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Foi publicado o Decreto-Lei n.º 158/2014, que 
transpõe para a ordem jurídica interna as 
alterações introduzidas pela Directiva n.º 
2008/8/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro 
de 2008. Consulte aqui o documento.  

São introduzidas alterações ao Código do IVA 
no que respeita às prestações de serviços de 
telecomunicações, de radiodifusão ou 
televisão e serviços por via electrónica, 
efectuadas a clientes não sujeitos passivos. 

É criado um regime especial que permite aos 
prestadores daqueles serviços o registo para 
efeitos de IVA num único Estado-membro da 
União Europeia (Regime de “Mini Balcão 
Único”, ou “One Stop Shop”). 

Estas alterações entram em vigor no dia 1 de 
Janeiro de 2015. 
 
Localização das prestações de serviços 

 
Os serviços de telecomunicações, 
radiodifusão ou televisão e serviços por via 
electrónica prestados a clientes não sujeitos 
passivos passam a ser tributados no lugar 
onde o destinatário está estabelecido ou tem o 
seu domicílio, independentemente do local 
onde está estabelecido o prestador. 
 
Por outro lado, e ainda que o cliente seja uma 
pessoa estabelecida ou domiciliada fora da 
União Europeia, se o prestador estiver 
estabelecido em Portugal e a utilização e 
exploração efectiva dos serviços ocorrer em 
território nacional, tais serviços passam a ser 
tributados em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regime especial - Mini Balcão Único do IVA 

 
É introduzido um regime especial de IVA, 
facultativo, comummente designado de “Mini 
Balcão Único”, que possibilita aos prestadores 
dos serviços em apreço a opção pelo registo, 
em território nacional, para efeitos de 
cumprimento das obrigações declarativas e 
pagamento do IVA, quando o adquirente é um 
não sujeito passivo. 
 
Este regime possibilitará aos sujeitos passivos 
estabelecidos em Portugal ou fora da União 
Europeia, que prestem os serviços em causa a 
pessoas que não sejam sujeitos passivos, 
estabelecidas ou domiciliadas na União 
Europeia, o cumprimento, em Portugal, das 
suas obrigações declarativas e de pagamento 
do imposto devido no Estado-membro de 
consumo, evitando aí a necessidade de 
registo. 
 
O sujeito passivo terá de registar-se 
electronicamente junto da Autoridade 
Tributária e Aduaneira e terá de aplicar este 
regime a todos os serviços, excepto àqueles 
que sejam prestados em Estado-membro no 
qual disponha de um estabelecimento estável.  
 
Os sujeitos passivos que optem pelo regime 
são obrigados a submeter trimestralmente, até 
ao dia 20 do mês seguinte ao trimestre de 
referência, uma declaração de IVA que incluirá 
informação referente a cada Estado-membro 
em que o IVA é devido. 
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https://dre.pt/application/file/58585668


 

 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  

 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

Luanda +244 222 679 600 
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