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Enquadrando os antecedentes das medidas cuja análise nos iremos 

debruçar, importa recordar que, em 2016, a Comissão Europeia, numa 

Comunicação relativa a um Plano de Acção sobre o IVA, denominada 

“Rumo a um espaço único do IVA na União Europeia – Chegou o mo-

mento de decidir” anunciou a sua intenção de adoptar um regime 

definitivo de IVA para o comércio transfronteiras intra-União – mais 

simples e impulsionador do mercado comum e das trocas transfron-

teiriças – baseado no princípio da sua tributação no Estado-Membro 

de destino dos bens, a fim de criar um espaço único de IVA, na União 

Europeia. 
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ENQUADRAMENTO 

Enquadrando os antecedentes das me-

didas cuja análise nos iremos debruçar, 

importa recordar que, em 2016, a Co-

missão Europeia, numa Comunicação 

relativa a um Plano de Acção sobre o 

IVA, denominada “Rumo a um espaço 

único do IVA na União Europeia – Che-

gou o momento de decidir” anunciou a 

sua intenção de adoptar um regime de-

finitivo de IVA para o comércio 

transfronteiras intra-União – mais sim-

ples e impulsionador do mercado 

comum e das trocas transfronteiriças – 

baseado no princípio da sua tributação 

no Estado-Membro de destino dos 

bens, a fim de criar um espaço único de 

IVA, na União Europeia. 

Nas suas conclusões, o Conselho de-

fendeu que, enquanto decorriam os 

trabalhos da Comissão sobre o regime 

definitivo de IVA para as trocas comer-

ciais intra-União, deviam ser 

introduzidas melhorias no actual sis-

tema de IVA, tendo sido solicitadas 

alterações de curto prazo – denomina-

dos quick fixes –, relativas às trocas 

comerciais transfronteiriças realizadas 

entre empresas (B2B - Business to 

Business), com o objectivo de alcançar 

um sistema de IVA assente na tributa-

ção com base no destino.  

Neste âmbito, a Proposta de Lei n.º 

7/XIV de 19 de dezembro visa transpor, 

para a ordem jurídica nacional, a Direc-

tiva (EU) 2018/1910 do Conselho, de 4 

de Dezembro de 2018, que altera a Di-

rectiva 2006/112/CE do Conselho, de 

28 de Novembro de 2006, relativa ao 

sistema comum do IVA, e ainda da Di-

rectiva (EU) 2019/475 do Conselho de 

18 de Fevereiro de 2019, que altera as 

Directivas 2006/112/CE e 

2008/118/CE, implementando assim as 

medidas de simplificação designadas 

por quick fixes. 

É de referir que a Proposta de Lei ape-

nas diz respeito a três medidas de 

simplificação, uma vez que a quarta me-

dida resulta da aplicabilidade directa, no 

nosso ordenamento jurídico interno, 

dos Regulamentos emanados pela 

União Europeia, neste caso, do Regula-

mento de Execução n.º 282/2011, de 15 

de Março, alterado pelo Regulamento de 

Execução n.º 1912/2018, de 4 de De-

zembro.  

As quatro medidas de simplificação no 

âmbito das transmissões de bens B2B, 

entre Estado-Membros, em sede de IVA, 

são relativas a: 

• vendas à consignação (call-off 

stocks); 
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• transacções em cadeia; 

• Inclusão do número de identifica-

ção de IVA (de requisito formal a 

substancial); 

• prova de transporte para efeitos 

das isenções relacionadas com as 

operações intracomunitárias. 

A aplicação das medidas constantes da 

Proposta de Lei e do Regulamento de 

Execução traduz-se em alterações ao 

Código do IVA e, bem assim, ao Regime 

do IVA nas Transacções Intracomunitá-

rias (RITI). 

VENDAS À CONSIGNAÇÃO 

A venda de bens à consignação con-

siste, grosso modo, no contrato pelo 

qual uma das partes (“consignante”) 

entrega à outra (“consignatário”) de-

terminada quantidade de bens para que 

esta (“consignatário”) os coloque à 

venda, reservando para si (“consig-

nante”) a propriedade dos mesmos e, 

nessa medida, a possibilidade de reaver 

os bens que não sejam vendidos. 

No fundo, o regime de venda de bens à 

consignação visa disponibilizar ao con-

signatário uma determinada 

quantidade de bens para venda, sem 

que este tenha que suportar os encar-

gos inerentes à propriedade dos 

mesmos, designadamente, o risco de 

perda ou de não alienação do stock. 

