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1. Introdução 

 
O objetivo do presente documento consiste em ajudá-lo a comprender melhor o imposto sobre o valor 

acrescentado europeu como vendedor na Amazon. Para sua comodidade, tentamos resumir as áreas mais 

importantes. No entanto, deve ter em conta que o presente documento não é exaustivo e destina-se 

exclusivamente para referência geral. A informação incluida no presente documento não constitui um 

aconselhamento jurídico, fiscal, nem de nenhum outro tipo e, portanto, não deve ser utilizado como tal. 

Recomenda-se que consulte um conselheiro profissional que lhe possa fornecer diretrizes mais específicas 

e decisórias ou se precisar de informações mais detalhadas sobre o cumprimento do IVA. 

Ter um conhecimento básico dos requisitos do IVA é fundamental para que possa desenvolver os seus 

procesos de venda sem problemas e, para tal, tentamos apresentar os temas que o podem ajudar 

a consegui-lo e começar a trabalhar. Se já conhece bem o conteúdo destes temas, o presente documento 

serve para rever o que já sabe, com as últimas atualizações ou alterações registadas. 

Nota: Os detalhes do presente documento são exatos à data de 31 de março de 2020. Disponibilizamos ligações 

oficiais do governo em várias secções do presente manual para que possa consultá-las e verificar se existe 

alguma atualização oficial.  

 

 
1.1 O que é o IVA europeu? 

 
O IVA é o imposto sobre o valor acrescentado. Aplica-se à maior parte dos bens e serviços que se compram 

e vendem para a sua utilização ou consumo na Europa, em que o vendedor tem de se registar para efeitos 

de IVA1. O IVA é um imposto ao consumo geral sobre (i) o fornecimento de bens e determinados 

movimentos de mercadorias, (ii) a prestação de serviços e (iii) a importação de bens para a UE em 

determinadas circunstâncias específicas. 

 

 
1.2 Como funciona o IVA? 

 
O IVA é um imposto de consumo e "indireto" porque depende, em última instância, do consumidor final. 

Não se trata de um cargo para as empresas, apesar de existirem algumas exceções2. Enquanto paga o IVA 

às autoridades fiscais, o consumidor final paga-o como parte do preço de compra. Os vendedores que têm 

um número de identificação fiscal do país europeu respetivo devem mostrar o IVA cobrado, incluindo 

o montante e a taxa cobrada aos clientes nas faturas, caso solicitada uma fatura com IVA. Dessa forma, 

o cliente 3sabe qual o valor de IVA que deve pagar pelo produto adquirido. 
 
 

1 Em determinados casos, nos quais as vendas anuais de um vendedor são inferiores a um determinado limite (o limite), o qual difere de uns 

países da UE para outros, o vendedor não tem que cobrar o IVA sobre as suas vendas. 

2 O princípio básico consiste na possibilidade de as empresas poderem recuperar o IVA que tenham pago pelas suas compras e, em seguida, 

cobrar o IVA sobre as suas vendas. Tal significa que o IVA é cobrado a todos os agentes inferiores da cadeia de fornecimento até chegar ao 

consumidor final, que assume esse gasto. Apenas poderá recuperar o IVA que tenha pago pelas suas compras e poderá cobrar o IVA das suas 

vendas, se estiver inscrito no registo correspondente. 
 

3 Entre os clientes incluem-se os consumidores finais e os clientes empresariais. 
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Mais informações sobre o IVA aqui: 
 
 
 
 
 

1.3 Quais são as taxas de IVA? 

 
As taxas de IVA reais aplicáveis variam entre os vários países europeus (a taxa de referência deve ser pelo 

menos de 15%) e entre determinados tipos de produtos. Além disso, alguns países retiveram outras tarifas 

para produtos específicos4. 

Nas diretrizes sobre IVA dá-se a liberdade aos governos para estabelecer a quantidade e o nível da taxa de 

IVA que preferirem, desde que sejam respeitadas as duas regras básicas seguintes: 

Regra 1: A taxa de referência para todos os bens e serviços 

Regra 2: Um país europeu pode optar por aplicar uma ou duas taxas reduzidas, mas apenas poderá fazê-lo nos 

bens ou serviços constantes da diretiva sobre o IVA. 

A taxa de IVA de referência é aquela que se aplica a todos os bens e serviços que não sejam isentos. Não deve 

ser inferior a 15%, mas não existe nenhum máximo estabelecido. 

