
 

 

N/Ref. 28/17                         Angra do Heroísmo, Março de 2017 
 

Assunto: ISENÇÃO DO IVA A ADQUIRENTES NÃO RESIDENTES NA U.E. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei nº 19/2017, de 14 de Fevereiro, no 

Diário da República, n.º 32, I Série, de 14 de Fevereiro, que vem estabelecer um sistema 

electrónico de comunicação dos dados dos viajantes e das respectivas aquisições que 

pretendam beneficiar da isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas compras 

realizadas em Portugal, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 151.º da Lei n.º 

7-A/2016, de 30 de Março. 

Com o elevado crescimento do turismo em Portugal, justifica-se a adopção de procedimentos 

mais céleres e simplificados que facilitem a mencionada isenção de imposto sobre o valor 

acrescentado aos viajantes. 

 

Âmbito:  

Isenta 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. 

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

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

 

Comunicação Electrónica: 

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

termos do presente decreto-lei devem comunicar à AT, por via electrónica e em tempo real, 

os elementos das mesmas: 

a) Identificação do viajante; 

b) Identificação das facturas; 

c) Quantidade, designação usual e valor dos bens; 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106448765/details/maximized?serie=I&day=2017-02-14&date=2017-02-01
https://dre.pt/home/-/dre/73958532/details/maximized?p_auth=cA8hmhSn
https://dre.pt/home/-/dre/73958532/details/maximized?p_auth=cA8hmhSn


 

 

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

não beneficiasse da isenção. 

Faturação 

As -

adquirente.  

 

, a AT comu

, se . 

-

entra em vigor no dia 1 de Julho de 2017. 

A presente circular não dispensa a sua leitura, que poderá consultar no site do Diário da 

República ou no site desta Câmara do Comércio, em www.ccah.eu, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1489666017.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1489666017.pdf

