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} Cerca de 160 países integram impostos com 
as características do IVA (na OCDE só os EUA 
não têm IVA).

} Dos países de língua oficial portuguesa, 
temos IVA em Cabo Verde (2003-2004) e 
Moçambique (1999).Angola, no âmbito da 
reforma fiscal, pensa introduzir o IVA e o 
Brasil tem vindo a falar muito dessa 
possibilidade, tendo eliminado um 
impedimento constitucional nesse sentido. 
São Tomé e Timor pretendem introduzir o 
IVA.



} O IVA é o imposto mais harmonizado da 
União Europeia fazendo parte do acquis
communautaire.

} Existem várias diferenças entre os regimes 
IVA dos Estados membros, decorrentes de 
opções permitidas pelas regras comunitárias, 
de derrogações, infracções e distintas 
interpretações e, consequentemente, 
diferentes aplicações. 



} As razões subjacentes ao processo de 
harmonização do IVA na União Europeia são 
fundamentalmente três:

. Prevenir que, através da tributação indirecta 
interna, os EM introduzissem medidas fiscais 
que pusessem em cheque o objectivo da União 
aduaneira.

. Necessidade de se evitarem distorções de 
concorrência entre mercados nacionais e entre 
empresas que operam nesses mercados.

. A instituição do regime de receitas próprias 
do Orçamento comunitário (o IVA é um recurso 
próprio do Orçamento da UE desde 1970).



} Primeira e Segunda Directivas - n.ºs 67/227/CEE e 
67/228/CEE, de 11.04.1967 (JO nº L 71, de 14.3.67) -
“primeiras directivas IVA”)

} Sexta Directiva – Directiva nº77/388/CEE, de 17 Maio, 
publicada no JO L145 de 13 de Junho de 1977

} Directiva que institui o regime transitório – Directiva
nº91/680/CEE, de 16 de Dezembro (JO L376/1, de 31.12.91)

} Directiva IVA – Directiva nº 2006/112/EC, (JO L 347, de 
11.12.2006), que revoga a Sexta Directiva



} Primeira fase: Aprovação das Primeira e Segunda 
Directivas (n.ºs 67/227/CEE e 67/228/CEE, de 
11.04.1967, JO nº L 71, de 14.3.67 -“primeiras 
directivas IVA”)

} Segunda fase: Decisão de 01.04.1970 (JO n.º L 94, 
de 28 de Abril de 1970/substituição das 
contribuições financeiras dos EM por recursos das 
Comunidades, entre os quais uma percentagem do 
IVA) e aprovação da Sexta Directiva (Directiva 
77/388/CEE, de 17.05.1977, JO nº L 145, de 
13.6.77) 



} Terceira fase:  Desafio do mercado interno -
Aprovação do Livro branco para a realização do 
mercado interno em 1985 e entrada em vigor do 
Acto Único Europeu em 1987, com posterior 
aprovação da Directiva que institui um regime 
transitório de tributação no destino para as 
transacções intracomunitárias (Directiva  
91/680/CEE, de 16.12.1991, JO n.º L 376/1, de 
31.12.91)



} Livro Verde da Comissão sobre o futuro do IVA  - COM (2010) 
695, de Dezembro de 2010 - mais de 1 700 contributos 

} A 6 de Dezembro de 2011, a Comissão apresentou uma 
Comunicação com um duplo objectivo: definir as 
características fundamentais de um futuro sistema de IVA que 
possa continuar a desempenhar a sua função de gerar 
receitas, estimulando, em simultâneo, a competitividade da 
UE, e indicar os domínios prioritários para novas acções a 
empreender nos próximos anos  - COM (2011) 851 final

} A 4 de Abril de 2016, a Comissão apresentou uma 
Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social, relativa a um plano de acção
sobre o IVA Rumo a um espaço único na UE – Chegou o 
momento de decidir - COM (2016)148 final



} No Livro Verde sobre o futuro do IVA  - a Comissão 
convidou os interessados a participarem nesta 
discussão e recebeu mais de 1 700 contribuições 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/c
onsultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm. )

} Foi no contexto do Livro Verde que a Comissão 
veio recentemente relançar um debate mais 
enérgico sobre o futuro deste imposto.