Taxas de IVA aplicáveis nos países: 
 
 
 

Estado-Membro Código do país Taxa normal Taxa reduzida Taxa super-reduzida Taxa "parking" 

Áustria AT 20 10 / 13 - 13 

Bélgica BE 21 6 / 12 - 12 

Bulgária BG 20 9 - - 

Chipre CY 19 5 / 9 - - 

República Checa CZ 21 10 / 15 - - 

Alemanha DE 19 7 - - 

Dinamarca DK 25 - - - 

Estónia EE 20 9 - - 

Grécia EL 24 6 / 13 - - 

Espanha ES 21 10 4 - 

Finlândia FI 24 10 / 14 - - 

França FR 20 5,5 / 10 2,1 - 

Croácia HR 25 5 / 13 - - 

Hungria HU 27 5 / 18 - - 

Irlanda IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5 

Itália IT 22 5 / 10 4 - 

Lituânia LT 21 5 / 9 - - 

Luxemburgo LU 17 8 3 14 

Letónia LV 21 12 / 5 - - 

 

4 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm 

INGLÊS ALEMÃO FRANCÊS ITALIANO ESPANHOL CHINÊS 

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm
https://services.amazon.co.uk/services/vat-resources.html
https://services.amazon.de/programme/steuerinformationen.html
https://services.amazon.fr/services/information-tva.html
https://services.amazon.it/servizi/informazioni-iva.html
https://services.amazon.es/servicios/informacion-iva.html
https://gs.amazon.cn/vat.html
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Malta MT 18 5 / 7 - - 

Países Baixos NL 21 9 - - 

Polónia PL 23 5 / 8 - - 

Portugal PT 23 6 / 13 - 13 

Roménia RO 19 5 / 9 - - 

Suécia SE 25 6 / 12 - - 

Eslovénia SI 22 9,5 - - 

Eslováquia SK 20 10 - - 

Reino Unido UK 20 5 - - 

 
 

2. Requisitos para a inscrição para efeitos de IVA 

 
2.1 Preciso de um número de identificação fiscal? 

 
Se vende ou armazena bens ou vende serviços em qualquer país europeu, é provável que tenha de 

inscrever-se para efeitos de IVA em todos os países em que venda ou para os que venda produtos. Além de 

que, apenas poderá recuperar o IVA que tenha pago pelas suas compras e cobrar o IVA das suas vendas se se 

inscrever no registo de IVA. 

 

 
a) Quando tenho de me inscrever no registo do IVA? 

 

Seguidamente, são apresentados alguns dos motivos mais frequentes pelos quais é possível exigir que esteja 

inscrito no registo do IVA. Entre em contacto com o seu consultor fiscal para obter informações mais 

detalhadas e aconselhamento. 

 

 
1. Importação de produtos para a UE: tem sede fora da UE e envia produtos para um país da UE. Por 

exemplo, é um vendedor com sede na China e envia produtos da China para um centro de 

distribuição na Alemanha. 

 
2. Armazenamento de produtos na UE: o armazenamento de produtos implica que o vendedor ou a 

Amazon (ou outro terceiro) em seu nome armazene e transfira o seu inventário entre centros de 

distribuição de diferentes países da UE. Ou seja, estar inscrito no programa de Logística da Amazon 

ou no Programa pan-europeu de Logística da Amazon, os quais permitem que a Amazon distribua 

os seus produtos em sites da UE, implica a obrigação de se inscrever no registo de IVA dos países 

de armazenamento correspondentes. 

 
3. Venda a clientes empresariais da UE: vende a clientes empresariais com sede em países da UE 

diferentes do país da UE a partir do qual são enviados os produtos. Obtenha mais informações 

sobre os serviços de cálculo e faturação do IVA aqui. 
 

https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
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4. Venda a clientes da UE a partir de outro país da UE que ultrapasse o "limiar de venda à distância": 

se envia produtos a partir de um país da UE para clientes com sede em outros países da UE, pode 

ter de inscrever-se no registo de IVA quando as suas vendas ultrapassarem o "limiar de venda à 

distância" desses países ou dos países de destino. 

 
5. Vendas nacionais realizadas por um vendedor estabelecido na UE: se a sua empresa está 

estabelecida num país da UE e vende produtos a clientes desse país e as suas vendas ultrapassam 

os "limiares de venda nacional", pode ter de inscrever-se no registo de IVA desse país. 

