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Getting to the point
Prorrogação do período transitório para
utilização dos procedimentos previstos no
Decreto-Lei n.º 295/87
Foi publicada a Portaria n.º 12/2018, de 10 de janeiro, que prorroga até 30
de junho de 2018 o período transitório durante o qual os sujeitos passivos
que realizem transmissões de bens isentas, nos termos da alínea b) do n.º
1 do artigo 14.º do Código do IVA, podem optar pelo procedimento previsto
no Decreto-Lei n.º 295/87, de 31 de julho, para efeitos de
reembolso/aplicação da isenção de IVA (“tax free”) nas compras realizadas
em Portugal por viajantes (vide, a este respeito, a Tax News Flash nº
5/2017, de 17 de fevereiro e a Tax News Flash nº 9/2017, de 5 de junho).
A opção pelo procedimento previsto no Decreto-Lei n.º 295/87, de 31 de
julho, durante o período transitório, não prejudica a aplicação do limiar de
isenção previsto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 19/2017, com a
redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, segundo a qual a
isenção não é aplicável a transmissões de bens cujo valor, líquido de
imposto, seja inferior a 50 Euros.
A presente Portaria produz efeitos desde 1 de janeiro de 2018.
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Portaria n.º 12/2018, de
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realizadas em Portugal
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Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 12/2018.
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Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
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