} Como a Comissão salienta, temos um sistema 
comum que tem as suas raízes no primeiro sistema 
comum instituído em 1967, substituído pelo 
segundo sistema comum da Sexta Directiva de 
1977 



LIVRO VERDE/ Motivos subjacentes:

} Complexidade do sistema em vigor 
} Melhorar o funcionamento do mercado 

único 
} Maximizar a cobrança das receitas e reduzir 

a vulnerabilidade do sistema à fraude
} Alterações do contexto tecnológico e 

económico



LIVRO VERDE/ Aspectos a analisar:
} Incidência ampla – taxas e isenções
} Aplicação do IVA às operações 

transfronteiras no mercado único -
Soluções alternativas

} Como assegurar a neutralidade do sistema 
de IVA - Regras aplicáveis aos organismos 
públicos, exercício do direito à dedução

} Simplificação – mecanismo do balcão único
} Fraude e evasão fiscal



Comunicação da Comissão de 2011 -como 
características fundamentais de um novo 
sistema de IVA para a UE indica dois:

} (i) Um sistema baseado no princípio do 
destino na tributação internacional, seja em 
relação a países terceiros seja em relação a 
EM

} (ii) Um sistema de IVA mais simples, mais 
eficiente e robusto 



Tendências recentes da evolução legislativa
do IVA: 

} Reforço dos mecanismos contra a fraude: O designado Pacote 
de luta contra a fraude aprovado em Junho de 2013, inclui 
uma directiva que introduz um mecanismo de reacção rápida 
para lutar contra fraudes desconhecidas e massivas e uma 
directiva que altera o artigo 199.º da DIVA, alargando o 
âmbito (a outros bens e serviços em que já se detectaram 
situações de fraude em vários Estados membros) da 
possibilidade de os EM aplicarem a título opcional e 
temporário o mecanismo de reverse charge aí previsto.



Pacote de luta contra a fraude aprovado em Junho de 2013:

} Directiva 2013/43/EU, do Conselho, de 22 de Julho de 2013, que altera a 
DIVA, no que diz respeito à aplicação facultativa e temporária de um 
mecanismo de autoliquidação ao fornecimento ou prestação de certos bens 
e serviços que apresentam um risco de fraude (Directiva 2010/23/UE do 
Conselho, limitada às licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa ) - alarga a outros bens e serviços em que já se detectaram 
situações de fraude em vários Estados membros, a possibilidade de os EM 
aplicarem a título opcional e temporário o mecanismo de reverse charge aí 
previsto (entregas de telemóveis, de dispositivos de circuitos 
integrados,      fornecimento de gás e electricidade a um sujeito 
passivo revendedor,  de certificados de gás e electricidade, de 
consolas de jogos, tablets PC e computadores portáteis, de cereais e 
culturas industriais, de metais em bruto e semiacabados e 
prestações de serviços de telecomunicações).



Pacote de luta contra a fraude aprovado em Junho de 2013:

} Directiva 2013/42/EU, do Conselho, de 22 de Julho de 2013, que altera a 
DIVA, no que diz respeito ao mecanismo de reacção rápida contra a fraude 
ao IVA  - introduz um mecanismo de reacção rápida para lutar contra 
fraudes desconhecidas e massivas - mecanismo específico de designação do 
destinatário como devedor do IVA (autoliquidação) que se traduz na 
possibilidade de aplicar, durante um curto período, um mecanismo de 
autoliquidação, após notificação do EM em causa. A Comissão, uma vez na 
posse das informações relevantes, tem um curto período de tempo para 
apreciar a notificação e confirmar se tem ou não objecções (o procedimento 
deve estar concluído em seis meses a contar da recepção do pedido pela 
Comissão).  



Tendências recentes da evolução legislativa do IVA:

} Revisão das regras relativas à facturação - Directiva
da facturação – Directiva 2010/45/EU, do Conselho, 
de 13 de Julho: altera alguns aspectos quanto  à 
facturação, eliminando os obstáculos existentes 
quanto à transmissão e arquivamento das facturas
electrónicas. 



Tendências recentes da evolução legislativa 
do IVA: 

} Alargamento do reverse charge – Directiva 
CO2 (Pacote IVA e Directiva 2010/23/EU, de 
16 de Março de 2010 – licenças de emissão 
de CO2).

} Revisão das taxas reduzidas - Directiva 
2009/47/CE, de 5 de Maio de 2009. 



} Revisão das regras relativas às prestações de serviços, 
apontando para a mudança da regra geral de tributação do local 
do prestador para o local do destinatário – da origem para o 
destino (Pacote IVA - Directiva 2008/8/CE, de 12 de Fevereiro).