 
Consulte a tabela seguinte para saber quais são os limiares de venda nacional e à distância que 

o obrigam a registar-se para efeitos de IVA nos países europeus correspondentes5. 
 

 

País Limite de venda nacional Limite de venda à distância 

UK 85 000 £ 70 000 £ 

DE 22 000 €* 100 000 € 

FR 82 800 €** 35 000 € 

IT 65 000 € 35 000 € 

ES Nenhum 35 000 € 

PL 200 000 PLN 160 000 PLN 

CZ 1 000 000 CZK 1 140 000 CZK 

NL Nenhum 100 000 € 
 

*Se tiver uma pequena empresa alemã (“Kleinunternehmer”), apenas efetua vendas nacionais e estas não ultrapassam os 
22 000 € em receitas anuais, terá de apresentar uma declaração fiscal. Obtenha mais informações sobre as obrigações fiscais 
alemãs aqui.   

  **Obtenha mais informações sobre as obrigações fiscais francesas aqui.  

 
 

b) Prova de registo para efeitos de IVA 
 

Clique aqui para realizar esta prova gratuitamente. Ajudá-lo-á a determinar se tem de inscrever-se no registo 

de IVA e, caso tenha a obrigação, em que países deverá fazê-lo. 

Esta prova (prova de "Registo de IVA da União Europeia") foi estabelecida em parceria com a KPMG (é por 

isso que a ligação o direciona para um site externo) com o objetivo de ajudar a determinar se tem de 

inscrever-se no registo de IVA. 

 

 
2.2 Resumo das normas específicas do país 

 
Nesta secção é apresentada uma descrição geral dos requisitos para o registro de IVA no Reino Unido, 

Alemanha e França, uma vez que estes países implementaram recentemente uma série de requisitos específicos, 

que poderiam implicar a perda dos seus privilégios de venda nos sites da Amazon, caso não sejam cumpridos. 
 
 

 
5https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://litmustest.kpmg-vat-compliance.com/?tag=googhydr-20&ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf
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É importante que cumpra com as suas obrigações fiscais e IVA em todos os países em que opere a sua 

empresa. Entre em contacto com o seu consultor fiscal, caso precise de ajuda sobre como cumprir com 

as suas obrigações fiscais relacionadas com o IVA. 

Embora existam vários fatores que podem influenciar na hora de definir os requisitos de cumprimento em 

toda a UE, compilamos apenas os sites da Amazon a partir da perspetiva do vendedor. 

 

 
Legislação em matéria de IVA no Reino Unido 

 

Âmbito: vendedores registados na Amazon que vendem a clientes do Reino Unido. Tem de estar 

registado para efeitos de IVA no Reino Unido se: 

1. for um vendedor que armazena inventário no Reino Unido, ou  

2. for um vendedor estabelecido no Reino Unido e as suas vendas totais a todos os clientes do Reino Unido 

ultrapassam as 85 000 £ (incluindo as vendas realizadas fora da Amazon), ou 

3. for um vendedor estabelecido num país da UE que vende e transfere produtos para consumidores 

localizados no Reino Unido e o total das suas vendas anuais a consumidores do Reino Unido ultrapassam 

as 70 000 GBP. 

Para obter mais informações e perguntas frequentes sobre a legislação fiscal no Reino Unido, clique 

em baixo. 

 
 
 
 
 
 
 

Legislação em matéria de IVA na Alemanha 
 

Âmbito: os vendedores registados na Amazon devem estar inscritos no registo de IVA da Alemanha. 
 

 
Tem de carregar um certificado fiscal da Alemanha na Seller Central se: 

1. for um vendedor que armazena e gere produtos na Alemanha, ou 

2. for um vendedor que efetua envios para a Alemanha a partir de outro país europeu no qual 

armazena o inventário e o total de vendas a clientes alemães no ano civil em curso ou no ano civil 

precedente ultrapassa os 100 000 EUR, ou 

3. for um vendedor que envia produtos a clientes alemães a partir de um país não europeu e o vendedor 

(ou a transportadora atua em seu nome) é o importador do registo. 

 

Terá que disponibilizar uma declaração à Amazon na Seller Central se não estiver obrigado a carregar um 

certificado fiscal. 

