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DIRETIVA (UE) 2019/1995 DO CONSELHO
de 21 de novembro de 2019
que altera a Diretiva 2006/112/CE no que respeita às disposições
relativas às vendas à distância de bens e a determinadas entregas
internas de bens

Artigo 1.o
A Diretiva 2006/112/CE é alterada do seguinte modo:
1) Na secção 2 do capítulo 1 do título IV, é aditado o seguinte artigo:

«Artigo 36.o-B
Quando um sujeito passivo for considerado como tendo recebido e
entregue bens nos termos do artigo 14.o-A, a expedição ou o trans
porte dos bens são imputados à entrega efetuada por esse sujeito
passivo.»;
2) O artigo 66.o-A passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 66.o-A
Em derrogação do disposto nos artigos 63.o, 64.o e 65.o, nas en
tregas de bens efetuadas por um sujeito passivo que seja conside
rado como tendo recebido e fornecido os bens nos termos do ar
tigo 14.o-A e nas entregas de bens efetuadas a esse sujeito passivo,
o facto gerador de imposto ocorre e o IVA torna-se exigível no
momento em que o pagamento for aceite.»;
3) É aditado o seguinte artigo:

«Artigo 136.o-A
Quando um sujeito passivo for considerado como tendo recebido e
entregue bens nos termos do artigo 14.o-A, n.o 2, os Estados-Mem
bros devem isentar a entrega desses bens a esse sujeito passivo.»;
4) No artigo 169.o, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:
«b) Operações isentas nos termos dos artigos 136.o-A, 138.o, 142.o
ou 144.o, dos artigos 146.o a 149.o, dos artigos 151.o, 152.o,
153.o ou 156.o, do artigo 157.o, n.o 1, alínea b), e dos artigos
158.o a 161.o ou do artigo 164.o;»;
5) No artigo 204.o, n.o 1, o terceiro parágrafo passa a ter a seguinte
redação:
«Todavia, os Estados-Membros não podem aplicar a opção prevista
no segundo parágrafo aos sujeitos passivos, na aceção do ar
tigo 358.o-A, ponto 1, que tenham optado pelo regime especial
dos serviços prestados por sujeitos passivos não estabelecidos na
Comunidade.»;
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6) No artigo 272.o, n.o 1, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

«b) Os sujeitos passivos que não efetuem nenhuma das operações
referidas nos artigos 20.o, 21.o, 22.o, 33.o, 36.o, 136.o-A, 138.o
e 141.o;»;

7) No título XII, o título do capítulo 6 passa a ter a seguinte redação:

«Regimes especiais aplicáveis aos sujeitos passivos que prestem
serviços a pessoas que não sejam sujeitos passivos e efetuem
vendas à distância de bens e determinadas entregas internas de
bens»;

8) No título XII, capítulo 6, o título da secção 3 passa a ter a seguinte
redação:

«R e g i m e e s p e c i a l a p l i c á v e l à s v e n d a s à d i s 
tância intracomunitárias de bens, às entregas
de bens num Estado-Membro efetuadas por
interfaces eletrónicas que facilitam essas en
tregas e aos serviços prestados por sujeitos
passivos estabelecidos na Comunidade, mas
não no Estado-Membro de consumo»;

9) O artigo 369.o-A passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 369.o-A
Para efeitos da presente secção, e sem prejuízo de outras disposi
ções comunitárias, entende-se por:

1) “Sujeito passivo não estabelecido no Estado-Membro de consu
mo”, um sujeito passivo que tenha a sede da sua atividade
económica ou disponha de um estabelecimento estável no terri
tório da Comunidade, mas não tenha a sede da sua atividade
económica nem disponha de um estabelecimento estável no ter
ritório do Estado-Membro de consumo;

2) “Estado-Membro de identificação”, o Estado-Membro no qual o
sujeito passivo tem a sede da sua atividade económica ou, caso
não tenha a sede da sua atividade económica na Comunidade, o
Estado-Membro no qual dispõe de um estabelecimento estável.

