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IVA | Implicações do BREXIT 
 
 
Na sequência da saída do Reino Unido da UE (Brexit), a 
AT emitiu um Ofício-circulado com as alterações a 
operar no que respeita ao tratamento em IVA das 
operações com este país. 
 
Isto porque, apesar de o Reino Unido ter passado a ser 
um país terceiro a partir de 1 de Fevereiro de 2020, foi 
instituído um período de transição que determinou 
que, até 31.12.2020, o direito da União é aplicável 
integralmente àquele país, em particular a Directiva 
IVA (Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 
Novembro de 2006) e a Directiva 2008/9/CE do 
Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008 (reembolso do 
IVA a sujeitos passivos estabelecidos noutro Estado-
Membro). 
 
A partir de 1 de Janeiro de 2021, deixam, então, de 
aplicar-se ao Reino Unido, as Directivas supra 
referidas, com excepção do território da Irlanda do 
Norte, que será tratado como fazendo parte da UE 
quanto a operações relativas a bens, mas país terceiro 
relativamente às prestações de serviços. 
 
Destacamos, seguidamente, as alterações mais 
relevantes decorrentes do Brexit: 
 
 Aplicação no tempo das regras vigentes até 

31.12.2020 
 
Os direitos e obrigações dos sujeitos passivos 
decorrentes da legislação IVA, relativos a 
operações entre o Reino Unido e Portugal ocorridas 
antes de 1 de Janeiro de 2021, incluindo 
operações relativas a bens cuja expedição ou 
transporte tenham tido início antes daquela data, 
continuam em vigor até cinco anos após o termo do 
período de transição (31.12.2025). 
 
Existem 2 casos especiais: 
 As alterações às declarações MOSS submetidas em 

Portugal em que o Reino Unido é o Estado-
Membro de consumo (ou vice-versa), relativas a 
serviços prestados antes de 31.12.2020 devem ser 
submetidas o mais tardar até 31.12.2021; 

 A submissão de pedidos de reembolso, ao abrigo 
da Directiva 2008/9/CE, respeitante a IVA 
suportado no Reino Unido ou em Portugal durante 
o ano de 2020, deve ser realizada até 31.03.2020. 
 

 Prestações de serviços | regras de localização 
 
O termo do período transitório pode ter um impacto 
para os sujeitos passivos estabelecidos no Reino Unido 
que prestem serviços no território nacional bem como 
para os sujeitos passivos estabelecidos no território 
nacional que prestem serviços no Reino Unido. 
 
Com efeito, e no que respeita aos sujeitos passivos 
estabelecidos no território nacional, não obstante a 
aplicação das regras gerais de localização dos serviços, 
importa realçar que existem um conjunto de 
excepções às referidas 
regras que, em 
particular no caso de 
serviços prestados a 
não sujeitos passivos 
(operações B2C), 
passam a aplicar-se 
quando o adquirente 
tem domicílio no Reino 
Unido, agora enquanto 
país terceiro. 
 
A título exemplificativo, um serviço de consultoria ou 
engenharia ou de advocacia prestado a um particular 
com domicílio no Reino Unido passa a ser não sujeito a 
IVA em Portugal, de acordo com a excepção à regra 
geral prevista no nº 11, alínea c) do Código do IVA, 
enquanto que, até 31.12.2020, este mesmo serviço 
prestado a este mesmo particular era sujeito a IVA em 
Portugal e tributado neste território. 
 
É, assim, importante que as empresas tenham atenção 
este tipo de situações, no sentido de garantir a 
correcta aplicação das regras de localização dos 
serviços previstas no artigo 6º do Código do IVA, 
designadamente, tendo em conta que o Reino Unido 
deixa de ser considerado país da UE. 



 

 

 Transmissões de bens 
 
A partir de 1.1.2021 as regras da UE relativas à 
movimentação de bens deixam de ser aplicáveis aos 
fluxos de mercadorias entre os Estados-Membros e o 
Reino Unido, ou seja, deixa de haver transmissões e 
aquisições intracomunitárias de bens e vendas à 
distância, relativamente a mercadorias com origem ou 
com destino ao Reino Unido, passando a ocorrer 
exportações e importações de bens. 
 
Caso a expedição ou transporte tenha tido início antes 
de 31.12.2020 e tenha terminado após este período, 
aplicam-se ainda as regras vigentes até esta data 
(regras da UE).  
 
Isto significa que: 
 
 Se os bens chegarem à fronteira do território 

nacional após 31.12.2020, na apresentação à 
alfândega poderá ser exigida comprovação que o 
transporte se iniciou antes do fim daquele 
período; 

 Caso não seja comprovada a data de início do 
transporte, quando exigível, serão aplicáveis as 
formalidades aduaneiras relativas à 
movimentação de mercadorias, 
designadamente quando sejam: (a) 
provenientes de países terceiros, cujo 
enquadramento em sede de IVA depende 
do regime ou situação aduaneira a que 
forem sujeitas; (b) com destino a país 
terceiro, também aqui o enquadramento 
em IVA depende do regime aduaneiro a 
que as mercadorias forem sujeitas. 

