
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the point, with confidence  

IVA – Sujeitos passivos não residentes 

Regras de inversão previstas no Código do IVA 

Nos termos do  Código do IVA, o adquirente, sujeito passivo, de uma transmissão de 
bens ou prestação 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, sendo, em determinadas 
situações, condição adicional que o fornecedor não tenha também nomeado 
representante fiscal em Portugal. 

Neste contexto, foi publicado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”) o Ofício 
Circulado n.º 30235, de 27 de abril de 2021, visando esclarecer o conjunto de direitos 
e obrigações, em sede de IVA, que impendem sobre os sujeitos passivos não 
residentes no território nacional que aqui realizem transmissões de bens e 
prestações de serviços e, bem assim, as regras aplicáveis às operações em que ocorre 
a inversão do sujeito passivo (cabendo ao adquirente estabelecido ou com 
representante fiscal em Portugal a autoliquidação do imposto). 
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Nova interpretação da AT 

quanto à aplicação da regra 
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Considerando a recente interpretação da AT plasmada no Ofício Circulado em apreço, as empresas devem agora rever 
os procedimentos adotados, quer sejam um sujeito passivo não residente em Portugal, quer sejam uma entidade 
estabelecida em Portugal que efetue aquisições a entidades aqui não estabelecidas. 

Para mais detalhe consulte o referido Ofício-Circulado aqui. 

Saída do Reino Unido da UE (Brexit) – prorrogação do prazo para designação de representante fiscal 

Foi divulgado o Despacho n. º 150/2021.XXII, de 30 de abril, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (“SEAF”), que 
estabelece: 

1. que a designação de representante fiscal por parte dos cidadãos e pessoas coletivas que se encontram registados 
na base de dados da AT e possuam a morada no Reino Unido, possa ser realizada até 30 de junho de 2022, sem 
qualquer penalidade; 
 

2. que até 30 de junho de 2022 se mantenha o endereçamento atual, para o Reino Unido, para os casos em que não 
foi nomeado representante; 

 
3. que relativamente às novas inscrições e inícios de atividade, bem como as alterações de morada para o Reino 

Unido, não se aplique o prazo referido no ponto 1. acima indicado, sendo obrigatória a nomeação de 
representante, de acordo com o legalmente estabelecido; 

 
4. a revogação do Despacho n. º 514/2020.XXII (que determinava o prazo de 30 de junho de 2021 para a obrigação 

referida em 1). 

Para mais detalhe consulte o Despacho em causa aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30235_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_514_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_150_2021.pdf
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Quando investimos, investimos 
em confiança. 

mailto:ptdeloittetax@deloitte.pt