Quando um sujeito passivo não tenha a sede da sua atividade
económica na Comunidade mas tiver mais do que um estabele
cimento estável na Comunidade, o Estado-Membro de identifi
cação é aquele no qual disponha de um estabelecimento estável
e indique que utilizará o presente regime especial. O sujeito
passivo fica vinculado por essa decisão durante o ano civil em
causa e os dois anos civis subsequentes.
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Sempre que um sujeito passivo não tenha a sede da sua ativi
dade económica nem possua um estabelecimento estável na Co
munidade, o Estado-Membro de identificação é o Estado-Mem
bro onde se iniciar a expedição ou transporte dos bens. No caso
de haver mais do que um Estado-Membro onde se inicia o
transporte ou expedição dos bens, o sujeito passivo deve indicar
qual desses Estados-Membros é o Estado-Membro de identifica
ção. O sujeito passivo fica vinculado por essa decisão durante o
ano civil em causa e os dois anos civis subsequentes.
3) “Estado-Membro de consumo”:
a) No caso de prestação de serviços, o Estado-Membro no qual
se considera efetuada a prestação de serviços, de acordo com
o capítulo 3 do título V;
b) No caso das vendas à distância intracomunitárias de bens, o
Estado-Membro onde termina a expedição ou o transporte
dos bens para o cliente;
c) No caso de entregas de bens efetuadas por um sujeito pas
sivo que facilite essas entregas em conformidade com o ar
tigo 14.o-A, n.o 2, se a expedição ou o transporte dos bens
entregues se iniciar e terminar no mesmo Estado-Membro,
esse Estado-Membro.»;
10) O artigo 369.o-B passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 369.o-B
Os Estados-Membros autorizam os sujeitos passivos seguintes a
utilizar o presente regime especial:
a) Os sujeitos passivos que efetuem vendas à distância intracomu
nitárias de bens;
b) Os sujeitos passivos que facilitem a entrega de bens, nos termos
do artigo 14.o-A, n.o 2, se a expedição ou o transporte dos bens
entregues se iniciarem e terminarem no mesmo Estado-Membro;
c) Os sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-Membro de
consumo que prestem serviços a uma pessoa que não seja su
jeito passivo.
O presente regime especial é aplicável a todos os bens assim en
tregues e serviços assim prestados na Comunidade pelo sujeito
passivo em causa.»;
11) No artigo 369.o-E, a alínea a) passa a ter a seguinte redação:
«a) Se o sujeito passivo comunicar que deixou de efetuar entrega
de bens e prestações de serviços abrangidas pelo presente re
gime especial;»;
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12) O artigo 369.o-F passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 369.o-F
O sujeito passivo que utilize o presente regime especial deve apre
sentar ao Estado-Membro de identificação, por via eletrónica, uma
declaração de IVA relativa a cada trimestre civil, independente
mente de terem sido ou não efetuadas entregas de bens ou de terem
sido prestados serviços abrangidos pelo presente regime especial. A
declaração de IVA deve ser apresentada até ao fim do mês seguinte
ao termo do período de tributação abrangido pela declaração.»;
13) No artigo 369.o-G, os n.os 1, 2 e 3 passam a ter a seguinte redação:
«1.
A declaração de IVA deve mencionar o número de identifi
cação IVA a que se refere o artigo 369.o-D e, para cada Esta
do-Membro de consumo em que o IVA é devido, o valor total,
líquido de IVA, as taxas de IVA aplicáveis, o montante total do
IVA correspondente, discriminado por taxa, e o montante total do
IVA devido relativamente às seguintes entregas de bens ou presta
ções de serviços abrangidos pelo presente regime especial, efetua
das durante o período de tributação:
a) Vendas à distância intracomunitárias de bens:
b) Entregas de bens nos termos do artigo 14.o-A, n.o 2, se a ex
pedição ou o transporte dos bens se iniciar e se terminar no
mesmo Estado-Membro;
c) Prestação de serviços.
A declaração de IVA deve também incluir as alterações relativas a
períodos de tributação anteriores, em conformidade com o previsto
no n.o 4 do presente artigo.
2.
Se os bens forem expedidos ou transportados a partir de
Estados-Membros que não sejam o Estado-Membro de identifica
ção, a declaração de IVA deve igualmente incluir o valor total,
líquido de IVA, as taxas de IVA aplicáveis, o montante total do
IVA correspondente, discriminado por taxa, e o montante total do
IVA devido relativamente às seguintes entregas de bens abrangidas
por este regime especial, para cada Estado-Membro a partir do qual
esses bens são expedidos ou transportados:
a) As vendas à distância intracomunitárias de bens diferentes das
efetuadas por um sujeito passivo nos termos do artigo 14.o-A,
n.o 2;
b) As vendas à distância intracomunitárias de bens e a entrega de
bens, se a expedição ou o transporte dos bens se iniciar e se
terminar no mesmo Estado-Membro, efetuados por um sujeito
passivo nos termos do artigo 14.o-A, n.o 2.
Em relação às entregas referidas na alínea a), a declaração de IVA
deve igualmente incluir o número individual de identificação IVA
ou o número de identificação fiscal atribuído por cada Esta
do-Membro a partir do qual esses bens são expedidos ou trans
portados.

02019L1995 — PT — 18.08.2020 — 001.001 — 6
▼B
Em relação às entregas referidas na alínea b), a declaração de IVA
deve igualmente incluir o número individual de identificação IVA
ou o número de identificação fiscal atribuído por cada Esta
do-Membro a partir do qual esses bens são expedidos ou trans
portados, se disponível.
A declaração de IVA deve incluir as informações a que se refere o
presente número, discriminadas por Estado-Membro de consumo.
3.
Quando o sujeito passivo que presta serviços abrangidos por
este regime especial tenha um ou mais estabelecimentos estáveis,
além do situado no Estado-Membro de identificação, a partir do
qual os serviços são prestados, a declaração de IVA também deve
incluir o valor total líquido de IVA, as taxas de IVA aplicáveis, o
montante total do IVA correspondente, discriminado por taxa, e o
montante total do IVA devido por esses serviços relativamente a
cada Estado-Membro no qual disponha de um estabelecimento, bem
como o número individual de identificação IVA ou o número de
identificação fiscal desse estabelecimento, discriminado por Esta
do-Membro de consumo.»;
14) No artigo 369.o-Z-B, o n.o 2 passa a ter a seguinte redação:
«2.
Os Estados-Membros devem exigir que o IVA a que se
refere o n.o 1 seja pago mensalmente dentro do prazo de pagamento
aplicável ao pagamento do direito de importação.».
Artigo 2.o
1.
►M1 Os Estados-Membros adotam e publicam, até 30 de junho
de 2021, as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à presente diretiva. Os Estados-Mem
bros comunicam imediatamente à Comissão o texto dessas disposições.
Os Estados-Membros aplicam essas disposições a partir de 1 de julho de
2021. ◄
As medidas adotadas pelos Estados-Membros devem fazer referência à
presente diretiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial. As modalidades da referência são estabelecidas pelos
Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das
principais disposições de direito interno que adotarem no domínio
abrangido pela presente diretiva.
Artigo 3.o
A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua
publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Artigo 4.o
Os destinatários da presente diretiva são os Estados-Membros.

