
CM\925894PT.doc PE504.283v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

30.1.2013

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0885/2012, apresentada por George Albert Fabrizio Niedbala, de 
nacionalidade desconhecida, sobre o imposto automóvel em Portugal

1. Síntese da petição

O peticionário, residente no arquipélago dos Açores, levanta objeções ao pagamento do 
imposto sobre automóveis importados que a Repartição de Finanças de Angra do Heroísmo, 
Açores, Portugal, lhe quer cobrar. O peticionário considera que, segundo o acórdão do 
Tribunal de Justiça no processo C-98/05, o montante do imposto automóvel e do imposto 
sobre os veículos a motor não pode ser incluído no montante sujeito a IVA aquando da 
compra de veículos e o Governo Português tem de respeitar esta decisão. As autoridades 
fiscais têm outra interpretação do processo e, numa resposta por escrito, afirmam que o 
Tribunal de Justiça se refere de um caso na Dinamarca, sem paralelismo possível com esta 
situação e, como tal, o acórdão em causa não é aplicável a Portugal.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 6 de novembro de 2012. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 30 de janeiro de 2013

A Comissão começa por sublinhar que, uma vez que a Diretiva 77/388 (Sexta Diretiva) foi 
revogada pela Diretiva 2006/112/CE (Diretiva IVA) em 1 de janeiro de 2007, irá mencionar 
exclusivamente as disposições desta última. Nos termos do artigo 78.º da Diretiva IVA, o 
valor tributável de IVA deverá incluir impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos, 
com exceção do próprio IVA.
De facto, no processo C-98/05, o Tribunal decidiu que, no contexto de um contrato de venda, 



PE504.283v01-00 2/2 CM\925894PT.doc

PT

que preveja que o distribuidor entregue um veículo matriculado por um preço que inclua o 
imposto de matrícula por ele pago antes da entrega do veículo, o valor desse imposto não deve 
ser incluído no valor tributável de IVA.
Com base nos princípios estabelecidos nesse acórdão, a Comissão instaurou um processo por 
infração contra Portugal.       
No entanto, o Tribunal decidiu, no acórdão de 28 de julho de 2011 no processo C- 106/10, 
que um imposto com as características do imposto sobre veículos português é abrangido pela 
definição de "impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos" e deve, como tal, ser 
incluído no valor tributável de IVA relativo ao fornecimento desse veículo.
O Tribunal decidiu também que o elemento decisivo para determinar se o imposto deve ser 
incluído no valor tributável se prende com o facto de o fornecedor do veículo já ter ou não 
procedido ao pagamento do imposto em seu nome e por sua conta.

Assim sendo, a Comissão decidiu encerrar o processo por infração supracitado.
No que ser refere aos factos explicitados pelo peticionário, e visto tratar-se de um caso 
concreto, a Comissão não tem competência para intervir. A avaliação de casos desta natureza 
é da competência exclusiva dos tribunais e das autoridades nacionais. 

Assim, caso o peticionário seja da opinião que o Direito da UE foi infringido neste caso 
particular, deverá interpor um recurso judicial nos termos da legislação nacional.

Conclusão

A Comissão carece de competência para intervir em casos específicos. 
No entanto, o Tribunal já decidiu, no acórdão C-106/10, que o imposto português sobre 
veículos tem de ser incluído no valor tributável de IVA. É possível que o peticionário não 
esteja correto relativamente ao direito de reembolso do IVA alegadamente pago em excesso.  


