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Dispositivo

1) O artigo 2.o, n.o 1, alínea b), subalínea iii), da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, deve ser interpretado no sentido de que se aplica às aquisições 
intracomunitárias de produtos sujeitos a imposto especial de consumo exigível no território do Estado-Membro de destino da 
expedição ou do transporte desses produtos, efetuadas por um sujeito passivo, cujas outras aquisições não estejam sujeitas ao imposto 
sobre o valor acrescentado por força do disposto no artigo 3.o, n.o 1, da referida diretiva.

2) O artigo 2.o, n.o 1, alínea b), subalínea iii), da Diretiva 2006/112 deve ser interpretado no sentido de que, havendo uma cadeia de 
aquisições sucessivas que tenha dado origem a um único transporte intracomunitário de produtos sujeitos a imposto especial de 
consumo em regime de suspensão do imposto, a compra efetuada pelo operador responsável pelo pagamento desses direitos no Estado-
-Membro de destino da expedição ou do transporte não deve ser qualificada como uma aquisição intracomunitária sujeita ao imposto 
sobre o valor acrescentado, nos termos dessa disposição, quando esse transporte não possa ser imputado a essa aquisição.

3) O artigo 2.o, n.o 1, alínea b), subalínea i), da Diretiva 2006/112 deve ser interpretado no sentido de que, havendo uma cadeia de 
aquisições sucessivas dos mesmos produtos sujeitos a imposto especial de consumo e que tenha dado origem a um único transporte 
intracomunitário desses produtos em regime de suspensão do imposto, a circunstância de esses produtos serem transportados nesse 
regime não é determinante para estabelecer a qual das aquisições deve ser imputado o transporte para efeitos da sua sujeição ao 
imposto sobre o valor acrescentado, nos termos dessa disposição.

(1) JO C 300, de 11.9.2017.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 19 de dezembro de 2018 (pedido de decisão 
prejudicial do Naczelny Sąd Administracyjny — Polónia) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / 

Skarpa Travel sp. z o.o.
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acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Facto gerador do imposto — Regime especial das agências 
de viagens — Artigos 65.o e 308.o — Margem realizada por uma agência de viagens — Determinação da 

margem — Pagamentos por conta antes da prestação de serviços de viagem efetuada pela agência de 
viagens — Custo efetivo suportado pela agência de viagens)
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Dispositivo

1) Os artigos 65.o e 306.o a 310.o da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado, conforme alterada pela Diretiva 2010/45/UE do Conselho, de 13 de julho de 2010, devem 
ser interpretados no sentido de que quando uma agência de viagens, sujeita ao regime especial previsto nos artigos 306.o a 310.o, 
recebe um pagamento por conta efetuado para serviços turísticos que prestará ao cliente, o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) é 
exigível, em conformidade com o referido artigo 65.o, desde o momento em que aquele pagamento por conta é recebido, contanto que, 
nesse momento, os serviços turísticos a prestar sejam especificamente identificados.

2) O artigo 308.o da Diretiva 2006/112, conforme alterado pela Diretiva 2010/45, deve ser interpretado no sentido de que a 
margem da agência de viagens, e, por conseguinte, o seu valor tributável, é constituída pela diferença entre o montante total, líquido 
de imposto sobre o valor acrescentado (IVA), a ser pago pelo cliente e o custo efetivo suportado a montante pela agência de viagens 
com a entrega de bens e a prestação de serviços efetuadas por outros sujeitos passivos, na medida em que tais operações sejam 
efetuadas em benefício direto do cliente. Quando o montante do pagamento por conta corresponder ao preço total do serviço turístico 
ou a uma parte significativa desse preço e a agência não tiver ainda suportado nenhum custo efetivo, ou apenas uma parte limitada 
do custo total individual desse serviço, ou ainda quando o custo efetivo individual da viagem suportado pela agência não puder ser 
determinado no momento do pagamento por conta, a margem de lucro pode ser determinada com base numa estimativa do custo 
efetivo total que, in fine, terá de suportar. Nessa estimativa, a agência deve ter em conta, se for caso disso, os custos por si já 
efetivamente suportados no momento em que recebe o pagamento por conta. Para efeitos do cálculo da margem, deduz-se do preço 
total da viagem o custo efetivo total estimado, e o valor tributável do IVA a pagar no momento em que o pagamento por conta é 
recebido obtém-se multiplicando o montante desse pagamento por conta pela percentagem que representa a margem de lucro previsível 
assim determinada no preço total da viagem.

(1) JO C 357, de 23.10.2017.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 13 de dezembro de 2018 (pedido de decisão 
prejudicial do Landgericht Tübingen — Alemanha) — Südwestrundfunk/Tilo Rittinger, Patric Wolter, 

Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

(Processo C-492/17) (1)
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n.o 3, TFUE — Organismos de radiodifusão públicos — Financiamento — Legislação de um Estado-

-Membro que obriga todos os adultos que possuam uma habitação no território nacional a pagar uma 
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Dispositivo

1) O artigo 1.o, alínea c), do Regulamento n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, que estabelece as regras de execução 
do artigo [108.o TFUE], deve ser interpretado no sentido de que uma alteração do regime de financiamento da radiodifusão pública 
de um Estado-Membro que, como a que está em causa no processo principal, consiste em substituir uma taxa audiovisual, devida a 
título da posse de um aparelho de receção audiovisual, por uma contribuição audiovisual devida, nomeadamente, a título da posse de 
uma habitação ou de um estabelecimento profissional, não constitui uma alteração de um auxílio existente, na aceção da referida 
disposição, que deva ser notificada à Comissão por força do artigo 108.o, n.o 3, TFUE.
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