Actualmente, quando existe a realiza-

ção de uma transferência de bens à 

consignação entre sujeitos passivos de 

IVA situados em Estados-Membros dis-

tintos, tal operação é enquadrada, para 

efeitos de tributação, da seguinte 

forma:  

(i) presume-se a existência de uma 

transmissão intracomunitária de 

bens, efectuada pelo sujeito pas-

sivo consignante; 

(ii) à qual se segue uma, também, 

presumida, aquisição intracomu-

nitária de bens pelo mesmo 

sujeito passivo, registado para 

efeitos de IVA no Estado-Membro 

de chegada dos bens; 

(iii) e que culmina com uma transmis-

são interna de bens, entre este 

sujeito passivo, registado para 

efeitos de IVA no Estado de che-

gada dos bens (consignante) e o 

sujeito passivo de IVA situado no 

Estado-Membro de chegada dos 

bens (consignatário). 

No fluxo de transacções ora descrito, 

apenas existe liquidação de IVA no mo-

mento em que ocorre a transmissão 

interna de bens entre o registo de IVA do 

sujeito passivo consignante e o sujeito 

passivo consignatário.  
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Com efeito, ao abrigo das normas cons-

tantes no RITI, a transacção (i) e a 

transacção (ii) anteriormente descritas 

são consideradas como transacções 

isentas de imposto.  

Tal como está actualmente configurado 

o enquadramento em sede de IVA des-

tas operações, o sujeito passivo 

consignante fica adstrito a registar-se, 

para efeitos de IVA, no Estado-Membro 

de destino dos bens e, consequente-

mente, a cumprir todas as obrigações 

declarativas existentes, sendo equipa-

rado, nessa medida, aos demais 

sujeitos passivos de IVA desse Estado. 

Conhecido o anterior regime, importa 

notar que a medida concebida para as 

vendas de bens à consignação entre su-

jeitos passivos de IVA de Estados-

Membros distintos (relações B2B 

transfronteiriças), prevê a possibili-

dade de simplificação desta 

transacção, designadamente, através 

da dispensa de registo para efeitos de 

IVA, no Estado-Membro de destino, do 

sujeito passivo consignante. 

Com efeito, propõe-se a implementa-

ção de um regime próprio de venda de 

bens à consignação, retirando esta 

transacção do escopo da norma que a 

equiparava a uma entrega onerosa de 

bens. 

Neste sentido, propõe-se que a pre-

sente medida de simplificação – 

tendente a dispensar o registo de IVA no 

Estado-Membro de destino – seja apli-

cável, quando se verifiquem, 

cumulativamente, as seguintes condi-

ções: 

(i) os bens sejam expedidos ou 

transportados para outro Estado-

Membro tendo em vista a sua pos-

terior transmissão, no prazo 

máximo de um ano, a outro su-

jeito passivo que se tenha 

comprometido a adquirir a propri-

edade desses bens nos termos de 

um acordo existente entre ambos 

os sujeitos passivos; 

(ii) o sujeito passivo que procede à 

expedição ou transporte não dis-

ponha de sede nem 

estabelecimento estável no Es-

tado-Membro de chegada dos 

bens; 

(iii) o sujeito passivo destinatário da 

transmissão de bens esteja regis-

tado para efeitos do imposto 

sobre o valor acrescentado no Es-

tado-Membro de chegada dos 

bens e a sua identidade e respec-

tivo número de identificação 

sejam conhecidos do sujeito pas-

sivo referido na alínea anterior, no 

momento em que se inicia a expe-

dição ou transporte; 
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(iv) o sujeito passivo consignatário 

proceda ao registo dessa transfe-

rência e inclua os respectivos 

dados na declaração recapitula-

tiva do período. 

Nestes casos, contrariamente ao re-

gime actual, apenas existirá uma 

transmissão intracomunitária de bens 

seguida de uma aquisição intracomuni-

tária, sem necessidade de registo para 

efeitos de IVA do sujeito passivo con-

signante. 

Exceptuadas algumas situações, entre 

as quais, situações de destruição ou ex-

pedição para fora da União Europeia, é 

de referir que, na ausência de entrega 

dos bens ao sujeito passivo consignatá-

rio no referido prazo de um ano, 

considerar-se-á, para efeitos de liquida-

ção de imposto, que existiu uma 

transmissão onerosa de bens, sujeita a 

tributação, nos termos gerais. 

OPERAÇÕES EM CADEIA 

As operações em cadeia dizem respeito 

a sucessivas entregas de bens que são 

objecto de um único transporte intraco-

munitário, pretendendo-se com esta 

alteração obter a uniformização da 

forma como as diversas Administra-

ções fiscais encaram este tipo de 

operações, evitando-se, por esta via, 

que diferentes formas de actuação re-

sultem em situações nas quais não 

existe aplicação de isenção, ou em que 

não exista qualquer tipo de tributação. 

