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FICHA DOUTRINÁRIA 

Diploma: CIVA 

Artigo: al. 10) do art. 9.º 

Assunto: Formação – Rede de franchising de formação - Atividade estabelecida entre 

franchisada e franchisadora - Certificação da DGERT 

Processo: nº 14054, por despacho de 11-10-2018, do Sub-Diretor Geral do IVA. 

Conteúdo: 
Tendo por referência o presente pedido de informação vinculativa, solicitado 

ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária (LGT), cumpre informar: 

 

I - QUESTÃO APRESENTADA  

1. A entidade acima citada ou requerente refere que não se encontra 

certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

(DGERT), no entanto está ligada a uma rede de franchising de formação, a 

qual é certificada em diversas áreas de formação e todos os processos 

subjacentes (gestão, implementação e avaliação da formação) assumidos pela 

franchisada (requerente). 

2. Esta, apesar de implementar em todas as formações as exigências da 

DGERT, não beneficia da isenção prevista na al. 10) do artigo 9.º do Código do 

IVA (CIVA). 

3. A mesma refere que: 

"No ano de 2017 a empresa franchisadora foi alvo de uma auditoria da DGERT 

e teve que alterar um conjunto de procedimentos. Uma das exigências da 

certificação foi incluir no Manual da Qualidade as empresas franchisadas. 

Todas as empresas franchisadas foram incluídas no organograma da empresa 

franchisadora e os seus representantes e funcionários referenciados como 

recursos humanos. 

As áreas de certificação foram garantidas tendo por base esse organograma 

que passou a ser constituído por um conjunto de recursos humanos que 

permitiria a implementação e desenvolvimento de todas essas áreas de 

formação. 

Ao serem incluídas no processo de certificação, as empresas franchisadas 

deixaram de ter autonomia para desenvolverem o seu próprio processo de 

certificação. Para o realizarem necessitam de uma autorização formal da 

entidade franchisadora. 

Face ao exposto, a requerente pretende a clarificação das seguintes questões 

em concreto: 

a) Dada a existência de um contrato de franchising e a inclusão da empresa 

(requerente) no processo de certificação da empresa franchisadora, a isenção 

do IVA pode ser extensiva à requerente durante a vigência do contrato? 

b) Se os serviços prestados pela requerente enquanto entidade formadora 

cumprem os requisitos da certificação da DGERT, esta pode ser equiparada a 

uma entidade certificada e usufruir da isenção do IVA prevista na al. 10) do 

art. 9.º do CIVA?" 
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II - ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA 

4. Consultado o Sistema de Gestão e Registo de Contribuintes, verifica-se que 

a requerente se encontra enquadrada no regime normal de tributação, 

periodicidade trimestral, pelo exercício a título principal de "Formação 

profissional" (CAE 85591), e pela atividade secundária de "Outras atividades 

de consultoria para os negócios e a gestão" (CAE 70220), desde 16/01/2017.  

5. A al. a) do n.º 1 do artigo 1.º do CIVA, sujeita a imposto as transmissões 

de bens e as prestações de serviços efetuadas no território nacional, a título 

oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal, definindo, por sua vez, os 

artigos 3.º e 4.º do Código, respetivamente, os conceitos de "transmissão de 

bens" e de "prestação de serviços" para efeitos deste imposto. 

6. No entanto, o próprio código prevê isenções em determinadas operações, 

como é caso das previstas na al. 10) do artigo 9.º do CIVA, que isenta de 

imposto "As prestações de serviços que tenham por objecto a formação 

profissional, bem como as prestações de serviços conexas, como sejam o 

fornecimento de alojamento, alimentação e material didáctico, efectuadas por 

organismos de direito público ou por entidades reconhecidas como tendo 

competência nos domínios da formação e reabilitação profissionais pelos 

ministérios competentes". 

7. Ou seja, não sendo organismos de direito público, para beneficiarem da 

isenção prevista na al. 10) do artigo 9.º do CIVA, as entidades formadoras 

têm que se encontrar reconhecidas nesse âmbito, nas áreas indicadas no 

respetivo certificado emitido pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das 

Relações do Trabalho), caso contrário, as prestações de serviços de formação 

são sujeitas a imposto e dele não isentas.  

8. A requerente refere que exerce a atividade de formação profissional, 

embora não certificada pela DGERT, cuja certificação não pode obter sem a 

autorização da empresa com a qual celebrou um contrato de franchising. 

9. Tendo sido solicitado, a título de elementos adicionais, o contrato de 

franchising celebrado, neste verifica-se que as partes acordaram, entre as 

mais diversas condições, as relativas à "Exclusividade" : 

"4.1. A Franquiada só pode utilizar os elementos do Sistema bbb, bem como 

comercializar o Merchandising ou prestar qualquer serviço conexo, nos 

estabelecimentos comerciais identificados no Anexo … (Estabelecimentos da 

Franquiada), quaisquer outros só devidamente autorizados AAA, Lda e para 

fins específicos. 

4.2. A Franquiada obriga-se a não abrir outro estabelecimento comercial nem 

exercer qualquer função remunerada ou não remunerada que possa fazer 

concorrência ao da rede de Franchising e aos serviços AAA, Lda, objeto do 

presente contrato. 