} Alargamento do mecanismo do balcão único (Pacote IVA -
Directiva 2008/8/CE, de 12 de Fevereiro).

} Foi também aprovada uma alteração ao Regulamento de 
execução do IVA de um conjunto de regras de aplicação das 
regras de localização das prestações de serviços, que entraram 
em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2015 (Regulamento de 
Execução (UE) n.º 1042/2013, do Conselho, de 7 de Outubro de 
2013, relativo ao lugar das prestações de serviços).



Tendências recentes da evolução legislativa do IVA:

} Maior simplificação e harmonização do imposto –
Directiva IVA (Directiva 2006/112/EC-Revogação da 
Sexta Directiva), Regulamento de Execução (UE) 
n.º 282/2011, de 15 de Março de 2011 e Directiva 
da facturação (Directiva 2010/45/EU, de 13 de 
Julho).



Tendências recentes da evolução legislativa do IVA:
O Plano de Acção sobre o IVA de 4 de Abril de 
2016, tem como objectivo rumar no sentido de um 
“espaço único” em sede deste imposto que seja 
adequado ao século XXI.

Para o efeito, define as etapas progressivas 
necessárias e prevê acções imediatas e urgentes 
para combater os desvios do IVA e adaptar o 
sistema do IVA à economia digital e às 
necessidades das PME, fornecendo orientações 
claras e a mais longo prazo sobre o sistema 
definitivo do IVA nas transacções intracomunitárias 
de bens e as taxas do imposto. 



Plano de Acção sobre o IVA de 4 de Abril de 2016
- A  Comissão tenciona agora apresentar uma proposta legislativa 

destinada a implementar um sistema definitivo de IVA

- A Comissão propõe apresentar, até ao final de 2016, uma 
proposta legislativa de modernização e simplificação do IVA 
tendo em vista o comércio electrónico transfronteiras, em 
especial para as PME, que incluirá:

} o alargamento do mecanismo de balcão único à venda em linha 
de bens tangíveis, destinados aos consumidores finais, para o 
comércio intra-UE e para países terceiros

} a introdução de uma medida de simplificação comum a toda a UE 
(limiar de IVA), a fim de ajudar as empresas de comércio 
electrónico em fase de arranque 

} permitir a realização de controlos no país de origem, incluindo 
uma auditoria única a empresas transfronteiras

} a supressão da isenção de IVA na importação de pequenas 
remessas de fornecedores de países terceiros



Plano de Acção sobre o IVA de 4 de Abril de 2016
- A Comissão está a preparar um vasto pacote de 

simplificação para as PME, tendo em vista criar um 
ambiente propício ao respectivo crescimento e 
favorável ao comércio transfronteiras. Em especial, 
o regime especial para as pequenas empresas será 
revisto. Este pacote será apresentado em 2017 

- A Comissão nota que os actuais níveis de desvios 
do IVA requerem a adopção de medidas urgentes 
em três vertentes, a saber: (i) uma maior 
cooperação administrativa; (ii) a melhoria do 
cumprimento voluntário; e, (iii) a melhoria colectiva
do desempenho das administrações fiscais 
europeias. 





Plano de Acção sobre o IVA de 4 de Abril de 2016
- Prevê-se melhorar a cooperação na UE e com os 

países terceiros

- Conjunto de medidas de combate à fraude e evasão 
fiscal – ex., alargamento do mecanismo de balcão 
único

- Uma política modernizada das taxas –
nomeadamente, para ter em consideração a economia 
digital



FASES da Reforma tributária: 
} 1987 – CRIAÇÃO DO IMP. DE CIRCULAÇÃO
} 1995 – INÍCIO DA REFORMA ADUANEIRA
} 1997 – INÍCIO DA REFORMA DA TRIBUTAÇÃO 

INDIRECTA
} 1998 – LEI 3/98 – REFORMULA O QUADRO LEGAL 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MOÇAMBICANO
} 1999 – ADOPÇÃO DO IVA
} 2002 – APROVADA A LEI 15/2002 – LEI DE BASES 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
} 2003 – REFORMA DA TRIBUTAÇÃO S/ 

RENDIMENTO
} 2006 - CRIAÇÃO DA ATM



Características do IVA Moçambicano:
} Similar ao IVA da UE (CIVA de Moçambique 

muito semelhante ao CIVA de Portugal), mas 
adaptado à realidade Moçambicana, embora 
com aspectos não compatíveis e
desactualizado

} Mais simples que o IVA UE
} Modelo IVA  tipo consumo
} Geral sobre bens e serviços
} Incide em todas as fases do circuito económico.
} Limitação do universo de contribuintes de 

regime normal e criação de regimes especiais 
para pequenas e médias empresas.