Para o efeito, prevê-se que caso os mes-

mos bens sejam objecto de entregas 

sucessivas e sejam expedidos ou trans-

portados a partir de um Estado-Membro 

para outro Estado-Membro directa-

mente do primeiro fornecedor para o 

último destinatário da cadeia, a expedi-

ção (ou transporte) é exclusivamente 

imputada à entrega efectuada ao opera-

dor intermediário. 

Contudo, em derrogação de tal regra, 

prevê-se que a expedição é exclusiva-

mente imputada à entrega de bens 

efectuada pelo operador intermediário, 

caso este tenha comunicado ao seu for-

necedor o número de identificação de 

IVA que lhe foi emitido pelo Estado-

Membro a partir do qual os bens são ex-

pedidos ou transportados. 

Neste âmbito, deverá entender-se por 

operador intermediário um fornecedor 

da operação em cadeia que não seja o 

primeiro fornecedor da cadeia e que 

proceda, por si ou por conta de terceiro 

agindo por sua conta, à expedição ou 

transporte dos bens. 
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Por esta via, assegura-se uma regra co-

mum segundo a qual, desde que 

estejam reunidas determinadas condi-

ções, o transporte de bens deverá ser 

imputado a uma única entrega na ca-

deia de operações. 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE 

IVA 

Esta quick fix directamente relacionada 

com a isenção de IVA nas entregas in-

tracomunitárias e, nessa medida, com 

as situações de “Fraude Carrossel” visa 

dar resposta às solicitações formuladas 

pelos Estados-Membros no sentido de 

a Directiva IVA comtemplar a exigência 

de um número de IVA válido ao adqui-

rente do bem num Estado-Membro 

diferente daquele em que se inicia o 

transporte dos bens, como condição 

substantiva para que o fornecedor pu-

desse ser autorizado a aplicar a 

isenção. 

O regime previsto na Directiva IVA ba-

seava-se na obrigação de o fornecedor 

apresentar uma declaração recapitula-

tiva na qual estava incluído o número de 

identificação de IVA do adquirente e 

que se consubstanciava numa condi-

ção formal de acesso à isenção.  

Neste contexto, o regime vigente ape-

nas permitia às Administrações fiscais 

dos Estados-Membros desencadear 

sanções com vista a punir as incorrec-

ções nas informações prestadas, não 

impedindo, a aplicação da isenção pre-

vista para as entregas 

intracomunitárias. 

Com as alterações agora introduzidas 

passa a constituir uma condição subs-

tantiva para a aplicação da isenção que 

o adquirente esteja identificado para 

efeitos de IVA num Estado-Membro di-

ferente do Estado de partida da 

expedição ou do transporte de bens. 

Com efeito, tendo presente a legislação 

então vigente, a jurisprudência do Tribu-

nal de Justiça da União Europeia não 

considera suficiente para efeitos de re-

cusa da aplicação de isenção nas 

transmissões intracomunitárias, a falta 

de registo do número de IVA no sistema 

VIES (enquanto requisito meramente 

formal), nos casos em que fosse possí-

vel demonstrar que os demais 

requisitos substantivos estavam preen-

chidos. 
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PROVA DE TRANSPORTE PARA 

EFEITOS DAS ISENÇÕES RELACI-

ONADAS COM AS OPERAÇÕES 

INTRACOMUNITÁRIAS 

A isenção de IVA nas transmissões in-

tracomunitárias de bens está 

dependente do cumprimento de vários 

requisitos, sendo um deles o transporte 

efectivo dos bens de um Estado-Mem-

bro para outro.  

Contudo, existem divergências entre as 

várias legislações nacionais no que diz 

respeito aos documentos que compro-

vam ou demonstram a expedição dos 

bens para fora do Estado-Membro de 

origem com destino ao adquirente loca-

lizado em outro Estado-Membro. 

Com vista à harmonização de procedi-

mentos, o Regulamento de Execução 

EU nº 2018/1912, de 7 de dezembro que 

altera o Regulamento de Execução (UE) 

nº 282/2011, de 23 de março, enuncia 

os documentos que os sujeitos passi-

vos devem reunir para comprovar a 

expedição dos bens para o território de 

outro Estado-Membro. 