4.3. Após a cessação, por qualquer causa, do presente contrato, ou no caso de 

cessão da sua posição contratual ou de transmissão definitiva ou temporária, 

onerosa ou gratuita do seu estabelecimento comercial, ou de usufruto deste, a 

Franquiada não poderá exercer atividade concorrente com a exercida no 

âmbito do contrato de Franchising, pelo período de três anos, como forma de 

salvaguarda da rede e dos seus associados.". 
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10. Quanto a "Obrigações da Franquiada", acordaram, designadamente, que 

esta está obrigada a:  

"5.1. (…) 

(v) Não abrir outro estabelecimento onde comercialize produtos e serviços 

congéneres ou similares, salvo autorização escrita dada pela AAA Lda;". 

11. A falta de cumprimento das obrigações acordadas, determinam a 

aplicação das respetivas "Penalidades". 

12. Considerando a especificidade da questão em concreto apresentada pela 

requerente e, dado que o contrato o não refere, foi solicitado à DGERT, 

através do ofício da Direção de Serviços do IVA, que informasse se "… a 

certificação pela DGERT, reconhecida à AAA Lda., (empresa franchisadora), se 

estende à empresa franchisada nas mesmas competências (áreas de 

certificação) constantes do certificado. 

Em caso afirmativo, pretendemos saber se a empresa franchisada pode obter 

certificação em áreas diversas das da entidade franchisadora. 

Em caso negativo, se a franchisada pode obter certificação nas mesmas áreas 

da franchisadora ou em áreas diversas".  

13. Em resposta ao mencionado ofício foi-nos esclarecido o seguinte: 

"(…) 

No caso de entidades formadoras que atuam em modelo de franchising, a 

DGERT analisa qual a relação entre a entidade titular da exploração do 

franchising e as entidades franchisadas, determinada pelo contrato em vigor, 

em termos de responsabilidade (e consequente grau de autonomia) pelos 

aspetos estruturais, pelo desenvolvimento dos produtos e serviços de 

formação, pela definição dos processos e instrumentos técnicos utilizados na 

prestação desses serviços e pelo acompanhamento e controlo de todo o 

processo. 

No caso referido, a avaliação efetuada determinou que a AAA, Lda., é a 

empresa detentora da marca bbb, que dinamiza através de uma rede de 

unidades locais, exploradas por outras empresas em regime de franchising, a 

operar em exclusivo para esse fim. Com base num conjunto de documentos 

reguladores, como contrato, regulamento de funcionamento, manual de 

qualidade, a empresa master define todas as condições (…) e procede ao 

acompanhamento e controlo da atividade executada quer na sede, quer nas 

unidades locais. É ainda responsável pela emissão dos certificados de 

formação de todos os cursos realizados pela rede. (…).  

Tendo em conta os critérios de apreciação vigentes e exclusivamente no 

âmbito do processo de certificação da entidade formadora, a DGERT considera 

que nesta situação existe uma empresa titular do reconhecimento que presta 

os serviços de forma descentralizada, recorrendo a outras empresas que 

detêm as condições materiais e humanas necessárias e que asseguram a 

organização e execução do processo formativo de acordo com os requisitos de 

certificação. No contexto atual, dado o contrato existente e as condições de 

desenvolvimento do processo formativo, as unidades locais não são passíveis 
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de obterem certificação de forma autónoma. 

Assim, no caso concreto da XXX, a requerente, (empresa franchisada), a 

mesma não pode obter certificação em áreas diversas da entidade master 

(AAA, Lda.) pois considera-se que a empresa franchisada operacionaliza a 

formação do master, beneficiando do seu estatuto de certificação por áreas de 

educação e formação, mas sem autonomia de decisão individual." 

14. Deste modo, considerando as condições referidas pela requerente 

estabelecidas no contrato celebrado entre a entidade franchisadora e a 

franchisada, bem como o próprio contrato, e os esclarecimentos da DGERT, 

atento o princípio da liberdade contratual na celebração dos contratos, 

previsto no artigo 405.º do Código Civil, resulta que a requerente, como 

franchisada, está impossibilitada de obter a certificação pela DGERT nas áreas 

de formação de todos os cursos realizados na rede. 

15. Note-se, aliás, que a mesma está impossibilitada por cláusula de 

exclusividade, a não fazer concorrência à rede ou serviços da franchisadora, 

no exercício de qualquer função remunerada ou não remunerada. 

16. Da mesma impossibilidade padece a certificação em áreas diversas da 

entidade franchisadora, uma vez que "considera-se que a empresa 

franchisada, operacionaliza a formação do master, beneficiando do seu 

estatuto de certificação por áreas de educação e formação, mas sem 

autonomia de decisão individual".  

17. Em conformidade, a requerente, como entidade franchisada, embora não 

possa obter certificação de forma autónoma emitida pela DGERT, aplica a 

isenção prevista na al. 10) do art. 9.º do CIVA nas prestações de serviços de 

formação que realiza decorrentes do contrato de franchising celebrado com 

uma entidade com certificação válida emitida pela DGERT, nas áreas 

constantes do certificado.  

 

III - CONCLUSÃO 

18. Quando, no exercício da formação profissional, os sujeitos passivos que 

prestam os serviços de formação o fazem no âmbito de um contrato de 

franchising com uma entidade certificada pela DGERT, beneficiam, dentro dos 

limites acordados, do estatuto de certificação da entidade franchisadora 

relativamente às respetivas áreas certificadas. 

 

 


