
 

 

  

This Information is sent in compliance with articles 22 and 23 of Decree-Law no. 7/2004, of 7 January, regard-

ing unsolicited e-mails. If you wish to be removed from our mailing list and avoid similar future 

communications, please send an email with "Remove" to the email address newsletter@rffadvogados.com. 

 

 

This Information is intended for general distribution to clients and colleagues and the information contained 

herein is provided as a general and abstract overview. It should not be used as a basis on which to make deci-

sions and professional legal advice should be sought for specific cases. The contents of this Information may 

not be reproduced, in whole or in part, without the express consent of the author. If you should require further 

information on this topic, please contact contact@rfflawyers.com. 

Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm”/ Band 1 Tax “RFF Leading Individual” and highlighted in “Hall 

of Fame”, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Chambers & Partners – Band 1 Tax “RFF Ranked Lawyer”, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and Band 

1 “Private Wealth Law” - HNW “RFF Ranked Lawyer”, 2018 

International Tax Review – “Best European Newcomer” (shortlisted) 2013 / “Tax Controversy Leaders”, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 / “Indirect Tax Leaders”, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 / “Women in Tax Leaders 

Guide”, 2015, 2016,2017, 2018, 2019 / “European Best Newcomer”, 2016 / “Tax Firm of the Year”, “European 

Tax Disputes of the Year” and “European Indirect Tax Firm of the Year”, (shortlisted) 2017  

Best Lawyers – “RFF Tax Lawyer of the Year”, 2014 / “Recommended Lawyers”, 2015, 2016, 2017, 2018 

Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year”, 2013, 2015, 2016 / “RFF Corporate Tax Contro-

versy Thought Leader”, 2017 “Corporate Tax: Advisory and Controversy”, 2017, 2018, 2019 

Legal Week – RFF was the only Portuguese in the “250 Private Client Global Elite Lawyers” 2018 

STEP Private Clients Awards - RFF “Advocate of the Year 2019” (shortlisted) 

IBFD Tax Correspondent Angola, Mozambique and East-Timor, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

* 

 

NEWSLETTER 
 

A TRANSPOSIÇÃO DAS “QUICK FIXES” 

Nº 61/20 

SUMÁRIO 

Importa recordar que, em 2016, a Comissão Europeia, numa Comuni-

cação relativa a um Plano de Acão sobre o IVA, denominada “Rumo a 

um espaço único do IVA na União Europeia – Chegou o momento de 

decidir” anunciou a sua intenção de adotar um regime definitivo de 

IVA para o comércio transfronteiras intra-União – mais simples e im-

pulsionador do mercado comum e das trocas transfronteiriças – e 

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 

No passado dia 24 de agosto de 2020, 

foi publicada a Lei n.º 49/2020, medi-

ante a qual é transposta para o 

ordenamento jurídico nacional a Dire-

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

de dezembro de 2018, que altera a Dire-

tiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 

de novembro de 2006, relativa ao sis-

tema comum do IVA, implementando 

assim as medidas de simplificação de-

signadas por Quick Fixes. 

Esta transposição é o culminar do pro-

cesso que teve início, em Portugal, em 

dezembro de 2019, com a apresenta-

ção da Proposta de Lei n.º 7/XIV de 19 

de dezembro e, ao nível da União, em 

dezembro 2018 com a aprovação da Di-

retiva acima referida.  

Conforme tivemos oportunidade de re-

ferir a propósito da proposta de Lei, 

esta transposição apenas se reporta a 

três medidas de simplificação, uma vez 

que a quarta medida resulta da aplica-

bilidade direta, no nosso ordenamento 

jurídico interno, dos Regulamentos 

emanados pela União Europeia, neste 

caso, do Regulamento de Execução n.º 

282/2011, de 15 de Março, alterado 

pelo Regulamento de Execução n.º 

1912/2018, de 4 de Dezembro.  

A transposição da Diretiva mediante a 

aprovação este novo diploma legal (Lei 

n.º 49/2020, de 24 de agosto), traduz-

se em alterações ao Código do IVA e, 

bem assim, ao Regime do IVA nas Tran-

sações Intracomunitárias (RITI). 

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); 

• transações em cadeia; 

• Inclusão do número de identifica-

ção de IVA (de requisito formal a 

substancial); e, 

• prova de transporte para efeitos 

das isenções relacionadas com as 

operações intracomunitárias. 

