procede à quinta alteração à Portaria n.º 128/2009, 

de 30 de janeiro, que regula as medidas “Contrato 

emprego-inserção” e “Contrato emprego-inserção+”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06600/0000600007.pdf 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06500/0001400016.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06501/0000200017.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06502/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06600/0000600007.pdf
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IVA - Taxas 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

107/1, de 2022-04-06, a Diretiva (UE) 2022/542 do 

Conselho de 5 de abril de 2022 que altera as 

Diretivas 2006/112/CE e (UE) 2020/285 no que diz 

respeito às taxas do imposto sobre o valor 

acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.00

01.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC 

 

Parecer sobre o papel dos impostos na 

governação empresarial 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia C 

152/13, de 2022-04-06, o Parecer do Comité 

Económico e Social Europeu sobre o papel dos 

impostos sobre as sociedades na governação 

empresarial. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.00

13.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC 

 

IVA – Polónia - Derrogação ao artigo 226.º da 

Diretiva 2006/112/CE 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

108/51, de 2022-04-07, a Decisão de Execução (UE) 

2022/559 do conselho de 5 de abril de 2022 que 

altera a Decisão de Execução (UE) 2019/310 no que 

respeita à autorização concedida à Polónia para 

continuar a aplicar a medida especial em derrogação 

ao artigo 226.º da Diretiva 2006/112/CE relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.00

51.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC 

 

PRR – Investimento “TC-C13-i03 – Eficiência 

energética em edifícios de serviços” 

Foi publicada, no Diário da República n.º 69/2022, 

Série I de 2022-04-07, a Portaria n.º 136-A/2022 

que aprova o Regulamento do sistema de incentivos 

provenientes da dotação do Plano de Recuperação e 

Resiliência afeta ao investimento “TC-C13-i03 – 

Eficiência energética em edifícios de serviços”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/06901/0000200012.pdf 

 

ISP – Revisão e fixação dos valores das taxas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 70/2022, 

Série I de 2022-04-08, a Portaria n.º 138-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07001/0000200002.pdf 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0013.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0013.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.152.01.0013.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2022%3A152%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0051.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0051.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.108.01.0051.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2022%3A108%3ATOC
https://files.dre.pt/1s/2022/04/06901/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07001/0000200002.pdf
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Proposta de Orçamento do Estado para 2022 

Foi divulgado no Portal da Direção Geral do 

Orçamento, a Proposta de Estado do Orçamento do 

Estado para 2022. 

https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/Orcamentod

eEstado/2022/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/

Documentos%20do%20OE/OE2022_Lei.pdf 

 

COVID-19 – Situação de alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 74/2022, 

Série I de 2022-04-14, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 41/2022 que prorroga a declaração da 

situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07400/0000400004.pdf 

 

ISP – Revisão e fixação dos valores das taxas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 74/2022, 

Série I de 2022-04-14, a Portaria n.º 138-B/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07401/0000200002.pdf 

 

“Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás” 

Foi publicada, no Diário da República n.º 75/2022, 

Série I de 2022-04-18, a Portaria n.º 30-B/2022 

aprova o sistema de incentivos “Apoiar as Indústrias 

Intensivas em Gás”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0000700010.pdf 

 

Compensação destinado aos profissionais da 

pesca 

Foi publicado, no Diário da República n.º 75/2022, 

Série I de 2022-04-18, o Decreto-Lei n.º 30-C/2022 

que cria um regime excecional e temporário de 

compensação destinado aos profissionais de pesca 

pelo acréscimo de custos de produção provocado 

pelo conflito armado na Ucrânia. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0001100013.pdf 

 

Medidas de apoio às famílias, trabalhadores 

independentes e empresas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 75/2022, 

Série I de 2022-04-18, o Decreto-Lei n.º 30-D/2022 

que estabelece medidas de apoio às famílias, 

trabalhadores independentes e empresas no âmbito 

conflito armado na Ucrânia. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0001400017.pdf 

 

