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Getting to the point
Simplificação dos procedimentos de reembolso
de IVA aos viajantes (“tax free”)
Foi publicada a Portaria n.º 185/2017, de 1 de junho, que regulamenta os
termos do novo sistema eletrónico de certificação e controlo das condições
de aplicação do reembolso/isenção de IVA, desmaterializando e
simplificando os procedimentos para os viajantes que adquiram bens e que
os pretendam expedir para fora do território da União Europeia (“tax free”).
Este sistema de certificação da saída de bens transportados pelos viajantes
para fora da União Europeia entra em vigor no dia 1 de julho de 2017, sem
prejuízo de um período transitório para as transmissões efetuadas até 31
de dezembro de 2017, relativamente às quais os sujeitos passivos podem
ainda utilizar o anterior procedimento, previsto no Decreto-Lei n.º 295/87
(vide a Tax News Flash nº 5/2017, de 17 de fevereiro, a respeito do
Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro).
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Portaria n.º 185/2017,
de 1 de junho Regulamenta o sistema
eletrónico de
comunicação dos dados
dos viajantes e das
aquisições para efeitos
de reembolso/isenção
de IVA nas compras
realizadas em Portugal
(“tax free”)

Tax News Flash n.º 9/2017

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 185/2017 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
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