
Alterações no 

IVA UE  
Vigente a partir de 1 de 

julho de 2021

Com vigência em 1 de julho de 2021, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA)  terá 

mudanças significativas em suas regras na União Europeia (UE), com impactos 

nas importações da UE avaliadas em até €150. Embora essas alterações visem 

principalmente as remessas do e-commerce B2C, elas irão também impactar o

B2B.

As novas regras do IVA UE (EU VAT) exigirão mudanças nos sistemas e 

procedimentos do e-commerce. 

Se você vende produtos on-line para consumidores da UE,  recomendamos que 

você adapte o seu negócio agora.



Vamos olhar como isso muda as práticas atuais de 

importação da União Europeia

Práticas IVA: antes de 1 de julho de 2021 Práticas IVA: após 1 de julho de 2021

1. 
Todos os bens com valor intrínseco de até
€22 importados na UE estão isentos do IVA.

A UE irá remover o IVA de minimis de €22, o que 
significa que os bens até esse valor importados na 
UE já não estão mais isentos do IVA.

2.

As empresas de comércio eletrônico que 
vendem produtos diretamente aos 
consumidores da UE necessitam se registrar 
para o pagamento do IVA em cada país que 
vendem, dependendo do regulamento 
local.

As empresas de comércio eletrônico que vendem 
produtos no valor de até €150 diretamente aos 
consumidores da UE podem se registrar, declarar 
e pagar o IVA UE por meio da nova plataforma 
IOSS. 

É necessário apenas um único registro para o 
pagamento do IVA sobre as vendas em toda a UE.

3.

As empresas que vendem produtos para 
consumidores da UE por meio de 
marketplaces são responsáveis por 
determinar o valor intrínseco dos produtos 
vendidos, declarar e pagar o IVA, se este for 
coletado no ponto de venda.

Os marketplaces serão responsáveis por 
determinar o valor intrínseco dos produtos 
vendidos em sua plataforma, e se estiver dentro 
do limite de €150, deverão cobrar a taxa IVA do 
país de destino ao consumidor no ponto de 
venda.

O marketplace é então responsável por declarar e 
pagar o IVA dessas mercadorias por meio da nova 
plataforma IOSS. 

O que muda?

1.

A isenção do IVA para as 

importações da UE com 

um valor intrínseco até 

€22 euros será abolida

2.

Uma plataforma de 
Importação One Stop 
Shop (IOSS) será lançada 
para empresas B2C a fim 
de liquidar o IVA UE para 
mercadorias avaliadas 
em até €150

3.

Os marketplaces serão 
responsáveis pelo 
cumprimento do IVA UE 
para mercadorias com 
valores de até €150 
vendidos em suas 
plataformas



Equiparar as condições das empresas da UE em relação ao IVA
Atualmente, as importações na UE no valor de até € 22 estão isentas do IVA. Uma vez que 

não existe tal isenção para as empresas que transportam dentro da UE, isso as coloca em 

desvantagem competitiva. Remover esta isenção para as importações, portanto, nivela a 

competitividade.

Facilitar o comércio eletrônico internacional
Com a plataforma IOSS, a UE deseja modernizar e simplificar o cumprimento do IVA para 

empresas de comércio eletrônico, eliminando a necessidade de registro do IVA em vários 

países. Ao excluir o pagamento do IVA do desembaraço, visa também acelerar esse 

processo.

Evitar fraudes do IVA no E-Commerce
De acordo com as últimas estimativas, a UE perde €50 bilhões por ano em fraudes entre 

fronteiras por conta do IVA. Com essas mudanças a UE pretende tornar mais fácil o 

controle dos pagamentos do IVA e responsabilizar as empresas e marketplaces. A remoção 

do de minimis também ajuda os estados membros a aumentarem mais a receita de vendas 

crescentes do e-commerce.

Por que a UE está fazendo essas mudanças?

Abaixo estão os 3 principais objetivos da reforma do IVA:



O que isso significa para os negócios?
A forma como a reforma do IVA na UE irá impactar nos seus negócios dependerá do valor dos 
produtos que você vende, se você vende para empresas ou consumidores e se possui marketplaces.

Para remessas de até €22

As mercadorias com um valor até €22 deixarão de estar isentas do IVA. Isso impacta todas as 
empresas que importam na UE, tanto os que enviam para consumidores ou empresas. Essas 
mercadorias de baixo valor, agora exigirão liberação alfandegária formal e estarão sujeitas ao IVA. 
Considere que isso afetará o preço e a margem desses produtos.

Para remessas de até €150

E-Commerce que vende diretamente para consumidores da UE

Para remessas avaliadas em até €150, as empresas de comércio eletrônico não 
pertencentes à UE que vendem diretamente aos consumidores da UE podem optar 
por uma das duas opções abaixo para pagar o IVA.

Embora não seja obrigatório, você pode usar a plataforma IOSS para pagar o IVA da 

UE sobre mercadorias vendidas até € 150. Empresas da UE e de fora da UE podem se 

registrar na IOSS.

Se você tiver um estabelecimento com sede na UE, poderá fazer isso registrando-se 

na autoridade fiscal do Estado-membro da UE de sua escolha. Se você não tiver um 

estabelecimento com sede na UE, precisará nomear um intermediário (como um 

representante fiscal) para liquidar o IVA por meio da plataforma IOSS.

