
TAXFREE 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do Código do Imposto Sobre o Valor 

Acrescentado, são isentas de imposto as transmissões de bens expedidos ou transportados 

para fora da Comunidade por um adquirente sem residência ou estabelecimento na União 

Europeia 

Com o objetivo de desmaterialização dos procedimentos inerentes ao controlo e certificação 

dos requisitos para validação da isenção e de modo a alcançar uma maior celeridade no 

procedimento de verificação dos pressupostos da isenção o Decreto -Lei n.º 19/2017, de 14 de 

fevereiro, cria um sistema eletrónico de comunicação dos dados dos viajantes e das respetivas 

aquisições que pretendam beneficiar da isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas 

compras realizadas em Portugal. Este diploma é regulamentado pela Portaria n.º 185/2017 

publicada a 1 de junho. 

Destacam-se as seguintes notas relativas a este regime: 

ÂMBITO 

 São isentas do imposto sobre o valor acrescentado as transmissões de bens para fins privados 

feitas a adquirentes cujo domicílio ou residência habitual não se situe no território da União 

Europeia, que, até ao fim do terceiro mês seguinte, os transportem na sua bagagem pessoal 

para fora da União. 

Não há direito à isenção prevista quando, independentemente do documento de prova 

exibido, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) verifique, através de quaisquer elementos ao 

seu dispor, que o adquirente dispõe de domicílio ou residência habitual no território da União 

Europeia.  

EXCLUSÃO 

A isenção não é aplicável a transmissões de bens efetuadas em território nacional, cujo valor 

mencionado na fatura, líquido de imposto, seja inferior a € 75.  

Também não beneficiam da isenção do imposto as transmissões de bens de equipamento ou 

abastecimento de barcos desportivos e de recreio, de aviões de turismo ou de qualquer outro 

meio de transporte de uso privativo. 

CAUÇÃO 

Nestas transmissões de bens o sujeito passivo vendedor pode exigir do adquirente, a título de 

caução, o valor correspondente ao imposto que incidiria se a operação não beneficiasse da 

isenção, obrigando -se a cancelar o instrumento da caução ou a devolver -lhe o respetivo 

montante, podendo neste caso deduzir apenas os eventuais custos incorridos com a 

devolução. 

SISTEMA ELETRÓNICO DE CERTIFICAÇÃO 

 A verificação dos pressupostos da isenção do IVA é efetuada através de um sistema eletrónico 

de certificação e controlo das condições de verificação da isenção relativa às transmissões de 
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bens efetuadas nos termos do referido diploma, disponibilizado pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira.  

COMUNICAÇÃO ELETRÓNICA 

 Os sujeitos passivos vendedores que realizem transmissões de bens isentas do imposto nos 

termos deste regime devem comunicar à AT, por via eletrónica e em tempo real, os elementos 

das mesmas:  

a) Identificação do viajante;  

b) Identificação das faturas;  

c) Quantidade, designação usual e valor dos bens; 

 d) Referência ao valor do imposto, e respetivas taxas, que incidiria sobre a operação se esta 

não beneficiasse da isenção; 

e) Valor da caução quando exigida; 

 f) Valor do montante a restituir ao viajante após a certificação de saída dos bens do território 

da União Europeia, quando tenha havido caução; 

 g) Número de identificação fiscal da empresa de intermediação financeira, quando a 

restituição atrás mencionada não seja feita diretamente pelo sujeito passivo vendedor.  

ANULAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA COMUNICAÇÃO ELETRÓNICA PARA CERTIFICAÇÃO  

A anulação da comunicação eletrónica só pode ser efetuada pelo sujeito passivo vendedor que 

a efetuou, se ainda não tiver sido submetida a certificação. 

 Salvo no caso de devolução dos bens, a anulação da comunicação determina a liquidação do 

imposto e retificação das faturas que lhe estão associadas.  

 Se o sujeito passivo vendedor tiver conhecimento, até ao momento da certificação, de que 

não estão reunidos os pressupostos da isenção, deve proceder à liquidação do imposto e 

retificação das faturas que lhe estão associadas.  

