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Assunto: IVA – REGIME APLICÁVEL À TRANSMISSÂO PELAS SEGURADORAS DE "SALVADOS"
AUTOMÓVEIS

Para conhecimento dos serviços e de outros interessados, comunica-se que, por despacho n.º

657/2012-XIX, de 06 de dezembro de 2012, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, exarado no

Parecer n.º 55/2011, de 31 de agosto de 2011, do Centro de Estudos Fiscais, foi sancionado o

seguinte:

1. A transmissão de «salvados» (veículos acidentados com perda total) por parte das seguradoras,

que deles tomaram posse depois de «indemnizarem» os respetivos proprietários, é uma operação

complementar da atividade seguradora, sujeita a IVA por força do n.º 1 do artigo 3.º do Código do

Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), não se enquadrando na isenção prevista no artigo 9.º,

alínea 32) do referido Código.

2. Como o valor do «salvado» se encontra perfeitamente determinado, uma vez que a seguradora

deve comunicar ao segurado a estimativa do valor do respetivo salvado e a identificação de quem

se compromete a adquiri-lo com base nessa avaliação, o enquadramento em sede de IVA da

respetiva venda pela companhia de seguros, para que seja respeitado o principio da neutralidade,

deve ser feito tendo em atenção as diferentes situações em que ocorreu a afetação dos «salvados»

às seguradoras na sequência da indemnização por perda total, devendo ser feita a distinção, em

termos contabilísticos, e para efeitos fiscais, entre os «salvados» provenientes de segurados que

sejam:

 Particulares ou sujeitos passivos que não tenham deduzido o IVA na aquisição dos veículos

por estarem afetos a uma atividade isenta sem direito à dedução ou estarem excluídos desse

direito nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do CIVA;

 Sujeitos passivos que deduziram o IVA na aquisição dos veículos por estarem afetos a

atividades sujeitas a tributação ou isentas com direito à dedução e não estarem abrangidos

pela exclusão desse direito.
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3. Na venda de «salvados» que, anteriormente ao sinistro, tenham estado afetos a uso particular, a

uma atividade isenta sem direito à dedução ou correspondam a bens excluídos do direito à dedução

nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do CIVA, aplica-se o regime especial de tributação dos bens em

segunda-mão (regime da margem), regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 199/96, de 13 de outubro.

4. Na venda de «salvados» que, anteriormente ao sinistro, tenham estado afetos a uma atividade

sujeita a tributação ou isenta com direito à dedução e que não tenham sido abrangidos pela

exclusão do direito à dedução prevista no n.º 1 do artigo 21.º do CIVA, aplicam-se as regras gerais

do IVA em matéria de liquidação e dedução, quer por parte do segurado na desafetação do bens da

sua empresa para serem afetos ao património das seguradoras, quer por parte das seguradoras

para a recuperação do valor pago ao segurado.

5. Aos «salvados» que sejam vendidos pelas seguradoras para «abate» (veículos em fim de vida) em

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 196/2003 de 23 de agosto, é aplicável o mecanismo de

autoliquidação do IVA pelo adquirente, previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA, desde

que estejam cumpridas as condições aí estabelecidas, mas apenas relativamente aos «salvados» a

cuja transmissão, pelas seguradoras, sejam aplicadas as regras gerais do IVA.

Com os melhores cumprimentos

O Subdiretor-Geral

Miguel Silva Pinto