O registro do IOSS elimina a necessidade de se registrar para pagamentos do IVA em 

todos os Estados-membros da UE para os quais você vende. A plataforma IOSS 

também permitirá que você declare e pague o IVA sobre essas mercadorias em uma 

declaração periódica do IVA. Isso deve ajudar suas remessas a passarem pela 

alfândega mais rapidamente, pois o IVA não será cobrado no ponto de importação.

Como alternativa, você pode optar por não se registrar no IOSS. No entanto, isso pode 

levar à cobrança do IVA no ponto de importação. Nesse caso, você pode seguir as 

orientações abaixo.

Você ainda pode optar por pagar o IVA UE no ponto de importação por meio da 

declaração alfandegária, da mesma forma que é possível atualmente. Para fazer isso, 

você deve usar a opção de faturamento ‘Free Domicile' da UPS para enviar as 

mercadorias ao destinatário. A UPS irá desembolsar a cobrança do IVA da sua 

remessa para as autoridades alfandegárias relevantes quando as mercadorias forem 

liberadas e cobrará de volta para sua empresa através da sua fatura normal da UPS. A 

UPS cobrará da sua empresa uma taxa nominal por remessa para pagar o IVA de 

acordo com o UPS Service and Tariff Guide. 

1.

Cobrar o IVA dos 

consumidores no ponto 

de venda e declará-lo na 

UE

2.

A UPS declara o IVA no 

ponto de importação e 

cobra da sua empresa

https://www.upscontentcentre.com/html/uk


E-Commerce que vende para consumidores da UE através de 
Marketplaces

A reforma do IVA UE afirma que os marketplaces serão, para efeitos do IVA, 
considerados o fornecedor das mercadorias vendidas em suas plataformas em 
determinadas situações. A UE pretende responsabilizá-los pelo cumprimento do IVA 
nos mercados on-line sempre que possível. 

Isso significa que eles serão responsáveis por determinar o valor intrínseco dos bens vendidos em 
suas plataformas e, se estiverem dentro do limite de €150, cobrarão a taxa do IVA do país de destino 
ao consumidor no ponto de venda e declará-lo à UE por meio da plataforma IOSS. Eles também serão 
responsáveis por manterem os registros necessários.

Como uma empresa que vende produtos para consumidores da UE por meio de um mercado on-line, 
você deve revisar seu contrato de marketplace ao que se refere ao IVA e discutir com eles como eles 
estão implementando as reformas do IVA na UE.

 Se o marketplace pelo qual você vende está cobrando o IVA no ponto de 

venda, tudo o que você precisa fazer é certificar-se de que o número do 

IOSS do marketplace esteja incluído na documentação de envio.

x Se o marketplace não está cobrando o IVA, então você deve prosseguir com 

uma das três opções descritas na seção anterior ‘E-Commerce que vende 

diretamente para consumidores da UE’.

O marketplace está 

cobrando o IVA?

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações sobre as responsabilidades que as reformas do 
IVA UE colocam nos marketplaces:

Site da Comissão Europeia

Notas explicativas da Comissão Europeia sobre as novas regras de e-commerce do IVA

Documento de Regulamento de Execução do Conselho da União Europeia

Para remessas acima de €150

A reforma do IVA da UE afeta apenas os produtos vendidos até o valor de € 150. Para mercadorias com valor 

acima desse limite, você pode continuar a cobrar, declarar e pagar o IVA da UE como faz atualmente, pagando 

o IVA no ponto de importação por meio de sua declaração alfandegária ou tornando o cliente responsável 

pelo pagamento do IVA.

Para remessas de até €150 (Continuação)



O que você pode fazer para preparar o seu negócio?

Identifique quais áreas da sua empresa serão afetadas pelas novas regras do IVA da UE.

Avalie suas necessidades de contabilidade do IVA para a UE: é provável que sejam necessários 

sistemas e atualizações de dados principais para identificar e aplicar as taxas do IVA adequadas 

as várias jurisdições.

Você pode considerar se registrar na plataforma IOSS se quiser usar um único registro para 

pagar o IVA em toda a UE para remessas B2C de até €150.

Se você se registrar para o IOSS, nomeie um intermediário para lidar com a conformidade 

tributária em seu nome na UE, caso você não tenha um estabelecimento com sede no local.

Revise e potencialmente cancele os registros do IVA UE existentes se desejar substituí-los por 

um único registro de IOSS, quando aplicável.

Se você optar por não se registrar na plataforma IOSS, certifique-se de ter uma conta UPS válida 

para que as taxas de importação sejam cobradas.

Se você vende através de um marketplace, entre em contato com eles para entender quem 

será o responsável pela contabilização do IVA para suas remessas B2C de até € 150.

Se você estiver usando UPS Worldship® ou H2H como seu sistema de remessa, certifique-se de 

fazer as atualizações de sistema necessárias quando estiverem disponíveis.

O que a UPS está fazendo?

A UPS está trabalhando com a UE e seus Estados-

membros, para garantir que os nossos sistemas, bem 

como os das autoridades alfandegárias estejam prontos 

para processar as alterações. 

Com quase 50 anos de experiência como um provedor de 

serviços premium confiável no mercado europeu, a UPS 

está aqui para facilitar o comércio e ajudar as empresas a 

atenderem às necessidades de seus consumidores. 

Manteremos esta página atualizada com as alterações 

mais recentes à medida em que entrarem em vigor.

Quer saber os custos totais antes de enviar?

O UPS TradeAbility® ajuda você a entender as regulamentações do comércio internacional e ter uma 

base do custo final de suas remessas antes de serem processadas. Saiba mais.
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https://www.ups.com/gb/en/services/international-trade/tradeability.page
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