RECURSOS DE IVA NO 
REINO UNIDO 

https://services.amazon.co.uk/services/vat-resources.html
https://services.amazon.co.uk/services/vat-resources.html
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Através desta declaração, confirma as seguintes circunstâncias que demonstram que não tem a obrigação de 

registar-se para efeitos fiscais na Alemanha: 

1. Não está a gerar vendas sujeitas a impostos na Alemanha através da entrega de produtos a partir de um 

armazém na Alemanha ou de qualquer lugar do país referido. Apenas envia produtos de fora da 

Alemanha. 

2. Envia produtos diretamente de fora da Europa a clientes da Alemanha e, em todos os envios, o cliente 

(ou a transportadora na qualidade de agente do cliente) é a pessoa responsável por declarar as 

importações às autoridades aduaneiras alemãs, sendo o único ao qual se aplica o IVA asociado à 

importação. 

3. Envia produtos armazenados em outros países europeus diretamente a clientes da Alemanha e todos os 

envios do ano civil em curso são inferiores a 100 000 € e no ano civil precedente também não 

ultrapassaram os 100 000 €. 

 

 
Para obter mais informações e perguntas frequentes sobre a legislação fiscal na Alemanha, clique 

em baixo. 
 

 
 

Legislação em matéria de IVA na França 
 

Âmbito: vendedores estabelecidos em França ou que armazenam mercadorias em França ou vendem a clientes 

situados na França. 

 

 
Tem de estar registado para efeitos fiscais na França se: 

1. for um vendedor que armazena inventário na França, ou 

2. for um vendedor que efetua envios para a França a partir de outro país da UE no qual armazena o 

inventário e o total de vendas anuais ultrapassam os 35 000 €, ou 

3. for um vendedor estabelecido na França e as suas vendas totais a clientes franceses, incluindo as 

vendas realizadas fora da Amazon, ultrapassam as 82 800 €. 

 

Para obter mais informações e perguntas frequentes sobre a legislação fiscal na França, clique em 

baixo.  
 

OBRIGAÇÕES FISCAIS NA 
ALEMANHA 

LEI FRANCESA 
ANTIFRAUDE 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
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2.3 Como inscrever-se no registo do IVA? 

 
Opção 1: Aceite a ajuda da Amazon 

 

Os Serviços fiscais na Amazon são uma solução cómoda e rentável que lhe permite gerir a sua inscrição no 

registo de IVA e apresentar as declarações correspondentes diretamente na Seller Central. Convidamo-lo a 

utilizar os Serviços fiscais na Amazon de forma gratuita durante o primeiro ano de subscrição para gerir os 

seus registos e declarações de IVA. Mais informações sobre os Serviços fiscais na Amazon › 
 

 

Opção 2: Registe-se por conta própria 
 

Uma vez que tenha confirmado que deve inscrever-se no registo do IVA de um país concreto, envie um 

formulário de pedido às autoridades fiscais desse país (ou entre em contacto com um consultor fiscal 

externo da nossa rede de fornecedores de serviços para que o ajudem). 
 

 

Pode fazê-lo através da Internet nos sites oficiais* desenhados para este fim, os quais partilhamos em baixo: 

• Reino Unido: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs 

• Alemanha: https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html 

• França: https://www.impots.gouv.fr/portail/ 

• Itália: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/ 

• Espanha: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml 

• Polónia: https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us 

• República Checa: https://www.financnisprava.cz/en/ 

* Estas ligações remetem para páginas web externas.   
 
 

No final do processo de registo para o IVA, receberá um número de identificação fiscal, que poderá usar para 

o seguinte: 

• Apresentar as declarações de devolução do IVA: indica à autoridade fiscal competente o montante 

de IVA cobrado e solicita o crédito do IVA devido. 

• Emitir faturas com IVA: nestas será apresentado o IVA cobrado aos clientes. 

• Solicitar a devolução do dinheiro correspondente aos gastos empresariais pertinentes (clique aqui 

para ver un pequeno exemplo). 

https://services.amazon.co.uk/services/vat-services-on-amazon.html
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=sc_spn_eilst_talst&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://m.media-amazon.com/images/G/02/FBA/amazon_VAT_ana_for-Spain_20170503.pdf
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2.4 Como se carregam os números de identificação fiscal na Seller Central? 

 
Para garantir que as suas transações são gravadas corretamente, tem de atualizar os números de 

identificação fiscal na Seller Central assim que os receba. Para carregar o número de identificação fiscal para 

a Seller Central, deve seguir os seguintes passos: 

Passo 1: 

Aceda à sua página inicial de Definições de impostos da Seller Central e clique em "Adicionar números de 

identificação fiscal" na parte superior da página inicial. Clique aqui. 
 

