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Dispositivo

1) Os artigos 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 devem ser interpretados no sentido de que a simples disponibilização por parte de uma agência de 
viagens de uma casa de férias tomada de arrendamento a outros sujeitos passivos ou tal disponibilização de uma casa de férias 
acompanhada de outras prestações adicionais, independentemente da importâncias destas prestações adicionais, constituem cada uma 
um serviço único que se enquadra no regime especial das agências de viagens.

2) O artigo 98.o, n.o 2, da Diretiva 2006/112 deve ser interpretado no sentido de que a prestação de serviços das agências de viagens 
que consiste na disponibilização de alojamentos de férias, abrangida pelo artigo 307.o dessa diretiva, não pode ser sujeita a uma taxa 
reduzida ou a uma das taxas reduzidas que figuram na primeira disposição.

(1) JO C 437, de 18.12.2017.
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