AS VENDAS À CONSIGNAÇÃO 

Conforme já constava da proposta de 

Lei, com a introdução das alterações de-

correntes da Diretiva é instituído um 

regime próprio de venda de bens à con-

signação, retirando esta transação do 

escopo da norma que a qualificava 

como uma operação assimilada a uma 

entrega onerosa de bens. 
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Neste sentido, de acordo com o regime 

ora implementado, é permitida uma 

dispensa de registo de IVA no Estado-

Membro de destino dos bens quando se 

verifiquem, cumulativamente, as se-

guintes condições: 

• os bens sejam expedidos ou trans-

portados para outro Estado-

Membro tendo em vista a sua pos-

terior transmissão, no prazo 

máximo de um ano, a outro sujeito 

passivo que se tenha comprome-

tido a adquirir a propriedade 

desses bens nos termos de um 

acordo existente entre ambos os 

sujeitos passivos; 

• 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; 

• 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 respe-

tivo número de identificação 

sejam conhecidos do sujeito pas-

sivo vendedor, no momento em 

que se inicia a expedição ou trans-

porte; 

• o sujeito passivo expeditor pro-

ceda ao registo dessa 

transferência e inclua os respeti-

vos dados na declaração 

recapitulativa do período. 

Nestes casos, contrariamente ao re-

gime até aqui em vigor, apenas existirá 

uma transmissão intracomunitária de 

bens seguida de uma aquisição intraco-

munitária, sem necessidade de registo 

para efeitos de IVA do sujeito passivo 

consignante. 

Excetuadas algumas situações, entre as 

quais, situações de destruição ou expe-

dição para fora da União Europeia, é de 

referir que, na ausência de entrega dos 

bens ao sujeito passivo consignatário no 

referido prazo de um ano, considerar-

se-á, para efeitos de liquidação de im-

posto, que existiu uma transmissão 

onerosa de bens, sujeita a tributação, 

nos termos gerais. 

AS OPERAÇÕES EM CADEIA 

As operações em cadeia dizem respeito 

a sucessivas entregas de bens que são 

objeto de um único transporte intraco-

munitário, pretendendo-se com esta 

alteração obter a uniformização da 

forma como as diversas Administrações 

fiscais encaram este tipo de operações, 

evitando-se, por esta via, que diferentes 
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formas de atuação resultem em situa-

ções nas quais não existe aplicação de 

isenção, ou em que não exista qualquer 

tipo de tributação. 

Para o efeito, estabelece-se que caso os 

mesmos bens sejam objeto de entregas 

sucessivas e sejam expedidos ou trans-

portados a partir de um Estado-

Membro para outro Estado-Membro di-

retamente do primeiro fornecedor para 

o último destinatário da cadeia, a expe-

dição (ou transporte) é exclusivamente 

imputada à entrega efetuada ao opera-

dor intermediário. 

Contudo, em derrogação de tal regra, 

estipula-se que a expedição é exclusiva-

mente imputada à entrega de bens 

efetuada 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. 

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 cadeia 

de operações. 

OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE IVA 

Esta Quick Fix diretamente relacionada 

com a isenção de IVA nas entregas intra-

comunitárias e, nessa medida, com as 

situações de “Fraude Carrossel” visa 

dar resposta às solicitações formuladas 

pelos Estados-Membros no sentido de a 

Diretiva IVA comtemplar a exigência de 

um número de IVA válido ao adquirente 

do bem num Estado-Membro diferente 

daquele em que se inicia o transporte 

dos bens, como condição substantiva 

para que o fornecedor pudesse ser au-

torizado a aplicar a isenção. 

O regime previsto na Diretiva IVA base-

ava-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 condição for-

mal de acesso à isenção.  

Neste contexto, o regime até aqui vi-

gente apenas permitia às 

Administrações fiscais dos Estados-
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Membros desencadear sanções com 

vista a punir as incorreções nas infor-

mações prestadas, não impedindo, a 

aplicação da isenção prevista 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. 

A DATA DA PRODUÇÃO DE  

EFEITOS 

De acordo com o estipulado pela Lei n.º 

49/2020 de 24 de agosto, após a sua 

entrada em vigor, as disposições nela 

contidas deverão ver os seus efeitos re-

troagir a 1 de janeiro de 2020. 

Tal opção prende-se com as obrigações 

assumidas ao nível da União e que pre-

viam a entrada em vigor das Quick 

Fixes, em janeiro deste ano.  

Por forma a garantir o cumprimento 

das obrigações declarativas decorren-

tes da referida retroação de efeitos, é 

estabelecido um período para os sujei-

tos passivos entregarem as 

declarações de substituição necessá-

rias à regularização da sua situação 

tributária, o qua se estenderá até ao dia 

31 de dezembro de 2020.  

Lisboa, 9 de setembro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 
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