} Isenções limitadas (ex. pequenas empresas)



Características do IVA Moçambicano:
} LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA – MÉTODO DO CRÉDITO DE IMPOSTO

} Imposto de taxa única de 17% e taxa zero para exportações

} REEMBOLSO  DE  IVA – COMO REGRA GERAL – MÉTODO DE REPORTE

} DESAGRAVAMENTO DE “STOCKS”- APENAS COMO CRÉDITO DE IMPOSTO

} TIPO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO – CRIAÇÃO DA UNIVA 

} Tributação no destino para as operações internacionais



Características do IVA Cabo-verdiano:
} Similar ao IVA da UE (CIVA de Cabo Verde muito 

semelhante ao CIVA de Portugal), mas adaptado à 
realidade nacional

} Semelhanças entre o Regulamento do IVA cabo-
verdiano de 2003 e o Código do IVA moçambicano 
de 1999, bem como entre estes dois textos e o 
Código do lVA português a provado em 1986.

} Simples
} Modelo IVA  tipo consumo
} Geral sobre bens e serviços
} Incide em todas as fases do circuito económico
} Limitação do universo de contribuintes do regime 

normal e criação de regimes especiais para 
pequenas e médias empresas, entretanto 
substituídos com o regime do monotributo

} Isenções limitadas (ex. pequenas empresas)



Características do IVA Cabo-verdiano:

} Economicamente neutro
} De elevado rendimento
} Administrativamente eficiente
} Liquidação e cobrança – método do  crédito de 

imposto
} Imposto de taxa única de 15% e taxa zero para 

exportações
} Adopção do método do reporte do imposto como 

regra geral
} Tributação no destino para as operações 

internacionais
} Existência de três níveis de enquadramento dos SP: 

regime geral, regimes de pequenos contribuintes e 
regimes específicos



Características do IVA Cabo-verdiano:

} Ao cabaz de compras definido concede-se uma 
isenção completa, com dedução dos impostos 
suportados a montante para tornar os respectivos
consumos totalmente desonerados de imposto e 
por razões de simplificação da mecânica e 
funcionamento do mesmo, evitando para muitos 
operadores económicos, sujeitos passivos do IVA, 
situações de utilização obrigatória de métodos de 
apuramento da parcela dedutível do IVA suportado 
afectação real ou prorata.



Características do IVA Cabo-verdiano:

} Afigura-se mais um imposto sobre as importações 
do que um imposto sobre operações internas e 
mais um imposto sobre as vendas do que um 
imposto sobre o valor acrescentado dado que a 
maior da receita do IVA é gerada pela tributação 
das importações e para a parte maior das empresas 
a introdução do IVA traduziu-se na tributação a um 
imposto de 5% sobre as respectivas vendas.



A reforma do Imposto de Consumo no quadro da actual 
Reforma Tributária

} Quanto à tributação do consumo, as LGERT previam duas 
fases, a primeira das quais, de natureza transitória, implicaria 
uma racionalização e uma clarificação do IC, devendo, 
segundo o espírito daquele diploma, ser levada a cabo de 
forma a que facilitasse uma tributação do consumo mais 
moderna, que poderia desembocar na adopção do IVA

} Esta primeira fase cumpriu-se com o Decreto Legislativo 
Presidencial n.º 7/11, de 30 de Dezembro, que entrou em 
vigor em 1 de Janeiro de 2012, alterando em alguns pontos-
chave o regime do Decreto n.º 41/99, de 10 de Dezembro

} Com alteração à Lei Geral Tributária prevê-se expressamente 
a introdução do IVA, que passou também a ser uma 
recomendação do FMI



} Reforma fiscal - A revisão da tributação do consumo prevê o 
alargamento do âmbito de incidência objectiva do Imposto de 
Consumo a diversas prestações de serviços, que se 
encontravam, até à reforma, fora do seu âmbito de incidência

