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Getting to the point
Sistema de certificação da saída de bens
transportados pelos viajantes para fora da União
Europeia, para efeitos de isenção de IVA
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro, que
cria um sistema eletrónico que permitirá desmaterializar os
procedimentos de controlo dos pressupostos da isenção de IVA
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do Código deste
imposto, aplicável nas transmissões de bens que sejam expedidos
para fora do território da União Europeia por um adquirente que ali
não tenha residência.
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Decreto-Lei n.º 19/2017,
de 14 de fevereiro – Cria
um sistema eletrónico de
comunicação dos dados
dos viajantes e das
aquisições que
pretendam beneficiar da
isenção de IVA nas
compras realizadas em
Portugal
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De acordo com este sistema, os sujeitos passivos vendedores que realizem transmissões de
bens isentas de IVA devem comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”), por via
eletrónica e em tempo real, os elementos de suporte das mesmas, designadamente, a
identificação do viajante e das faturas em causa, bem como referência ao valor do IVA que seria
devido se a operação não beneficiasse da isenção, em termos ainda a regulamentar por
Portaria.
A isenção de IVA não é aplicável a transmissões de bens de valor inferior a € 75 (IVA não
incluído), nem a transmissões relativas a qualquer meio de transporte de uso privativo.
O Decreto-Lei n.º 19/2017 entra em vigor no dia 1 de julho de 2017, sem prejuízo de um
período transitório para as transmissões isentas de IVA efetuadas até 31 de dezembro de 2017,
relativamente às quais os sujeitos passivos podem utilizar o procedimento previsto no DecretoLei n.º 295/871.
Para mais detalhes, consulte o Decreto-Lei n.º 19/2017 e não hesite em contactar-nos em caso
de dúvidas.

Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200

Entendemos que o sentido útil da norma é o que acima se indica, sem prejuízo da
redação do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 19/2017 determinar que a entrada em
vigor do período transitório ocorre em 1 de janeiro de 2018.
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