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Conteúdo:
Tendo por referência o pedido de informação vinculativa solicitada, ao abrigo
do art° 68° da Lei Geral Tributária (LGT), presta-se a seguinte informação.
I - Questão apresentada
Requerente vem solicitar informação vinculativa relativa ao tema "Jogos
Santa Casa" que abarque todas as áreas fiscais, IRC e IVA.
Refere que é mediadora de jogos da Santa Casa, autorizada para o efeito e
que vende, através de um terminal, apostas mútuas e euromilhões, lotaria
nacional e instantânea. Vende ainda lotaria nacional e instantânea, como
jogos físicos.
Questiona: i) se tem de faturar aqueles jogos sociais do Estado e, em caso
positivo, se deve faturar pelo valor do jogo ou o valor da comissão; ii) que
valor deve indicar no campo 09 da declaração periódica; iii) se o valor
faturado deve concorrer para o cálculo do Pagamento Especial por Conta.
Questiona ainda se a revenda dos jogos a outras papelarias também é isenta
de IVA, que descrição deve constar das faturas e se deve faturar o jogo pela
totalidade ou apenas pelo valor da comissão.
II – Análise
1. O Regulamento dos Mediadores de Jogos Sociais do Estado, aprovado pela
Portaria n.º 313/2004, de 23 de março (alterado pela Portaria n.º 216/2012,
de 18 de julho e, posteriormente, pela Portaria n.º 112/2013, de 21 de
março), estabelece as normas gerais da atividade de mediador de jogos
sociais, regulando a autorização para o seu exercício, os seus direitos e
deveres, bem como a cessação do exercício da atividade e unificando num
único diploma as regras relativas às apostas mútuas, Lotaria Nacional e
Lotaria Instantânea ("Raspadinha").
2. De acordo com o Regulamento, a principal característica da atividade de
mediador de jogos sociais consiste em "(…) presta(r) serviços de assistência
com vista à celebração do contrato de jogo entre o Departamento de Jogos
da Santa Casa da Misericórdia de …. (DJSCM….) e o jogador, recebendo o
preço das apostas e procedendo ao pagamento de prémios de jogos" (n.º 2
do artigo 1.º).
3. A alínea 31) do artigo 9.º do Código do IVA (CIVA) determina a isenção do
imposto sobre a lotaria da Santa Casa da Misericórdia, as apostas mútuas, o
bingo, os sorteios e as lotarias instantâneas devidamente autorizados, bem
como as respetivas comissões e todas as atividades sujeitas a impostos
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especiais sobre o jogo.
4. O exercício da atividade que consista na prestação de serviços de
assistência à realização do contrato de jogo encontra-se também abrangida
pela alínea 31) do artigo 9.º, pelo que a remuneração recebida pelo exercício
desta atividade - o recebimento das comissões - está isento do imposto.
5. E, de facto, para efeitos de IVA, considera-se que o mediador de jogos
exerce uma atividade de intermediação, atuando por conta da Santa Casa de
Misericórdia de …. (SCM….).
6. Por um lado, nas apostas mútuas (euromilhões, totobola, totoloto) o
contrato de jogo apenas se conclui quando o DJSCM…. aceita a proposta
contratual apresentada através do terminal de jogo, sendo emitido um recibo
após registo e validação no sistema central.
7. Já o contrato de jogo relativo à Lotaria Nacional e à Lotaria Instantânea só
está concluído quando o mediador entrega o bilhete ou a fração ao jogador e
recebe deste o respetivo preço (cf. artigo 4.º do Regulamento).
8. Por outro, deve notar-se que na celebração destes contratos, o nome do
mediador não surge em quaisquer documentos destinados aos jogador nem
estes são levados a supor que estejam a contratar com os mediadores e não
com o DJSCM…. o qual, efetivamente, assume o risco inerente ao exercício
da atividade de jogo e ao eventual pagamento dos prémios sorteados, seja
diretamente, seja através do reembolso aos mediadores pelos prémios que
estes tenham pago.
9. Além destes aspetos, destaca-se que o Regulamento prevê, nos artigos
6.º e 7.º, um catálogo de direitos e deveres que regulam a relação entre os
mediadores de jogos e o DJSCM….. Assim, por exemplo, os mediadores
devem registar as apostas para os jogos das apostas mútuas e receber os
respetivos valores dos jogadores; pagar os prémios e realizar atos de
assistência ao recebimento de prémios pelos jogadores, tendo, no entanto,
direito ao reembolso dos prémios que tenham pago. Devem, ainda, proceder
à devolução, antes do sorteio, dos bilhetes de lotaria não vendidos.
10. Os mediadores estão, ainda, obrigados a publicitar os jogos da SCM….,
devendo os bilhetes do Totoloto, Totobola, Totogolo, os bilhetes ou frações
da Lotaria Nacional ou Instantânea ou os horários, cartazes e demais
material publicitário ser colocados em local bem visível do estabelecimento.
11. Por sua vez, o material indispensável para o desenvolvimento da
atividade dos mediadores, bem como o material publicitário e de divulgação
necessários à promoção dos jogos sociais são propriedade do DJSCM….,
sendo os mediadores constituídos como fieis depositários dos mesmos.
12. Os mediadores dos jogos da SCM…. devem dispor de uma conta bancária
específica destinada exclusivamente a operações de débito e de crédito, a
qual pode ser movimentada pelo DJSCM…., nos termos das exigências e
procedimentos específicos de cada jogo.
13. É pela conjugação destes elementos que se conclui que os mediadores
de jogos da SCM…. exercem uma atividade de intermediação, prestado um
serviço ao DJSCM…., publicitando os jogos, registando apostas, efetuando
pagamento por conta daquele, tendo em vista a assistência à celebração de
um contrato de jogo entre o Departamento e os jogadores.

Processo: nº 10631

2

14. Face exposto, pelo serviço de intermediação prestado à SCM….
remunerado através das comissões apuradas pela SCM…., deve a requerente
emitir fatura, pelo valor das comissões recebidas, sendo, porém, a operação
isenta de IVA ao abrigo da alínea 31) do artigo 9.º.
15. As prestações de serviços efetuadas pela Requerente, sendo isentas do
imposto e não conferindo o direito à dedução do imposto suportado para a
sua realização, devem ser inscritas no campo 09 do quadro 06 da declaração
periódica de IVA.
16. Quanto à revenda dos jogos físicos a outros estabelecimentos, a
Requerente fica obrigada à emissão de fatura pelo valor do jogo, podendo,
no entanto, aplicar a isenção da alínea 31) do artigo 9.º do CIVA.
17. Finalmente, a questão relativa ao concurso destes valores para o cálculo
do pagamento especial por conta deve ser colocada à Área Tributária do
Imposto sobre as Pessoas Coletivas, competente em razão da matéria.
III – Conclusão
18. Face ao exposto, conclui-se que a requerente deve emitir fatura à SCM….
pelo serviço de assistência à celebração de contratos de jogo que lhe presta,
pelo valor das comissões recebidas.
19. Estas operações estão isentas de IVA ao abrigo da alínea 31) do artigo
9.º do CIVA, devendo ser indicadas no campo 09 do quadro 06 da declaração
periódica.
20. Caso proceda à revenda de bilhetes físicos a outros sujeitos passivos,
deve emitir fatura pelo valor dos mesmos, ficando a operação abrangida pela
citada isenção.
21. Finalmente, a questão relativa ao concurso destes valores para o cálculo
do pagamento especial por conta deve ser colocada junto da Área Tributária
do Imposto sobre as Pessoas Coletivas, competente em razão da matéria.
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