Passo 2: 

Aceda à sua página de identificação fiscal da Seller Central e clique em "Adicionar número de identificação 
fiscal". 

 

 
2.5 Documentos comuns necessários para o registo 

 

Em baixo é apresentada uma lista dos documentos mais comuns pedidos para o processo de inscrição no 

registo do IVA. Não se trata de uma lista exaustiva, uma vez que difere entre entidades e países. Entre em 

contacto com o seu consultor fiscal para que o ajude. 

• Documento de identidade com fotografia do representante legal 

• Certificado de conformidade da sua atividade empresarial 

• Procuração 

• Certificado do IVA local 

• Estatuto da empresa 

• Carta do banco onde se confirmem os datos da conta bancária da empresa 

• Prova de identidade do representante legal 

 

2.6 Outras ligações de interesse 

 
Detalhes 

da 

legislação 

 
Autoridade 

fiscal* 

 

Envio de documentos 

Envio do 

número de 

identificação 

fiscal 

 
Consultores 

fiscais 

Reino 
Unido 

 Clique aqui   
 
 
 
 
 
 

Aqui 

 
 
 
 
 
 
 

Aqui 

Alemanha  
Aqui 

Clique aqui Aqui para enviar o imposto da renda 
Aqui para enviar o imposto sobre 
dividendos 

França Aqui Clique aqui  

Itália  Clique aqui  

Espanha  Clique aqui  

Polónia  Clique aqui  

R. Checa  Clique aqui  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings?ref=sc_fr_jsl_vrns
https://sellercentral-europe.amazon.com/tsba/searchpage/taxCategory?ref=sc_eu_vrn_adv&ref_=sc_spn_na_taxlst
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/consolidatedRegistrations?defaultAction=DE-BusinessReg-add
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax-compliance/de-tax-declaration-acknowledgement-page
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
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Se tiver dúvidas relativamente ao IVA, pode fazer o seguinte: 
 

1. Contacte o Serviço de apoio ao colaborador comercial da Amazon. 
2. Consulte a nossa página de recursos do IVA. 

 

* Estas ligações remetem para páginas web externas.   
 
 

3. Devoluções de IVA 
 

3.1 O que é a devolução do IVA? 

 
O cumprimento do IVA não termina ao inscrever-se no registo. Todas as pessoas inscritas têm a obrigação de 

apresentar uma declaração de devolução do IVA para cada período pertinente. A declaração do IVA é o 

processo de preparação e envio de relatórios às autoridades fiscais nos quais se informa sobre as transações 

realizadas no período correspondente e o valor de IVA a pagar (ou a receber, caso tenha pago mais IVA do 

que deveria). 

Uma declaração de devolução do IVA inclui informações sobre o IVA cobrado aos clientes, o IVA pago aos 

fornecedores, além das vendas e aquisições transfronteiriças, importações e exportações. 

3.2 Outros tipos de declarações relacionadas 

 
Existem vários tipos de declarações. Estes são alguns exemplos: 

Intrastat: a declaração Intrastat é utilizada para recolher informações e elaborar estatísticas sobre o comércio 

de bens entre os países da UE. Estes relatórios apenas são obrigatórios se o valor dos teus materiais 

ultrapassa um determinado limiar. Estes limiares variam em função do país. Pode ser necessário preparar os 

seguintes relatórios: 

• Entradas Intrastat: comunicam-se todas as aquisições de bens que chegam a um país. 

• Envios Intrastat: comunicam-se todos os envios de bens provenientes de um país. 

 
Ofertas de vendas intracomunitárias: as ofertas de vendas intracomunitárias são relatórios utilizados 

pelos países da UE para garantir que as vendas transfronteiriças a clientes empresariais, entre países da 

UE, foram declaradas corretamente. Os vendedores que fornecem bens ou serviços a clientes com 

registo de IVA noutro país da UE devem declará-los na lista de vendas intracomunitárias. Também 

devem ser incluídos nestes relatórios os movimentos dos produtos do vendedor entre centros de 

distribuição da Amazon. 

Além dos dois tipo de relatórios anteriores, podem existir outros tipos de relatórios de acordo com o país. 

Em geral, estes relatórios recolhem mais informações estatísticas sobre as transações empresariais. 

