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Getting to the point 

IVA - Revisão da prática no mecanismo de 
autoliquidação  
 

O Código do IVA prevê que o adquirente, sujeito passivo de IVA, de uma 

transmissão de bens ou prestações de serviços, que se considere localizada em 

Portugal, é o responsável por autoliquidar o IVA quando o fornecedor não tenha 

sede, domicílio ou estabelecimento estável em território nacional, bem como, no 

caso de se encontrar aqui registado para efeitos de IVA, não tenha nomeado 

representante fiscal. 

Apesar do exposto, a prática tem vindo a demonstrar que, desde que o 

fornecedor seja um sujeito passivo meramente registado para efeitos de IVA, 

mesmo que sem representante fiscal em Portugal, mencione IVA na fatura, a 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não tem questionado o procedimento, 

nomeadamente a dedução do imposto efetuada pelo adquirente. 

No entanto, a AT publicou a ficha doutrinária n.º 16680, de 17 de dezembro de 

2019, onde confirma a aplicação do mecanismo de autoliquidação pelos 

adquirentes para os casos em que o fornecedor não possui sede, 

estabelecimento estável ou domicílio, nem representante fiscal, no território 

nacional. 
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O impacto para o seu negócio  

Considerando a posição da AT na referida ficha doutrinária, as empresas devem rever os seus procedimentos para 

que, quando sejam efetuadas aquisições a sujeitos passivos meramente registados para efeitos de IVA em 

Portugal, e sem representante fiscal, sejam implementados mecanismos para validar que as faturas recebidas não 

mencionam IVA, efetuando, de igual forma, a autoliquidação do IVA devido. 

Para efeitos de verificação da existência de representante fiscal, as regras do Código do IVA preveem a 

obrigatoriedade de mencionar nas faturas os dados do representante. 

 
Para mais informações, por favor contacte:  
 
Lisboa: +351 210 427 500  

Porto: +351 225 439 200 
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