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IVA	na	UE	- Avaliação

� Sistema complexo 
� Comporta elevados custos de cumprimento  
� Cria entraves ao bom funcionamento do mercado 

interno
� Pouco eficiente 
� Mal adaptado ao novo contexto tecnológico e 

económico
� Permeável a situações de fraude 



Futuro	do	IVA	na	UE

� Livro Verde 

� Comunicação da COM sobre o Futuro do IVA

� Conclusões do Conselho Ecofin, de 15.05.2012



Características	do	novo	sistema	IVA	

�Regime definitivo baseado no princípio do 
destino

�Sistema de IVA mais simples, mais eficiente 
e robusto



IVA	na	UE	– Princípio	do	
destino	
� Abandono do princípio de tributação na origem 

� A solucionar: definição do local de destino  e do 
devedor do imposto

� Vários modelos em análise

� Estudo de viabilidade e impacto económico de cinco 
opções destinadas a assegurar a tributação no destino 
nas trocas intracomunitárias entre sujeitos passivos 



IVA	na	UE	– Princípio	do	
destino	

Empresas: 
Ømodelo simples
Øque tenha em conta os desenvolvimentos das 

estruturas empresariais, os novos modelos de negócio 
e sistemas de distribuição

Øque não imponha grandes encargos para as empresas



IVA	na	UE	– Princípio	do	
destino	

Estados membros:
Øsistema eficaz contra situações de fraude 
Ø siga o fluxo dos bens
Ø determinação do devedor do imposto – posições 

divididas



IVA	na	UE	– Princípio	do	
destino	
ØOpção 1 – Melhoramento das regras em vigor
Ø Opção 2 – Tributação seguindo o fluxo dos bens com 

liquidação  do IVA pelo fornecedor 
Ø Opção 3 – Tributação seguindo o fluxo dos bens com 

reverse charge
ØOpção 4 - Alinhamento com as regras das prestações 

de serviços
Ø Opção 5 - Tributação seguindo o fluxo contratual com 

liquidação pelo  fornecedor



IVA	na	UE	– Princípio	do	
destino	
� Conclusões do estudo  de viabilidade (Junho de 

2015):
ØOpções 1, 3 e 4 (liquidação por reverse charge) -

reduzem custos de cumprimento (respectivamente, 
0,5 biliões, 952 milhões e 2,7 biliões),  mas não têm 
impacto  na fraude ao IVA – efeito positivo reduzido na 
economia europeia

ØOpções 2 e 5 (liquidação pelo fornecedor)–
reduzem  fraude ao IVA(41 biliões euros anuais), 
reduzem custos de cumprimento (entre 938 e 1,328 
milhões de euros) - efeito positivo na economia 
europeia



Plano	de	Acção do	IVA
COM	(2016)148	final

� Melhor opção para o comércio transfronteiriço –
modelo equivalente ao nacional – liquidação pelo 
fornecedor

� Mantém sistema de pagamentos fraccionados
� Reduz fraude transfronteiriça 
� Simplificação – cumprimento através do balcão único
� Sistema de fácil utilização 
� Uso das mais recentes tecnologias digitais disponíveis
� Alinhamento da eficiência na cobrança do IVA e na 

luta contra a fraude



Plano	de	Acção do	IVA
COM	(2016)148	final

Fase 1:
Øtributação das transmissões intracomunitárias
Øalargamento do balcão único às operações B2B
Øsujeitos passivos certificados – reverse charge
Fase 2:
Øquando Estados membros considerarem que a 

qualidade de cooperação e dos instrumentos comuns 
de execução foi atingida

Øtributação sobre todas as operações



Plano	de	Acção do	IVA
COM	(2016)148	final

Conclusões do Conselho Ecofin, de 25.05.2016
� Reitera que princípio da tributação na origem deve ser 

substituído pelo princípio de tributação no destino
� Afirma que há mais estudos a realizar  
� Reafirma que continuará a debater o assunto 

� Mas: insiste que no curto prazo há melhoramentos que 
podem ser introduzidos no actual sistema do IVA



IVA	- Que	futuro?

� Melhorias no sistema transitório 
� Projecto-piloto para um sistema generalizado de 

reverse charge
� Definição de um regime definitivo do IVA baseado 

no destino 

� O que significa hoje um regime definitivo de IVA?



FIM