Encontrará mais informações sobre os tipos de declaração de IVA e como se preenchem aqui. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/cu/contact-us?categoryId=30052&typeId=30119&language=zh_CN&languageSwitched=1
https://services.amazon.co.uk/services/vat-faq.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/8XUTB2UV3Y9RPKL
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3.3 Sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA (VIES) 

 
O VIES permite aos comerciantes confirmar os números de identificação fiscal dos clientes de outros 
Estados-Membro da União Europeia (UE). Deste modo, os comerciantes podem verificar a validade dos 
números de identificação fiscal mencionados. 

A Amazon utiliza o VIES no processo de validação dos números de identificação fiscal: logo que os vendedores 
carregam um número de identificação fiscal para a Seller Central, verificamos automaticamente o número na 
base de dados do VIES. 

Para aceder, pode clicar nesta* ligação da Comissão Europeia. 

É possível verificar a validade de um número de identificação fiscal emitido por qualquer Estado-Membro 
ao selecionar esse Estado-Membro no menu pendente e introduzir o número que pretende validar. 

* Esta ligação direciona para um site externo.  

  

3.4 Com que frequência devem ser apresentadas as devoluções? 

 
Isto depende dos requisitos do país da UE e das obrigações do vendedor nesse país. Muitos países da UE 

exigem que as devoluções sejam enviadas trimestral ou mensalmente. Entre em contacto com um consultor 

fiscal caso sejam necessárias mais instruções. 

 
 

4. Outras considerações 

4.1 Direitos aduaneiros 

 
Podem ser pagos direitos aduaneiros sobre a importação de produtos para um país da UE provenientes de 

um país externo à UE. O tipo de imposto alfandegário é determinado em função do código do produto6 HS 

aplicável ao produto importado e pode variar consoante a origem dos produtos. Os impostos alfandegários e 

o IVA de importação são calculados com base numa percentagem do valor aduaneiro dos produtos. Entre 

em contacto com o seu consultor fiscal para mais informações. 

 

O que implicam os direitos aduaneiros para si como vendedor? 
 
 

É possível que os produtos importados de fora da UE tenham de passar por controlos aduaneiros. 

A documentação solicitada na alfândega (por ex., declaração aduaneira) deve ser preparada e deve 

acompanhar os produtos importados. Esta documentação constitui a principal fonte de informação a que as 

autoridades aduaneiras têm acesso para validar os impostos e obrigações alfandegárias a pagar. Contudo, 

em alguns casos, as autoridades aduaneiras podem decidir verificar os produtos para determinar 

a quantidade de taxas ou impostos que devem ser pagos. Além disso, podem solicitar mais informações para, 

por exemplo, determinar se os bens cumprem a legislação da UE. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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4.2 IVA de importação 

 
Além dos direitos aduaneiros que devem ser pagos, também se pode pagar o IVA de importação referente à 

mesma importação de produtos provenientes de fora da UE até um país da UE. Este é calculado sobre o 

valor aduaneiro dos bens mais as taxas aplicáveis. Geralmente, o IVA de importação pode ser recuperado 

através da declaração de devolução 7 do IVA desde que esteja inscrito no registo do IVA do país no qual são 

declarados os produtos às autoridades aduaneiras e desde que seja o "proprietário" dos produtos. 

 

 
4.3 Faturação 

 
Em muitos países da UE, os clientes exigem uma fatura com IVA. A legislação sobre o IVA do país a partir do 

qual se enviam os bens e do país onde se encontra o cliente pode requerer a emissão de uma fatura com IVA. 

O processo de emissão de uma fatura com IVA varia em função do país. Para mais informações, clique aqui. 
 

O que implica a faturação para si como vendedor? 
 
 

Todos os vendedores inscritos no registo de IVA na UE devem disponibilizar aos clientes da Amazon Business 

uma fatura com IVA válida para cada pedido. 

 

 

4.4 Notas de crédito 

 
Uma nota de crédito é um documento que o vendedor envia ao cliente no qual informa que foi emitido um 

crédito na sua conta relativamente à devolução de produtos por parte do cliente. Emite-se pelo valor dos 

produtos devolvidos pelo cliente, que pode ser igual ou inferior ao montante total do pedido. Existem normas 

específicas relacionadas com as notas de crédito que os vendedores devem ter em conta. Para mais 

informações, entre em contacto com um consultor fiscal. 