 
 Transmissão de bens com instalação e 

montagem 
 
A transmissão de bens com instalação ou montagem, 
se estes forem expedidos ou transportados a partir do 
território nacional com destino ao Reino Unido, ou 
vice-versa, antes de 31.12.2020, mas com chegada ao 
país de destino após esse período, continua a 
considerar-se localizada no lugar onde são instalados 
ou montados (artigo 9.º do RITI e 36.º da Diretiva IVA).  
 
Contudo, se os bens forem apresentados à alfândega 
após 31.12.2020, o interessado poderá ter de provar o 
seu estatuto como mercadoria UE e que a respectiva 

circulação teve início antes do termo do período de 
transição (por meio de um documento de transporte, 
por ex.). 
 
 Se não for comprovado que a expedição ocorreu 
antes de 31.12.2020, a essa operação são aplicáveis as 
formalidades aduaneiras previstas para a exportação 
ou importação, bem como o correspondente 
tratamento em sede de IVA. 
 
 O caso particular da Irlanda do Norte 
 
O Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, que 
forma parte integrante do Acordo sobre a Saída do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da 
UE e da Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
prevê que o direito da UE em matéria de IVA, no que 
respeita aos movimentos de bens, continua a ser 
aplicável à Irlanda do Norte, após 31.12.2020. 
 
Reúnem condições para estarem abrangidos por este 
Protocolo os sujeitos passivos estabelecidos na Irlanda 
do Norte, que exerçam uma actividade relacionada 
com o comércio de bens  
 
As prestações de serviços não são abrangidas pelo 

referido Protocolo, o que 
significa que, quando 
efectuadas entre um 
Estado-Membro e a Irlanda 
do Norte, serão tratadas 
como sendo efectuadas 
entre o Estado-Membro e 
países ou territórios 
terceiros.  

 
Naturalmente que as alterações em causa terão 
implicações ao nível do preenchimento da declaração 
recapitulativa. 
 
 Reembolsos de IVA 
 
O reembolso do IVA suportado na aquisição de bens e 
serviços a partir de 1.1.2021, por sujeitos passivos 
estabelecidos no Reino Unido, com excepção da 
Irlanda do Norte, é efectuada de acordo com o 
disposto na 13.ª Directiva. 
 
Reciprocamente, os sujeitos passivos estabelecidos em 
Portugal podem solicitar o reembolso do IVA 



 

 

suportado no Reino Unido ao abrigo do procedimento 
de reembolso do IVA estabelecido na referida 
Directiva, deixando de aplicar-se a Oitava Directiva. 
 
 Regime «E-Tax-free Portugal» 
 
Passa a aplicar-se aos adquirentes com domicílio ou 
residência habitual no Reino Unido a isenção de IVA 
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do CIVA 
(transmissões de bens expedidos ou transportados 
para fora da Comunidade por um adquirente sem 
residência ou estabelecimento na UE). 
 
Esta isenção traduz-se na não liquidação de IVA nas 
transmissões de bens para fins privados feitas a 
adquirentes cujo domicílio ou residência habitual não 
se situe no território da UE que, até ao final do 
terceiro mês seguinte, os transportem na sua 
bagagem pessoal para fora deste território. 
 
De notar que a isenção em causa não se aplica a 
viajantes com domicílio ou residência habitual na 
Irlanda do Norte. 
 
 Sujeitos passivos mistos | Implicações em 

matéria de direito à dedução 
 
Determinados sujeitos passivos que enfrentam 
restrições no direito à dedução do IVA incorrido, 
decorrentes das operações que praticam, poderão ter 
de rever o seu método de apuramento do IVA a 
deduzir. 
 

Com efeito, as operações realizadas com entidades 
estabelecidas no Reino Unido, enquanto país terceiro, 
nomeadamente, as exportações e operações isentas 
nos termos do artigo 14.º do Código do IVA e as 
operações isentas nos termos dos nºs 27) e 28) do 
artigo 9.º (operações financeiras e de seguros, 
respectivamente) quando o destinatário esteja 
estabelecido ou domiciliado fora da UE ou que 
estejam directamente ligadas a bens que se destinam 
a ser exportados, passarão a conferir direito à 
dedução. 
 
A saída da UE do Reino Unido poderá, assim, significar 
um aumento do imposto a deduzir por parte de alguns 
sujeitos passivos (entidades financeiras, seguradoras, 
etc), caso estes pratiquem as operações em causa com 
clientes estabelecidos naquele território.  
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