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O QUE VAI MUDAR

EM 2021… ?

E-commerce – 2021
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Pandemia obrigou a UE a adiar 

para

1 julho de 2021…

as novas regras

para o IVA no comércio 

eletrónico…

inicialmente previstas para 

01.01.2021…
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Sou empresário 

português…

O que preciso saber sobre 

as novas regras do IVA 

no comércio eletrónico

para 2021… ?
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2 
Tipos

Operações

Bens Serviços

2 
Tipos 

Clientes

Sujeito

Passivo

Consumidor

Final

3 
Espaços
Fiscais

Território

Nacional
UE

Fora

UE

Regras do IVA

2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

O pacote IVA para o comércio eletrónico, a aplicar após 2021, visa 
simplificar as obrigações declarativas e de pagamento…     

… num setor económico que “vale” 150 mil milhões em transações 
transfronteiriças internas… e elevada evasão…     

… entre empresas europeias e não europeias… entre pequenos 
contribuintes e os “colossos universais”… sem esquecer as grandes 

plataformas digitais…   

Simplificar

Combater evasão

Quais são

os principais objetivos

destas mudanças de 2021?

Promover 

Concorrência justa
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

A todas as empresas, da UE e Fora da UE, que vendam bens ou 
serviços on-line a particulares europeus (B2C), independentemente 

do canal de venda utilizado…     

Sites WEB exclusivos;

Market-Places (Amazon, Ebay, AliExpress, Fnac, CDiscount, etc…) ;

Redes Sociais (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc…).

Âmbito 

A  quem se destina esta 

reforma do IVA sobre o 

e-commerce? B2C

1
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Às “plataformas de e-commerce”, sedeadas dentro ou fora da UE, 
que passam a ser consideradas como Sujeitos Passivos, ficando 
obrigadas a cobrar e entregar o IVA das operações em que 
intervém, assim como guardar o registo dessas operações, para 
exibição à AT – (10 anos).      

Âmbito 

A  quem se destina esta 

reforma do IVA sobre o 

e-commerce? B2C

2
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Uma empresa portuguesa liquidará IVA português (que fará 
constar da DP/IVA), nas duas situações seguintes:     

Se os seus clientes (particulares) estiverem domiciliados em 
Portugal, local de entrega dos bens encomendados… ou

Caso se trate de uma empresa PT, que preste serviços 
eletrónicos ou faça vendas à distância, para consumidores 
finais, “de forma esporádica”, não ultrapassando os 10.000 

€/ano - (no ano anterior ou no decorrer do atual);

A Nova Regra

é a da tributação

no

País de Destino 

Que regra geral passa a 

vigorar no IVA sobre o 

e-commerce em matéria de 

país de tributação? 

Liquido o IVA 
português… 

ou não?

A



10

2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Fora destas condições a regra é a tributação à taxa do país de 
destino/consumo (particulares da UE), possível mediante UM 
ÚNICO registo no Balcão Único, através do qual o SP PT fará a 
declaração/entrega do imposto devido a cada Estado Membro 

(DP/Balcão Único) – Final do mês seguinte ao trimestre 
anterior.      

A Nova Regra

é a da tributação

no

País de Destino 

Que regra geral passa a 

vigorar no IVA sobre o 

e-commerce em matéria de 

país de tributação? 

Liquido o IVA 
português… 

ou não?

B
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Contrariamente ao atual conceito, que era único, passam a coexistir dois 
conceitos nas vendas à distância… 

V.D.I – Vendas à Distância Intracomunitárias

V.D.B.I. – Vendas à Distância de Bens Importados 

O novo conceito passa a incluir e possibilitar que os bens sujeitos a IECs 
(Imp. Esp. S/ Consumo) possam ser vendidos à distancia a particulares… 
(mantendo ainda “de fora” os bens a instalar ou montar e os meios de 

transporte novos)      

Alterações

no âmbito e no 

conceito

O conceito de

VENDAS À DISTÂNCIA

é alterado?  
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

V.D.I – Vendas à Distância Intracomunitárias

Alterações

no âmbito e no 

conceito

As vendas feitas por um SP no EM1 a um particular/NSP num

estado membro distinto (EM2), se:

• A expedição ou transporte é assegurada pelo fornecedor

ou por sua conta, ainda que indiretamente;

• Os bens não são M.T.N. ou bens sujeitos a montagem.

• O NIF de registo neste regime é o do cadastro IVA

http://www.google.pt/url?url=http://www.achat-vente-photo.com/detail-image-7495446.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ou3YVL-7NIGxUciTgsAG&ved=0CDEQ9QEwDg&sig2=XypR1uCerJR92tcy99ae9g&usg=AFQjCNFkbnq9POeXDeHbyi3UfK7fC8tQng
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

V.D.B.I. – Vendas à Distância de Bens Importados 

Alterações

no âmbito e no 

conceito

As vendas feitas por um SP no EM1 a um particular/NSP num

estado membro distinto (EM2), se:

• A expedição ou transporte é assegurada pelo fornecedor

ou por sua conta, ainda que indiretamente;

• Os bens são importados, a partir de um país ou território

terceiro

• Os bens não são M.T.N. ou bens sujeitos a montagem.