Apoio Extraordinário e Excecional ao Setor dos 

Transportes Públicos de Passageiros 

Foi publicado, no Diário da República n.º 75/2022, 

Série II de 2022-04-18, o Despacho n.º 3329-A, de 

15 de março, que aprova o Regulamento do Apoio 

Extraordinário e Excecional ao Setor dos Transportes 

Públicos de Passageiros com Vista à Mitigação dos 

Efeitos da Escalada de Preços do Combustível. 

https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2022/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/OE2022_Lei.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2022/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/OE2022_Lei.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2022/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Documentos%20do%20OE/OE2022_Lei.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07400/0000400004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07401/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0000700010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0001100013.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07502/0001400017.pdf
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https://files.dre.pt/2s/2022/04/075000002/000020000

2.pdf 

 

COVID-19 – Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 78/2022, 

Série I de 2022-04-21, o Decreto-Lei n.º 30-E/2022 

que estabelece medidas excecionais e temporárias 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000200003.pdf 

 

COVID-19 – Situação de alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 78/2022, 

Série I de 2022-04-21, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 41-A/2022 que declara a situação de 

alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000400008.pdf 

 

IRS – Trabalhadores independentes – Anexo SS 

Foi publicado no Portal da Segurança Social uma 

notícia sobre a obrigação da entrega do Anexo SS à 

Modelo 3 de IRS. 

https://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-

declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-

2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-

social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTA

NCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta

te%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3

Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 

 

ISP – Revisão e fixação dos valores das taxas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 79/2022, 

Série I de 2022-04-22, a Portaria n.º 139-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/07901/0000400004.pdf 

 

Direitos aduaneiros e isenção de IVA  

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º 

4902/2022, de 27/04 que estabelece um 

ajustamento dos requisitos para concessão da 

franquia de direitos aduaneiros e a isenção do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado na importação 

de bens pessoais por particulares que, beneficiando 

do regime de proteção temporária decorrente da 

conjuntura de guerra atual, transfiram a sua 

residência da Ucrânia para o território nacional. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fisc

al/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despach

o_4902_2022.pdf 

 

Resposta ao aumento dos preços dos 

combustíveis 

Foi publicada, no Diário da República n.º 82/2022, 

Série I de 2022-04-28, a Lei n.º 10-A/2022 que 

estabelece medidas excecionais e temporárias de 

https://files.dre.pt/2s/2022/04/075000002/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/04/075000002/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07801/0000400008.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/entrega-da-declaracao-de-irs-relativa-aos-rendimentos-do-ano-2021?redirect=https%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%3A443%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kBZtOMZgstp3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://files.dre.pt/1s/2022/04/07901/0000400004.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_4902_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_4902_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_4902_2022.pdf
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resposta ao aumento dos preços dos preços dos 

combustíveis. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/08201/0000200003.pdf 

 

Lei de Enquadramento Orçamental 

Foi publicada, no Diário da República n.º 82/2022, 

Série I de 2022-04-28, a Lei n.º 10-B/2022 que altera 

a Lei de Enquadramento Orçamental. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/08201/0000400006.pdf 

 

Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás 

Foi publicada, no Diário da República n.º 83/2022, 

Série I de 2022-04-29, a Portaria n.º 140/2022 que 

aprova a lista de códigos de atividade elegíveis no 

âmbito de sistema de incentivos “Apoiar as Indústrias 

Intensivas em Gás”. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/08300/0000200003.pdf 

 

NCEPF - «Notificações e Citações Eletrónicas - 

Portal das Finanças» 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, que já está 

disponível, na área reservada, a possibilidade de fazer 

as notificações e citações por transmissão eletrónica 

de dados (NCEPF). Refere ainda que a adesão à 

NCEPF é gratuita e facilitadora dos contactos legais 

e formais entre a AT e os contribuintes. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Docu

ments/Destaque_NCEPF_26_04_2022.pdf 

 

ISP – Revisão e fixação dos valores das taxas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 83/2022, 

Série I de 2022-04-29, a Portaria n.º 140-A/2022 

que revê e fixa os valores das taxas do imposto sobre 

os produtos petrolíferos e energéticos. 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/08301/0000200004.pdf 

 

Alteração ao Regulamento do Programa de 

Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis 

Foi publicado, no Diário da República n.º 83/2022, 

Série II de 2022-04-29, o Despacho n.º 5126-

B/2022 que procede à quarta alteração ao 

Regulamento de Atribuição de Incentivos da 2.ª fase 

do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. 

