
As reformas
do IVA na UE 
Em vigor a partir de 1 de julho de 2021

Em vigor a partir de 1 de julho de 2021, ocorrerão alterações significativas 
às regras do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) da União Europeia 
que se aplicam à venda de produtos online.

Se comprar produtos vindos de fora da UE, estas alterações poderão 
afetar o custo desses produtos. 

Enquanto consumidor, o que é que precisa de saber?
Os consumidores têm de considerar dois aspetos importantes da reforma do IVA na UE:

A isenção do IVA relativa a importações com um valor de até 22 € será
abolida
Anteriormente, se comprasse produtos de fora da UE até um valor de 22 €, não seria aplicado
qualquer IVA aos mesmos. A UE decidiu acabar com esta isenção a partir de 1 de julho de 2021 
para que as empresas da UE, que não usufruem de tal isenção nos envios intracomunitários, 
não sejam prejudicadas. 

A UE está a incentivar as empresas de fora da UE a incluírem IVA no 
preço de venda dos produtos até ao valor de 150 €
Quando comprar produtos vindos de fora da UE, o vendedor pode optar por incluir o IVA 
no preço de venda ou fazer com que tenha de pagar o IVA quando os artigos lhe forem
entregues. Do ponto de vista do consumidor, isto não mudará. 

A UE está a incentivar as empresas de comércio eletrónico a incluírem o IVA no preço de 
venda. Será criada uma plataforma centralizada (conhecida como "Import One-Stop-Shop" 
ou IOSS), que facilitará às empresas de fora da UE o cumprimento das leis da UE relativas
ao IVA, e que lhes exige que cobrem IVA no ponto de venda. 

Tenha em atenção que tal poderá potencialmente fazer aumentar os custos de 
importação das suas compras internacionais de valor inferior ou igual a 22 €, tais
como taxas de desalfandegamento e IVA de importação, se a empresa a quem
está a comprar não incluir o IVA no preço de venda. 

Quando comprar produtos de fora da UE, certifique-se de que o IVA está 
incluído no preço de venda. Caso não esteja, poderá ter de pagar o IVA quando 
os produtos lhe forem entregues. 

Se lhe for pedido para pagar taxas adicionais quando o seu envio for entregue, tal poderá
dever-se a vários motivos, tais como:

• O vendedor não está registado na plataforma IOSS
• A documentação do envio estava incompleta
• Determinou-se que o valor dos produtos é superior a 150 €

Se achar que lhe foram incorretamente cobradas despesas de IVA de importação ou outras
despesas aduaneiras, recomendamos que entre em contacto com o vendedor.
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Quando é que terá de pagar taxas adicionais pelas suas compras de fora da UE?
Quando os produtos são importados para a UE, podem incorrer em taxas adicionais quando são
desalfandegados através das alfândegas da UE. Quem paga estas taxas de importação é determinado pelo
expedidor. O expedidor pode decidir pagar ele próprio estas taxas de importação. Assim sendo, 
normalmente saberia antecipadamente quais as taxas de importação a pagar e incluiria este custo no 
preço final que paga ao fazer a sua compra. Neste caso, não terá de pagar quaisquer taxas de importação
no ato da entrega.

No entanto, o expedidor pode decidir não pagar ele próprio as próprias taxas de importação. Se for este o 
caso, a UPS poderá ter de cobrar-lhe estas taxas de importação no momento da entrega. Lembre-se 
sempre de verificar se o IVA e as taxas de importação estão incluídos no preço final da sua compra.

Que taxas de importação terá de pagar na altura da entrega?
Se o expedidor decidir não pagar ele próprio as taxas de importação, estas poderão ser transferidas para 
si. Se o valor do envio não for superior a 150 €, estas taxas de importação consistem normalmente em:

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Se o IVA não tiver sido cobrado no ponto de venda, será cobrado pelas autoridades
alfandegárias quando o envio entrar na UE. O IVA é calculado como uma percentagem do 
preço total de venda (incluindo o envio). Cada país da UE determina a sua própria taxa de IVA. 
A taxa aplicada ao seu envio será a do país de destino final. A taxa média de IVA na UE é de 
cerca de 21%. 

Se o IVA não tiver sido cobrado no ponto de venda, a UPS irá pagar antecipadamente o IVA às
autoridades alfandegárias relevantes quando o envio for importado para a UE, cobrando-o a 
si no momento da entrega. 

Taxa de desembolso

Se a UPS tiver de pagar antecipadamente direitos, impostos e outros encargos
governamentais em nome do pagador de um envio, a UPS cobra uma taxa com base no valor 
dos bens enviados e no montante adiantado. Esta taxa cobre a administração das declarações
aduaneiras às autoridades, bem como a exposição da UPS à responsabilidade, caso as 
declarações sejam imprecisas. 

Se o expedidor tiver decidido transferir as taxas de importação para si, e a UPS tiver de pagar
antecipadamente o IVA e quaisquer outras taxas relacionadas com o seu envio às autoridades
alfandegárias, a UPS irá cobrar-lhe esta taxa, conhecida como taxa de desembolso, no 
momento da entrega. Está a ser introduzida uma taxa de desembolso de baixo valor para 
mercadorias de valor até 22 €.

Tenha em atenção que as taxas acima referidas não são uma lista exaustiva. Podem ser aplicadas taxas
adicionais em função das características específicas do envio. 

Como é que isto iria afetar os seus custos totais?
Para ilustrar como isto pode afetar o custo total do seu envio, utilizamos o exemplo de uma camisa
comprada online a um retalhista do Reino Unido por um consumidor alemão. Neste exemplo, o retalhista
do Reino Unido não cobrou IVA no ponto de venda. Os montantes indicados abaixo são meramente
ilustrativos e diferirão dos montantes reais incorridos.

Como pode pagar as taxas de importação?
Se tiver de pagar despesas de importação relativas ao seu envio, a UPS dar-lhe-á a opção
de pagar as despesas excedentes com cartão ou em dinheiro enquanto a sua encomenda
está em trânsito para o destino (caso o retalhista nos tenha fornecido os seus dados de 
contacto) ou no ponto de entrega. O pagamento destes custos através do nosso sistema
online antes da entrega resultará num processamento mais simples do envio.

Preço do produto 1 20.00 €

IVA no ponto de venda (19%) 2 0 €

Despesas de importação faturadas na finalização da compra 0 €

Total que paga ao vendedor na finalização da compra 20.00 €

IVA no ponto de importação (19%) 2 3.80 €

Taxa de desembolso 3 6.00 €

Taxas que paga no ato da entrega 9.80 €

1 Incluindo envio 2 Percentagem de IVA com base na taxa do país da UE 3 Com base na Alemanha; a taxa pode variar de país para país
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