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U m contribuinte que pre-

tendia arrendar um 

imóvel para fins não habitacio-

nais constituído, entre outras 

partes, por escritórios, e equipa-

do com sistema de ar compri-

mido, tubagens, compressores, 

equipamentos de ar condicio-

nado e pontes rolantes, solici-

tou uma informação vinculati-

va à AT sobre a aplicação da 

isenção de IVA. 

A resposta da AT surpreen-

deu, pois veio inverter a inter-

pretação anteriormente veicu-

lada de que o arrendamento 

de imóveis com equipamentos 

era um contrato atípico para 

efeitos tributários e, logo, sujeito 

e não isento de IVA.  

Dito de outra forma, a posi-

ção da AT era de que apenas 

o arrendamento de “paredes 

nuas” se encontrava isento de 

IVA.  

Esta nova posição da AT 
vem isentar de IVA a locação 

de imóveis, mesmo acompa-

nhada da locação de máqui-

nas e outros equipamentos de 

instalação fixa, (apenas) quan-
do aqueles não poderem ser 

dissociados da cedência do 

próprio imóvel. 

Seguindo a jurisprudência 

A  Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou recente-

mente uma Informação Vinculativa relativa à isenção de IVA 

aplicável a arrendamento de imóvel com equipamentos variados pa-

ra fins não habitacionais, esclarecendo que considera tal arrenda-

mento isento de IVA, se e apenas quando os equipamentos não pu-

derem ser dissociados do arrendamento e tiverem um caráter mera-

mente acessório em relação àquele. 
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do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, vem aplicar um con-

ceito de acessoriedade da lo-

cação dos equipamentos rela-

tivamente ao arrendamento do 

imóvel. 

Em termos simplificados, o 

aluguer isolado dos equipa-

mentos seria sujeito a IVA. No 

entanto, estando integrado no 

imóvel, torna-se acessório e se-

gue o regime de tributação do 

arrendamento principal, ou se-

ja, aplica-se a isenção a toda a 

operação.  

Nos termos da referida In-

formação Vinculativa, para be-

neficiar da isenção, a locação 

deve traduzir-se na mera colo-

cação passiva do imóvel à dis-

posição dos locatários, não po-

dendo ser acompanhada de 

quaisquer prestações de servi-

ços que retirem à locação o 

carácter de preponderância 

na operação. 

 

 

 

 

PARA ALGUMAS OPERAÇÕES, ES-

TA ISENÇÃO DE IVA PODE OBRIGAR A 

REVER A ESTRUTURAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Perante a impossibilidade 

de liquidar IVA no arrendamen-

to, alguns proprietários pode-

rão ver-se impedidos de recu-

perar o IVA suportado na cons-

trução ou reabilitação dos imó-

veis.  

Hotéis, ginásios e cessão de 

espaços em escritórios são al-
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guns negócios que foram dese-

nhados com o pressuposto de 

que o arrendamento era sujeito 

a IVA e não isento. 

 

 

RENÚNCIA À ISENÇÃO DE IVA 

 

Nalguns casos, a solução 

poderá passar pela renúncia à 

isenção do IVA.  

No entanto, a renúncia à 

isenção de IVA nas operações 

imobiliárias está sujeita a regras 

próprias e a limitações que im-

põem o estudo prévio de tal 

possibilidade. 

Tal será, por exemplo, o ca-

so de o valor da renda anual 

ser inferior a 25 avos do valor 

de aquisição ou construção do 

imóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

A presente informação destina-se a 

uma distribuição genérica a Clientes e cole-

gas. Como tal, a informação aqui contida é 

fornecida de forma geral e abstrata. Não po-

derá ser utilizada para a tomada de decisões, 

sendo para tal necessário obter o aconselha-

mento legal profissional para qualquer caso 

específico.  

O conteúdo desta informação não po-

derá ser reproduzido, no todo ou em parte, 

sem o expresso consentimento do seu autor. 

Se necessitar de informação adicional 

sobre este tópico, por favor, contacte-nos em 

geral@barv.pt 
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