 Sem prejuízo do atrás exposto, a comunicação pode ser anulada e substituída por nova 

comunicação quando se verifique existir um erro ou omissão nos elementos constantes da 

mesma ou quando ocorra alteração ou anulação de uma ou mais faturas que lhe estão 

associadas. Nestas situações o código de registo gerado aquando da submissão da nova 

comunicação anula o anterior, devendo constar do comprovativo eletrónico de registo. 

 COMPROVATIVO ELETRÓNICO DE REGISTO  

O comprovativo eletrónico de registo contém os seguintes elementos:  

a) Código e data de registo ou, na sua impossibilidade por indisponibilidade do sistema de 

comunicação eletrónica, um identificador único emitido pelo sujeito passivo vendedor ; 



 b) Identificação do sujeito passivo vendedor;  

c) Identificação do viajante; 

 d) Sendo sido exigida caução, o valor da respetiva restituição;  

e) Identificação das faturas associadas à comunicação. 

VERIFICAÇÃO DA ISENÇÃO  

 Com a certificação de saída dos bens, a AT comunica ao sujeito passivo vendedor, por via 

eletrónica, que estão reunidas as condições de verificação da isenção.  

 Quando a certificação de saída dos bens do território da União Europeia for efetuada por 

outro Estado- Membro, o adquirente, ou um terceiro por conta do sujeito passivo vendedor, 

devolve a este os exemplares dos documentos relevantes, devidamente visados para efeitos 

de confirmação da isenção. Nestes casos o sujeito passivo vendedor comunica à AT, por via 

eletrónica, a data de receção dos documentos relevantes, devidamente visados. A  

comunicação, feita através do sistema eletrónico de certificação, deve conter os seguintes 

elementos: 

 a) Código de registo ou, quando aplicável , código identificativo emitido pelo próprio sujeito 

passivo vendedor; 

 b) Identificação da estância aduaneira de saída dos bens; 

 c) Data da certificação da exportação;  

d) Número e data das faturas que foram objeto de certificação.  

 Se, passados 150 dias após a transmissão dos bens, o sujeito passivo vendedor não tiver na 

sua posse a comprovação de saída dos mesmos do território da União Europeia, deve proceder 

à liquidação do imposto até ao fim do período declarativo seguinte àquele em que terminou o 

referido prazo.  

PROCEDIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO VENDEDOR  

 Para a realização das transmissões de bens isentas, o sujeito passivo vendedor deve:  

a) Conferir documentalmente que o viajante reúne as condições para efetuar aquisições de 

bens isentas; 

 b) Confirmar que os bens reúnem as condições previstas; 

 c) Sendo exigida caução, informar o viajante do respetivo valor e modo de restituição, 

identificando a entidade que procede à mesma;  

d) Emitir a fatura correspondente, contendo a identidade e o domicílio ou residência habitual 

do adquirente; 



 e) Efetuar a comunicação eletrónica para certificação. Sem prejuízo da possibilidade de 

anulação ou substituição, a comunicação eletrónica deve ser efetuada imediatamente após a 

emissão das faturas que lhe sejam associadas, apenas podendo abranger faturas emitidas na 

mesma data; 

f) Entregar ao viajante o comprovativo eletrónico de registo.  

Não sendo certificada a exportação o sujeito passivo vendedor procede à liquidação do 

imposto que se mostre devido. 

 NORMA TRANSITÓRIA E ENTRADA EM VIGOR 

Até 31 de dezembro de 2017, os sujeitos passivos que realizem transmissões de bens isentas 

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado podem optar pelo procedimento previsto no Decreto -Lei n.º 295/87, de 31 de 

julho, com a redação em vigor até à sua revogação pelo presente decreto -lei, sendo 

dispensados da obrigação de comunicação eletrónica, obrigatória a partir de 1 de janeiro de 

2018. 

O presente decreto -lei assim como a referida portaria entram em vigor no dia 1 de julho de 

2017. 

Nota: Informa-se que estas notas não dispensam a leitura integral da legislação referida. 

 


