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Getting to the point 

Autoliquidação do IVA em certas transmissões 
de bens de produção silvícola 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 165/2019, de 30 de outubro, que altera o 

Código do IVA, introduzindo o mecanismo de autoliquidação em 

determinadas operações. 

O presente diploma visa simplificar a cobrança do IVA e o combate à fraude 

fiscal, no que concerne à não entrega do imposto liquidado no setor da 

produção silvícola, impondo o mecanismo de autoliquidação a pessoas 

singulares e coletivas que disponham de sede, estabelecimento estável ou 

domicílio em território português e que pratiquem operações que confiram o 

direito à dedução total ou parcial do imposto, quando sejam adquirentes de 

cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca. 

Esta alteração entra em vigor a 1 de janeiro de 2020, estando o mérito da 

medida sob avaliação até 31 de dezembro de 2022, período após o qual se 

reavaliará os resultados e pertinência do mecanismo.  
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Para mais informações recomendamos a consulta do Decreto-Lei n.º 165/2019, de 30 de outubro. 

 

Contactos 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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