
Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 14 de setembro de 2017 (pedido de decisão 
prejudicial do Varhoven administrativen sad — Bulgária) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i 
danachno-osiguritelna praktika» — Sofia/«Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

(Processo C-132/16) (1)

«Reenvio prejudicial — Fiscalidade — Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado — Diretiva 
2006/112/CE — Artigos 26.o, n.o 1, alínea b), 168.o e 176.o — Dedução do imposto pago a montante — 
Serviços de construção ou de melhoramento de um bem imóvel pertencente a um terceiro — Utilização dos 

serviços pelo terceiro e pelo sujeito passivo — Fornecimento do serviço a título gratuito ao terceiro — 
Contabilização dos custos gerados pelos serviços efetuados como parte das despesas gerais do sujeito 

passivo — Determinação da existência de uma relação direta e imediata com a atividade económica do 
sujeito passivo»

(2017/C 382/19)

Língua do processo: búlgaro

Órgão jurisdicional de reenvio

Varhoven administrativen sad

Partes no processo principal

Recorrente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Recorrida: «Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

Dispositivo

O artigo 168.o, alínea a), 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 um sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto sobre o valor 
acrescentado pago a montante por uma prestação de serviços que consiste em construir ou melhorar um bem imóvel de que um terceiro é 
proprietário, quando este último beneficia a título gratuito do resultado desses serviços e estes são utilizados quer pelo sujeito passivo quer 
por esse terceiro no âmbito das suas atividades económicas, na medida em que os referidos serviços não excedam o que é necessário para 
permitir ao referido sujeito passivo efetuar operações tributadas a jusante e o seu custo esteja incluído no custo dessas operações. 

(1) JO C 175, de 17.5.2016.

Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 14 de setembro de 2017 (pedido de decisão 
prejudicial da Cour du travail de Mons — Bélgica) — Sandra Nogueira e o./Crewlink Ireland Ltd (C-
-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair 

Ltd (C-169/16)

(Processo apensos C-168/16 e C-169/16) (1)

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria civil — Competência judiciária — Competência 
em matéria de contratos individuais de trabalho — Regulamento (CE) n.o 44/2001 — Artigo 19.o, n.o 2, 

alínea a) — Conceito de “lugar onde o trabalhador efetua habitualmente o seu trabalho” — Setor da 
aviação — Membros da tripulação — Regulamento (CEE) n.o 3922/91 — Conceito de “base [de 

afetação]”»

(2017/C 382/20)

Língua do processo: francês

Órgão jurisdicional de reenvio

Cour du travail de Mons
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