} Passa-se ,assim, de um sistema que se baseava, 
essencialmente, na tributação de bens aquando da sua 
entrada no processo produtivo ou de consumo, 
designadamente aquando da sua produção ou importação, 
para um regime em que passam a ser tributados, em sede de 
Imposto de Consumo, outras prestações de serviços, embora 
se tivessem introduzido alterações mais recentes



Conclusões:

} O modelo comum do IVA na UE apresenta ainda muitas 
deficiências que se devem, essencialmente, a um grau de 
harmonização legislativa insuficiente (sendo, 
nomeadamente, permitidas diversas opções no regime 
vigente), mas também às distintas interpretações e 
aplicações práticas das regras comunitárias deste tributo e 
a algumas derrogações ao sistema comum. Acresce a sua 
complexidade, a burocracia e os custos de cumprimento.

} O insatisfatório grau de harmonização do imposto, pondo 
em causa o princípio da neutralidade, abre portas a 
relevantes problemas, concretamente a significativas 
distorções de concorrência em diversos domínios, tais 
como os da delimitação negativa de incidência das 
entidades públicas e das isenções.



Conclusões:
Alguma racionalização do sistema existente passa, em nosso 
entendimento, pela adopção das seguintes medidas:

} Alargamento da base de incidência do imposto e revisão das 
isenções

} Revisão das taxas, com reintrodução da possibilidade de aplicação 
da taxa agravada

} Maior harmonização do direito à dedução do IVA
} Simplificação do regime transitório de tributação das operações 

intra-UE
} Simplificação generalizada de procedimentos, ex., alargamento do 

mecanismo do balcão único a outras situações, como, por 
exemplo, as vendas à distância

} Concepção de mecanismos favoráveis aos grupos de empresas 
que actuam no espaço intra-UE

} Reforço da cooperação administrativa
} Criação de mecanismos que controlem a concorrência fiscal 

prejudicial em IVA (Portugal defendeu sempre a inclusão do IVA 
no âmbito do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas)

} Revisão do tratamento das entidades públicas e das isenções



Conclusões/Propostas de alteração em Portugal:

- Revisão urgente do regime de pequenos contribuintes – ver 
propostas do Relatório do Grupo de Trabalho para o Estudo da 
Política Fiscal – Competitividade, Eficiência e Justiça do Sistema 
Fiscal, CCTF n.º 209, Fevereiro 2009.

- IVA na importação - Há EM, como a Holanda, Áustria, Letónia, 
Lituânia, Bélgica, Dinamarca, Hungria, Luxemburgo, Republica 
Checa, Estónia e Roménia, em que o pagamento do IVA da 
importação é feito de acordo com os prazos de entrega da 
declaração periódica (Estudo sobre o tratamento em sede de IVA 
das mercadorias importadas, Escola de Gestão do Porto, 
Universidade do Porto, 25 de Julho de 2005).
Em Portugal o IVA é devido aquando da importação.



Conclusões: Em nosso entendimento, a
Comunicação da Comissão de 6 de
Dezembro de 2011 vai no sentido certo.
Resta saber em que medida irá
efectivamente ser concretizada e como…



} Não parece que tão cedo o Brasil adopte um modelo de 
IVA

} O IVA em Moçambique Verde e Cabo Verde carece de 
revisões que o adaptem melhor à realidade nacional, 
descolando-o do modelo português

} Parece inevitável que Angola substitua o Imposto de 
Consumo por um modelo específico de Imposto sobre o 
Valor Acrescentado

} Em São Tomé espera-se para breve o início dos 
trabalhos para a introdução do IVA

} Em Timor existe um projecto em linhas gerais, 
preparatório para a introdução do IVA

} Na Guiné o Governo pretende introduzir o IVA



} O IVA em África não tem de seguir o modelo 
europeu (e, consequentemente, o português), pois 
não é directamente condicionado por um modelo 
definido por um direito supranacional 

} Poderá e deverá ser implantado por fases, 
deixando inicialmente de fora sectores como a 
agricultura e os pequenos retalhistas, em especial 
o mercado informal



◦ “The rise of the value-added tax (VAT) is an 
unparalleled tax phenomenon. (…). Various similes 
come to mind; VAT may be thought of as the Mata 
Hari of the tax world – many are tempted, many 
succumb, some tremble on the brink, while others 
leave only the return, eventually the attraction 
appears irresistible”, (Alan Tait, Value Added Tax, 
International Practice and Problems, International 
Monetary Fund, Washington D.C, 1988, p. 3)