 

 
4.5 Número de identificação e registo de operadores económicos (EORI) 

 
O número EORI (número de identificação e registo de operadores económicos) é um número de identificação e 

registo da União Europeia para empresas que importam ou exportam bens para a UE ou para fora dela. Todas as 

autoridades aduaneiras da UE reconhecem o número EORI concedido a um país da UE. A existência de um tipo 

de número de identificação comum a toda a UE é mais eficaz quer para os agentes económicos, quer para as 

autoridades aduaneiras. 
 

 

 
6 O Sistema Harmonizado (HS) de nomenclatura de tarifas é um sistema normalizado internacionalmente de nomes e números para classificar os 

produtos e bens comercializados. 
7 De acordo com as normas habituais de recuperação do IVA e requisitos de documentação do país em questão. 

https://services.amazon.co.uk/services/vat-faq.html
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4.6 Representação fiscal 

 
Se for um vendedor que não tem sede na UE, terá de designar uma representação fiscal em alguns países da UE 

para poder registar-se para efeitos de IVA. 

A representação fiscal é o processo pelo qual um particular ou uma empresa atua em nome de uma empresa 

não residente para efeitos de IVA na UE. Os representantes fiscais de muitos países da UE respondem de forma 

solidária pelas dívidas de IVA de um vendedor que não seja da UE. 

Como vendedor através da Internet, é possível que precise de garantias bancárias e taxas adicionais para 

garantir a utilização de um representante fiscal. Estes requisitos adicionais dependem dos requisitos específicos 

do país e do fornecedor de serviços da representação fiscal. 
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5. Perguntas frequentes 

 
1. Quais as consequências pelo não cumprimento das obrigações do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

na UE? 
 
 

Os países da UE utilizam un regime de IVA harmonizado. O incumprimento dos requisitos de registo do IVA e 

do cumprimento continuado na UE pode ter implicações graves: 

• Em geral, deve pagar o IVA que tem a pagar às autoridades fiscais (UE) correspondentes mais os juros 

sobre o IVA correspondentes com efeitos retroativos à data em que o referido IVA devia ter sido pago. 

Geralmente, conta a partir da data em que deveria ter obtido um número de identificação fiscal, ter 

deduzido o IVA das suas vendas e ter remetido o IVA às autoridades fiscais (embora não tenha cobrado 

IVA nas suas vendas durante este período). 

 
Se as autoridades fiscais se apercebem de que não cumpriu com as suas obrigações relativas ao IVA, 

terá de pagar uma sanção económica. O valor da sanção depende geralmente do valor do IVA devido e 

do tempo durante o qual não cumpriu as suas obrigações de registo. As sanções por registo tardio 

podem corresponder a uma percentagem baseada no valor do IVA que se devia ter remetido às 

autoridades fiscais. Cada país calcula estas sanções de forma diferente. Se o incumprimento das suas 

obrigações fiscais de IVA foi intencional, pode também ser objeto de sanções penais por parte das 

autoridades governamentais. 

• Se formos informados sobre o incumprimento das suas obrigações fiscais em matéria de IVA, pode 

perder os seus privilégios de venda nos sites da Amazon. Não pode voltar a publicar ofertas até 

demonstrar que cumpre as normas relativas ao IVA. Para mais informações, clique aqui. 
 

No site sobre recursos do IVA, disponibilizamos informações úteis que podem ajudá-lo a cumprir com as suas 

obrigações relacionadas com o IVA. Contudo, estas informações não constituem um guia exaustivo nem 

pretendem aconselhar em matéria fiscal. Se tem dúvidas sobre as suas obrigações, recomendamos que 

consulte a autoridade fiscal pertinente ou um consultor fiscal independente. 
 

 

2. Como se cobra e se reembolsa o IVA? 
 
 

Para cobrar o IVA, primeiro deve inscrever-se no registo do IVA e obter um número de identificação fiscal. 

Depois disso, estará obrigado a cumprir a norma do IVA correspondente ao país da UE no qual se registou, 

mas também implica geralmente que deve cobrar o IVA (quando aplicável) sobre as suas vendas e incluir o 

IVA numa fatura com IVA (entre em contacto com o seu consultor fiscal, caso precise de ajuda específica 

para cumprir os requisitos relacionados com a faturação). 

O valor do IVA que se deve pagar a uma autoridade fiscal local (ou seja, que se cobra aos clientes) pode ser 

compensado com o IVA em que incorre nas aquisições ou custos da sua empresa (entre em contacto com o 

seu consultor fiscal, caso precise de ajuda para saber mais sobre que custos podem ser recuperados com o 

IVA). 

