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ENQUADRAMENTO

• Aumento exponencial do comércio electrónico

• Distorções de concorrência entre operadores

• Dificuldades em cobrar o IVA no comércio electrónico

quando fornecedores não estão estabelecidos no Estado 

membro de consumo



ENQUADRAMENTO

• Princípio da tributação no destino

• Introdução de mecanismos simplificados de cumprimento

• Definição do papel nas plataformas electrónicas na cobrança 

do IVA nas vendas online

• Criação de condições de competitividade 

• Redução de custos de cumprimento

• Aumento de receitas 



ACTOS JURÍDICOS ADOPTADOS

• Directiva (UE) 2017/2455 do Conselho, que altera a Directiva IVA e a Directiva 2009/132/CE

• Directiva (UE) 2019/ 1995 do Conselho, que altera a Directiva IVA

• Regulamento de Execução (UE) 2017/2459 do Conselho, que altera o Regulamento de Execução

(UE) n.º 282/2011 do Conselho, que estabelece medidas de aplicação da Directiva IVA

• Regulamento de Execução (UE) 2019/2026 do Conselho, que altera o Regulamento de Execução

(UE) n.º 282/2011 do Conselho, que estabelece medidas de aplicação da Directiva IVA

• Regulamento 2017/2454, que altera o Regulamento (UE) n.º 904/2010, em matéria de

cooperação administrativa no domínio do IVA

• Regulamento Delegado (UE) 2019/1143 da Comissão, de 14 de Março de 2019, que altera o

Regulamento Delegado (UE) 2015/2446 no que respeita à declaração de determinadas

remessas de baixo valor



MEDIDAS A VIGORAR A PARTIR DE 1 DE 
JANEIRO DE 2021

Principais alterações:

➢Regime das vendas à distância

➢Tratamento da importação de pequenas remessas 

➢Papel das plataformas 



REGIME DAS VENDAS À DISTÂNCIA

• Eliminados os actuais limiares das vendas à distância na União

• Princípio da tributação no destino de vendas à distância 

intracomunitárias de bens (VDI)

• Regras das VDI abrangem bens sujeitos a  IECs

• Limiar de tributação (na origem) de 10.000 euros passa a 

aplicar-se a serviços TBE e VDI

• Obrigações relativas às VDI podem ser cumpridas no balcão 

único da União



TRATAMENTO DA IMPORTAÇÃO DE 
PEQUENAS REMESSAS 

• Eliminada a isenção na importação de pequenas remessas (mantém-se

isenção do DL 398/96)

• Introduzido conceito de vendas à distância de bens importados (VDBI)

• Princípio da tributação no destino das VDBI

• Criado Balcão Único para as VDBI

• Importações são isentas, se na declaração de importação for

comunicado o n.º individual de identificação IVA utilizado no regime de

Balcão Único para as VDBI

• Criado regime especial para a declaração e pagamento IVA na

importação



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Medidas previstas no direito da União:

• Responsabilizar a plataforma pela cobrança do IVA em certas 

circunstâncias

• Criada obrigação de fornecimento de informações pelas 

plataformas

• Possibilidade de as tornar responsáveis solidárias com os 

fornecedores dos bens ou prestadores dos serviços



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

• Plataformas electrónicas que “facilitam” VDBI em remessas de valor intrínseco

não superior a 150 euros são consideradas o sujeito passivo por essas vendas,

quer o fornecedor esteja estabelecido na União ou em pais terceiro

• Plataformas electrónicas que “facilitam” vendas na Comunidade (VDI e vendas

domésticas) por sujeitos passivos não estabelecidos na União são consideradas o

sujeito passivo por essas vendas

• Em ambos os casos cria-se uma ficção jurídica, considerando-se que a

plataforma adquiriu esses bens ao fornecedor e os transmitiu ao adquirente final



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

• Estabelecidas duas presunções ilidíveis, permitindo à plataforma considerar que:

a) a pessoa que vende os bens através da plataforma é um sujeito passivo;

b) a pessoa que os adquire é um não sujeito passivo.

• Para efeitos determinação da regra de localização aplicável, a expedição ou

transporte é imputada à transmissão de bens efectuada pela plataforma

• A “venda dos bens” situados num EM à plataforma por um sujeito passivo não

estabelecido na Comunidade é isenta de IVA

• O facto gerador e a exigibilidade do imposto das vendas às plataformas e das

vendas por estas consideradas efectuadas ocorre no momento em que o

pagamento for aceite



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

• Entende-se por “facilitar” a utilização de uma interface electrónica para permitir a um

adquirente e a um fornecedor que coloque bens em venda através da interface

electrónica estabelecerem contactos que resultem numa transmissão de bens através

da plataforma.

• Não se considera que a interface facilita a transmissão de bens quando

cumulativamente:

a) não fixa, directa ou indirectamente, os termos e condições em que é efectuada a transmissão de bens;

b) não participa, directa ou indirectamente, na aprovação da cobrança ao adquirente do pagamento

efectuado;

c) não está, directa ou indirectamente, envolvido na encomenda ou na transmissão dos bens



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

• Regra de responsabilidade das plataformas não é

aplicável a plataformas que prestem apenas:

➢Processamento de pagamentos

➢Promoção ou publicidade dos bens

➢Reencaminhamento ou transferência de adquirentes para

outras interfaces electrónicas, sem qualquer intervenção

adicional na transmissão de bens



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

• Limite da responsabilização das plataformas: não são

devedoras de IVA liquidado adicionalmente, se reunidas as

seguintes condições:

a) está dependente de informações prestadas pelos

fornecedores ou por terceiros para declarar e pagar

correctamente o IVA

b) as informações recebidas são erróneas

c) pode demonstrar que não sabia nem podia razoavelmente

saber que estas informações eram incorrectas.



PAPEL DAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

• Criada obrigação de manutenção de registos e disponibilização de

informações pelas plataformas electrónicas quando não sejam os

sujeitos passivos pelas transmissões de bens ou prestações de

serviços, mas “participem” na sua efectivação

• Esta obrigação não abrange plataformas que se limitem a:

a) Processar pagamentos

b) Promover ou publicitar bens

c) Reencaminhar ou transferir adquirentes de bens ou serviços para outras

interfaces electrónicas, sem qualquer intervenção adicional na realização da

operação



CONCLUSÕES

• Implementação

• Informação



QUESTÕES?


