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Uma sociedade civil, criada com o único
objectivo de constituir uma sociedade de
capitais, tem direito à dedução do imposto
suportado a montante em relação a serviços
que lhe tenham sido prestados e a bens que
tenha adquirido, se, em conformidade com
o seu objecto social, a sua única operação a
jusante tiver sido a transferência, a título
oneroso e por acto formal, para a referida
sociedade de capitais, após a sua constituição, das prestações anteriormente adquiridas e se, por o Estado-Membro em causa
ter utilizado as opções previstas nos artigos 5.°, n.° 8, e 6°, n.° 5, da Sexta Directiva
77/388 relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios, na
redacção dada pela Directiva 95/7, não se
verificar nenhuma entrega de bens ou
prestação de serviços quando da transferência de uma universalidade de bens.
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Efectivamente, mesmo que esta sociedade
civil não tivesse a intenção de realizar ela
própria operações tributáveis, pois o seu
objecto social era apenas o de preparar a
actividade da sociedade de capitais, não é
menos verdade que o imposto que pretende
deduzir se reporta às prestações que adquiriu com vista à realização de operações
tributáveis, embora estas sejam apenas
operações projectadas da sociedade de
capitais.

(cf. n.os 41, 43, disp.)