Tenha em conta que deve verificar os requisitos de faturação e a declaração do IVA de cada país no qual está 

registado. Embora estes requisitos sejam parecidos, podem existir diferenças significativas. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202163020?ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
https://services.amazon.co.uk/services/vat-resources.html
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/vat-resources/external-resources.html
https://services.amazon.com/solution-providers/?localeSelection=en_US&ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
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3. Como se deve registar para efeitos do IVA em vários países? 

Se armazenar, transferir ou vender produtos em vários países da UE, é possível que tenha de inscrever-se 

nos registos do IVA de vários países. Nesse caso, poderá ter que enviar devoluções de IVA em mais de um 

país. 

Os requisitos para inscrever-se nos registos de IVA de vários países são diferentes, pelo que recomendamos 

que consultes esses requisitos com um consultor fiscal, principalmente se armazena bens em mais de um 

país da UE ou se realiza vendas à distância dentro da UE. 

 

 
4. Vendo produtos num país da UE a partir de fora da UE (não tenho sede empresarial na UE e não 

armazeno bens na UE). Tenho de inscrever-me nos registos do IVA? 

Se importa produtos para a UE para vendê-los posteriormente, geralmente terá de pagar o IVA de 

importação (e, provavelmente, impostos de importação) à autoridade fiscal do país para o qual se importam 

os produtos. Se armazena produtos num país da UE, tenha em conta que terá de inscrever-se no registo do 

IVA. Se precisar de mais aconselhamento, recomendamos que entre em contacto com um consultor fiscal. 

 

 
5. Vendo produtos de outro país num país da UE. Quando tenho de me inscrever no registo do IVA? 

Ao vender produtos de um país da UE para outro da UE, tenha em conta que os requisitos e os tipos de IVA 

podem variar de um país para o outro. Se armazena os seus bens num país da UE, é possível que tenha de 

inscrever-se no registo do IVA desse país da UE. Além disso, se transfere os seus próprios bens a partir de um 

país da UE para outro, ou se a Amazon (Logística da Amazon) os transfere a partir de um centro de 

distribuição para outro país que tenha designado para armazenar os produtos, a transferência também pode 

ser tratada como uma transação (a qual deve ser incluída numa devolução do IVA). O vendedor é 

responsável por cumprir as obrigações fiscais do IVA, incluindo as do site da Amazon, dos países a partir dos 

quais se entregam os seus produtos, dos países em que se entregam ou para onde se enviam os seus 

produtos, ou qualquer outro país (por ex., o país de importação, em caso de importação de produtos a partir 

de fora da UE). 

 

 
6. Quando tenho de carregar um número de identificação fiscal para a Seller Central após ultrapassar o 

limiar do IVA? 

Recomendamos que supervisione a sua conta e que solicite um número de identificação fiscal à autoridade 

fiscal pertinente ou aos Serviços fiscais na Amazon assim que considerar que irá ultrapassar o limiar aplicável 

ou quando não cumprir outro requisito do registo do IVA. Uma vez que é necessário tempo para concluir o 

processo, recomendamos que solicite o seu número de identificação fiscal com antecedência suficiente para 

não ultrapassar o limiar. 
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7. Que diferença existe entre um número de identificação fiscal da UE e um número local? 

Número de identificação fiscal da UE: o número de identificação fiscal validado e publicado no VIES. 

É precedido pelo prefixo do país que o emitiu (por exemplo, "ES" para Espanha ou "IT" para Itália). 

Número de identificação fiscal local: este número não possui o prefixo do país e, em princípio, apenas se 

destina a ser utilizado em transações dentro do país que o emitiu (por exemplo, compras num fornecedor 

nacional). 

 

 
8. Em que consiste um número de identificação fiscal? 

Um número de identificação fiscal é o número de identificação fiscal emitido oficialmente pelo país em que 

está sedeada legalmente a empresa do colaborador comercial. Por exemplo, se a empresa do colaborador 

comercial está sedeada legalmente em França, o seu número de identificação fiscal local será o seu número 

SIRET. Do mesmo modo, se a empresa do colaborador comercial estiver sedeada legalmente na China, o seu 

número de identificação fiscal local será o código de crédito social uniforme ou, se atua como pessoa física, o 

número de identificação do seu documento de identidade chinês. 
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