https://files.dre.pt/2s/2022/04/083000002/000020000

2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/04/08201/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08201/0000400006.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08300/0000200003.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Documents/Destaque_NCEPF_26_04_2022.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Documents/Destaque_NCEPF_26_04_2022.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/04/08301/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/04/083000002/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/04/083000002/0000200002.pdf
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Instruções Administrativas 
 

Circular nº Data Assunto 

6/2022 18/04/2022 

Tabelas de retenção na fonte de IRS para os titulares de 
rendimentos do trabalho dependente e de pensões com residência 
fiscal na Região Autónoma da Madeira, a aplicar a partir de 1 de 
março de 2022. 

 
Ofício 

Circulado nº 
Data Assunto 

15892 22/04/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

20241 01/04/2022 Declaração modelo 3 em IRS em vigor a partir de 2022 

30246 29/04/2022 
IVA – Isenção aplicável a adubos, fertilizantes, corretivos de solos 
e outros produtos para alimentação de gado, aves e outros animais, 
quando utilizados em atividades de produção agrícola. 

 
 

  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-228/20 07/04/2022 I GmbH IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 132.º, n.º 
1, alínea b) – Isenção a favor de certas atividades de interesse 
geral – Isenção da hospitalização e dos cuidados médicos – 
Estabelecimento hospitalar privado – Estabelecimento 
devidamente reconhecido – Condições sociais análogas 

C-333/20 07/04/2022 
Berlin Chemie 

A. Menarini 
SRL 

IVA 

Reenvio prejudicial – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
– Diretiva 2006/112/CE – Artigo 44.° – Lugar das prestações de 
serviços – Regulamento de Execução (UE) n.° 282/2011 – Artigo 
11.°, n.º 1 – Prestação de serviços – Lugar de conexão fiscal – 
Conceito de “estabelecimento estável” – Sociedade de um 
Estado‑Membro filial de uma sociedade localizada noutro 
Estado‑Membro – Estrutura adequada em termos de recursos 
humanos e técnicos – Aptidão para receber e utilizar os serviços 
para as necessidades próprias do estabelecimento estável – 
Prestação de serviços de marketing, regulação, publicidade e 
representação fornecidos por uma sociedade coligada à 
sociedade destinatária 

C-342/20 07/04/2022 
Veronsaajien 

oikeudenvalvo
ntayksikkö 

IRC 

Reenvio prejudicial — Fiscalidade — Artigos 63. ° e 65. ° TFUE — 
Livre circulação de capitais — Restrições — Imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas — Isenção dos fundos de 
investimento — Requisitos para isenção — Requisito relativo à 
forma contratual do fundo 

C-489/20 07/04/2022 
Kauno 

teritorinė 
muitinė 

IVA 

Reenvio prejudicial – Código Aduaneiro da União – Extinção da 
dívida aduaneira – Mercadorias introduzidas ilegalmente no 
território aduaneiro da União – Apreensão e confisco – Diretiva 
2008/118/CE – Impostos especiais sobre o consumo – Diretiva 
2006/112/CE – Imposto sobre o valor acrescentado – Facto 
gerador – Exigibilidade 

C-612/20 28/04/2022 
Happy 

Education 
IVA 

Reenvio prejudicial — Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
— Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132. °, n.º 1, alínea i) — 
Isenções a favor de certas atividades de interesse geral — 
Isenções ligadas à educação da infância ou da juventude, ao 
ensino escolar ou universitário — Prestação de serviços 
educativos complementares ao programa escolar — Organismo 
de direito privado que fornece estes serviços para fins 
comerciais. 
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C-637/20 28/04/2022 
DSAB 

Destination 
Stockholm 

Sistema 
comum do 

IVA 

Reenvio prejudicial – Diretiva 2006/112/CE – Sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado – Artigo 30. °-A, ponto 1 
– Conceito de “vale” – Artigo 30. ° -A, ponto 3 – Conceito de 
«vale de finalidade múltipla» – Venda de um cartão que dá ao seu 
titular o direito de beneficiar de várias prestações de serviços 
turísticos durante um período limitado. 

 


