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SUMARIO — PROCESSO C-167/95

O artigo 9.° da Sexta Directiva 77/388 rela
tiva à harmonização das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao imposto
sobre o volume de negócios, que visa evitar,
por um lado, os conflitos de competência
susceptíveis de conduzir a dupla tributação e,
por outro, a não tributação das receitas, deve
ser interpretado no sentido de que se consi
dera que o lugar da prestação dos serviços
principal e habitualmente efectuados por
veterinários se situa no lugar onde o presta
dor tem a sede da sua actividade económica
ou um estabelecimento estável a partir do
qual a prestação de serviços é efectuada ou,
na falta de tal sede ou de tal estabelecimento
estável, no lugar do seu domicílio ou da sua
residência habitual.
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Com efeito, dado que a função principal
dum veterinário consiste numa apreciação
científica relativa à saúde dos animais, numa
acção de prevenção médica, num diagnóstico
e na prestação de cuidados terapêuticos aos
animais doentes, a prestação por si efectuada
não é abrangida por nenhuma das operações
°
enumeradas no artigo 9.°, n. 2, da directiva
com vista a estabelecer a conexão de determi
nadas prestações de serviços com o lugar da
sua execução material ou da sede ou do esta
belecimento estável do destinatário da pres
tação.