Assim, presume-se que os bens foram 

expedidos ou transportados a partir de 

um Estado-Membro para fora do res-

pectivo território mas dentro da 

comunidade, quando o vendedor indica 

que os bens foram por ele transporta-

dos ou expedidos, ou por terceiros 

agindo por sua conta, e que está na 

posse de:  

(i) pelo menos, dois elementos de 

prova não contraditórios relativos 

à transmissão – considerando-se 

elementos de prova, para este 

efeito, documentos relacionados 

com o transporte ou a expedição 

dos bens, tais como uma declara-

ção de expedição CMR assinada, 

um conhecimento de embarque, 

uma factura do frete aéreo, uma 

factura emitida pelo transporta-

dor dos bens –, emitidos por duas 

partes independentes uma da ou-

tra, do vendedor e do adquirente, 

ou,  

(ii) de qualquer um dos elementos de 

prova acima referidos em con-

junto com qualquer um dos 

elementos de prova não contradi-

tórios relativos ao transporte – 

considerando-se elementos de 

prova, para este efeito, uma apó-

lice de seguro relativa ao 

transporte ou à expedição dos 

bens ou documentos bancários 

comprovativos do pagamento do 

transporte ou da expedição dos 

bens; documentos oficiais emiti-

dos por uma entidade pública, por 
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exemplo um notário, que confir-

mem a chegada dos bens ao 

Estado-Membro de destino; e um 

recibo emitido por um depositário 

no Estado-Membro de destino, 

que confirme a armazenagem dos 

bens nesse Estado-Membro – que 

confirmem o transporte ou a ex-

pedição emitidos por duas partes 

independentes uma da outra, do 

vendedor e do adquirente. 

Alternativamente, considera-se que os 

bens foram expedidos quando o vende-

dor está na posse: 

(i) de uma declaração escrita do ad-

quirente, indicando que os bens 

foram por ele transportados ou 

expedidos, ou por terceiros 

agindo por conta do adquirente, e 

mencionando o Estado-Membro 

de destino dos bens e a data de 

emissão, o nome e endereço do 

adquirente, a quantidade e natu-

reza dos bens, a data e o lugar de 

chegada dos bens e, no caso de 

entregas de meios de transporte, 

o número de identificação dos 

meios de transporte, e a identifi-

cação da pessoa que aceita os 

bens por conta do adquirente (de-

vendo esta declaração ser 

fornecida pelo adquirente, ao ven-

dedor, até ao décimo dia do mês 

seguinte ao da entrega), e 

(ii) pelo menos dois elementos de 

prova não contraditórios relativos 

à transmissão – considerando-se 

elementos de prova, para este 

efeito, tal como referido anterior-

mente, documentos relacionados 

com o transporte ou a expedição 

dos bens, tais como uma declara-

ção de expedição CMR assinada, 

um conhecimento de embarque, 

uma factura do frete aéreo, uma 

factura emitida pelo transporta-

dor dos bens –, emitidos por duas 

partes independentes uma da ou-

tra, do vendedor e do adquirente, 

ou de qualquer um dos referidos 

elementos em conjunto com qual-

quer um dos elementos de prova 

não contraditórios que confir-

mem o transporte ou a expedição 

– considerando-se elementos de 

prova, para este efeito, uma apó-

lice de seguro relativa ao 

transporte ou à expedição dos 

bens ou documentos bancários 

comprovativos do pagamento do 

transporte ou da expedição dos 

bens; documentos oficiais emiti-

dos por uma entidade pública, por 

exemplo um notário, que confir-

mem a chegada dos bens ao 
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Estado-Membro de destino; e um 

recibo emitido por um depositário 

no Estado-Membro de destino, 

que confirme a armazenagem dos 

bens nesse Estado-Membro –, 

que confirmem o transporte ou a 

expedição emitidos por duas par-

tes independentes uma da outra, 

do vendedor e do adquirente. 

CONCLUSÕES 

Da análise efectuada às quick fixes 

apresentadas tanto na Directiva – e re-

flectidas na Proposta de Lei conhecida 

–, como no Regulamento torna-se evi-

dente o esforço da Comissão em 

uniformizar a legislação aplicável na 

matéria respeitante às transmissões in-

tracomunitárias de bens, procurando, 

assim, suprir divergências legislativas 

entre os vários Estados-Membros.  

Não obstante, a aplicação destas medi-

das parece implicar um esforço 

burocrático na esfera das empresas 

que praticam este tipo de operações, 

densificando as suas obrigações decla-

rativas e, bem assim, a exigência de 

requisitos documentais o que, em úl-

tima análise, prejudica a simplificação 

que também é pretendida na aplicação 

deste imposto a nível comunitário. 

Com efeito, estas medidas têm impac-

tos ao nível do cumprimento de 

obrigações administrativas, registo de 

empresas para efeitos de IVA, contra-

tos, documentos de suporte e facturas. 

ENTRADA EM VIGOR 

No que diz respeito às alterações ao Re-

gulamento, que não carece de 

transposição, a sua entrada em vigor 

ocorreu no passado dia 1 de Janeiro de 

2020. 

No que respeita às normas que resultam 

da Directiva, cuja transposição deveria 

ter assegurado a sua entrada em vigor 

também no passado dia 1 de Janeiro de 

2020, aguarda-se ainda a publicação do 

correspondente diploma. 

Lisboa, 10 de Janeiro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 
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