• O NIF de Registo neste Regime é Novo e Exclusivo.

http://www.google.pt/url?url=http://www.achat-vente-photo.com/detail-image-7495446.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ou3YVL-7NIGxUciTgsAG&ved=0CDEQ9QEwDg&sig2=XypR1uCerJR92tcy99ae9g&usg=AFQjCNFkbnq9POeXDeHbyi3UfK7fC8tQng
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Regime Vendas à Distancia Bens Importados – iOSS – Novo regime 
aplicável aos bens importados de valor inferior a 150 €, que não 

sejam sujeitos a IEC e se destinem a consumidores da UE.  

Que mudanças vão ocorrer 

no Mini Balcão Único

MOSS ?

1. Perde o M 

de Mini –

OSS

2. Passa a 

integrar 

3 novos

Regimes

• Isenção de IVA na importação dos bens;

• Se declarados ao abrigo do regime especial e…

• No momento do desalfandegamento for comunicado o NIF de 

Registo iOSS (Reg. Especial) do vendedor PT;

• Só ocorre a tributação na venda ao particular (IVA destino)   
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Regime da União - OSS-UE – Que já existia, aplicável às empresas da 
UE, mas é alargado passando a incluir outros tipos de serviços B2C e 
as vendas à distância intracomunitárias, incluindo as realizadas 
através de plataformas digitais…    

Regime Vendas à Distancia Bens Importados – iOSS – Novo regime 
aplicável aos bens importados de valor inferior a 150 €, que não 
sejam sujeitos a IEC e se destinem a consumidores da UE.  

Regime Extra União – OSS-EUE – Alargado a todos os serviços 
prestados por SPs não estabelecidos na UE a consumidores da UE 
(B2C), obrigados a registo e liquidação IVA à taxa do país de 
consumo (ou através de intermediário – devedor do IVA).   

Que mudanças vão ocorrer 

no Mini Balcão Único

MOSS ?

1. Perde o M 

de Mini –

OSS

2. Passa a 

integrar 

3 novos

Regimes



Vendas à distância – regras pós 1.7.2021

Tributação 

Em

Território

Nacional

(com IVA 

português)

B2C

16

A2

As VD intracomunitárias efetuadas por um SP de OEM a 
particulares em Território Nacional (local entrega) 

As VD Bens Importados quando desalfandegados em 
OEM mas entregues a particulares em TN (local entrega) 

As VD Bens Importados quando desalfandegados em 
Portugal e entregues a particulares em TN (local 

entrega) por um vendedor registado no Novo Regime 
Especial dos Bens Importados (iOSS). 

http://www.google.pt/url?url=http://www.achat-vente-photo.com/detail-image-7495446.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ou3YVL-7NIGxUciTgsAG&ved=0CDEQ9QEwDg&sig2=XypR1uCerJR92tcy99ae9g&usg=AFQjCNFkbnq9POeXDeHbyi3UfK7fC8tQng


Vendas à distância – regras pós 1.7.2021

Tributação 

no

Outro Estado 

Membro

(sem IVA 

português)

B2C

17

A2

As VD intracomunitárias efetuadas por um SP 
Português a particulares de outros estados membros 
(local entrega) 

As VD Bens Importados quando desalfandegados em 
Portugal e entregues a particulares em outros EM da 

UE (local entrega). 
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

A entrada em vigor do novo regime irá ocorrer em 
01.07.2021…

… mas já está disponível o pré-registo no Portal das Finanças 
até 30.06

Dado que faço vendas à 

distância para clientes 

particulares de vários países 

da UE quando posso ou 

devo fazer o registo IVA no 

Balcão Único ?

Prazo de registo

B2C
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único

Na página da AT 

há 4 opções… 

mas vamos 

analisar

estes 2 regimes

(os mais comuns)

OSS

i-OSS
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

B2C
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Regra 1 - A obrigação de registo no Balcão 

Único/Regime OSS não se coloca se os clientes 

da minha empresa são todos SP… (não tendo 

clientes particulares – NSP)

B2B

Regra 3 - … da mesma forma que se coloca se a 

minha empresa trabalhar exclusivamente com 

clientes que são Consumidores Finais.
B2C

Regra 2 - … mas se realizar Vendas à Distancia, 

ou prestar Serviços Eletrónicos tanto a clientes 

que são SP como Consumidores Finais, então a 

questão do registo já se coloca… 

B2B

B2C
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Tipo

Operações

Clientes - CF

TN

Clientes - CF

OEM

Clientes - CF

Fora UE

Registo

OSS

Vendas

Distância

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim X Sim

X Sim Sim Sim

Sim X Sim Não

B2C
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Tipo

Operações

Clientes - CF

TN

Clientes - CF

OEM

Clientes - CF

Fora UE

Registo

OSS

Serviços

Eletrónicos

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim X Sim

X Sim Sim Sim

Sim X Sim Não

B2C
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único

Relembrando que os SP com anterior 

registo feito no MOSS (em vigor)…

… não precisam de efetuar novo 

registo, pois transitam diretamente 

para o novo regime (OSS)…

… em 01.07.2021 

Mas…
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único

Of. Circulado nº 30233 de 2021-04-19
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único
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2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Registo 

Balcão 

Único

Ao contrário do registo no regime OSS, em se mantém o NIF do SP PT (válido 

enquanto cadastro IVA), neste Regime i-OSS é atribuído um novo NIF, a utilizar 

exclusivamente para este efeito.   
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maio 2021 – J. Gante

2021 – Que alterações nas regras do e-commerce ? 

Agradeço a 
atenção…

As

Novas Regras 

de 

IVA

no

Comércio

Eletrónico

em

2021


