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A presente lei cria uma medida de apoio aos custos com a eletricidade
nas atividades de produção, armazenagem, conservação e
comercialização de produtos agrícolas e pecuários.
São beneficiários do apoio previsto os agricultores e produtores
pecuários, as cooperativas agrícolas e as organizações de produtores
representativas da agricultura familiar.

Apoio aos
custos com a
eletricidade no
setor agrícola e
pecuário

A candidatura ao apoio
é apresentada junto do Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.).
A presente lei entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022.
Lei nº 37/2021, de 15 de junho
Medida de apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e pecuário
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Foi publicado no passado dia 11 de junho o Decreto-Lei que altera o
regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e
performativas. Visa, sobretudo, dentro das atuais tipologias de apoio da
DGARTES (o apoio a projetos, o apoio em parceria, e o programa de
apoio sustentado), responder à necessidade de consolidação de forma
sustentável das estruturas artísticas, assumindo-se como um
instrumento de ação fundamental para uma política de sustentabilidade,
investimento, inovação, transição digital, igualdade de género,
promoção da diversidade étnica e cultural, preservação ambiental,
inclusão e coesão sociais e territoriais.

Revisão do
Modelo de
Apoio às Artes

Das alterações introduzidas, entre outras, destacam-se:
 A aposta na consolidação, na sustentabilidade das estruturas
artísticas e de planificação das suas atividades;
 O reforço das funções desempenhadas pelas Comissões de
Acompanhamento, que passam a assumir um papel central no
Modelo de Apoio às Artes;
 A maior diversidade de financiamento na dimensão do apoio em
parceria onde é prevista a possibilidade do apoio a entidades que,
quer a nível nacional, quer do ponto de vista da intervenção no
território, têm um papel reconhecido no cumprimento dos objetivos
de interesse público cultural.

Decreto - Lei nº 47/2021, de 11 de junho
Altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas

Obs. Esta informação é apenas de caráter geral, a sua leitura não dispensa a consulta da legislação supra referida.
Em caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalece a última.
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Informação retirada do website da DGARTES
Para mais informações, consulte:
https://www.dgartes.gov.pt/pt/noticia/4304
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O novo regime entrou oficialmente em vigor no dia 1 de janeiro de 2021,
mas o prazo de implementação das medidas foi alargado até 1 de julho
de 2021.
Estão previstos três regimes especiais
 Regime especial aplicável às vendas à distância intracomunitárias de
bens, às transmissões de bens num Estado Membro efetuadas por
interfaces eletrónicas e aos serviços prestados por sujeitos passivos
estabelecidos na União Europeia, mas não no Estado Membro de
consumo;
 Regime especial aplicável a serviços prestados por sujeitos passivos
não estabelecidos na União Europeia; e
 Regime especial aplicável às vendas à distância de bens importados,
em remessas de valor intrínseco não superior a € 150.

Novas regras
aplicáveis às
vendas à
distância

O sujeito passivo que vende bens a consumidores finais de outros
estados-membros passa a liquidar o imposto no país de destino dos bens
quando o valor total das vendas por país, líquido do IVA, seja superior,
no ano civil anterior ou no ano civil em curso, a 10 000 €.
As plataformas eletrónicas nas quais é efetuada venda de bens
importados passam a ser consideradas “sujeitos passivos” quer estejam
estabelecidas na União Europeia ou noutro país, de forma a “assegurar a
efetiva cobrança do imposto devido nas transações efetuadas”.
Balcão único do IVA - “OSS – One Stop Shop”
Os operadores deixam de ter que se registar junto de cada Estadomembro para onde pretendam exportar os seus produtos. Ou seja, uma
empresa portuguesa que queira vender para qualquer país da União
Europeia deixa de ser obrigada a registar-se nesse país, podendo tratar
facilmente neste balcão de todas a obrigações declarativas e de
pagamento do IVA.
Os sujeitos passivos que pretendam aplicar qualquer dos referidos
regimes especiais, podem proceder ao seu registo no “Balcão Único”,
por via eletrónica, acedendo a:
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/oss/

Obs. Esta informação é apenas de caráter geral, a sua leitura não dispensa a consulta da legislação supra referida.
Em caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalece a última.
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Lei nº 47/2020, de 24 de agosto
Transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, e a Diretiva
(UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de novembro de 2019, alterando o Código do IVA, o Regime do IVA nas
Transações Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este imposto, no âmbito do tratamento do
comércio eletrónico
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Relativamente a vendas a sujeitos passivos intracomunitários ou de
países terceiros mantém-se as regras da isenção de IVA.
No entanto, para que esta isenção seja aplicável, para além do
transporte dos bens para fora do estado membro da venda, a inclusão
do número fiscal para efeitos de IVA, validado no VIES, do adquirente
dos bens é um requisito obrigatório.

Novas regras no
sistema do IVA
do comércio
intra
comunitário

Novas exigências de prova da saída de bens do território nacional
Sendo os bens expedidos ou transportados pelo vendedor ou por um
terceiro agindo por sua conta, a expedição ou transporte presumem-se
efetuados quando o vendedor:
1. Está na posse de pelo menos, dois elementos de prova não
contraditórios, a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 45.º-A
do Regulamento de Execução do IVA, emitidos por duas partes
independentes uma da outra, do vendedor e do adquirente, tais
como:
 Uma declaração de expedição CMR assinada pelo
adquirente;
 Um conhecimento de embarque;
 Uma fatura do frete aéreo;
 Fatura emitida ao vendedor pelo transportador dos bens; ou
2. Em alternativa, na posse de qualquer um dos elementos a que se
refere o ponto 1, em conjunto com qualquer um dos elementos
seguintes, que confirmem o transporte ou a expedição, emitidos por
duas partes independentes uma da outra, do vendedor e do
adquirente, tais como:
 Uma apólice de seguro relativa ao transporte ou à expedição
dos bens;
 Documentos bancários comprovativos do pagamento do
transporte ou da expedição dos bens;
 Documentos oficiais emitidos por uma entidade pública, por
exemplo um notário, que confirmem a chegada dos bens ao
Estado-Membro de destino;
 Um recibo emitido por um depositário no Estado-Membro de
destino, que confirme a armazenagem dos bens nesse
Estado-Membro.

Regulamento de Execução (UE) 2018/912 do Conselho, de 4 de dezembro
que altera o Regulamento de Execução (UE) n.° 282/2011 no que respeita a certas isenções relacionadas com as
operações intracomunitárias

Obs. Esta informação é apenas de caráter geral, a sua leitura não dispensa a consulta da legislação supra referida.
Em caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e a versão em português, prevalece a última.
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Lei nº 49/2020, de 24 de agosto
Harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado no comércio
intracomunitário, transpondo as Diretivas (UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, e 2019/475
do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019, e alterando o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o
Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e o Código dos Impostos Especiais de Consumo.
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The present law creates a support measure for electricity costs in
production, storage, conservation and commercialization activities for
agricultural and livestock products.
The beneficiaries of the support provided are farmers and livestock
producers, agricultural cooperatives and producer organizations
representing family farming.

Support for
electricity costs
in the
agricultural and
livestock sector

The application for support is presented to the Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.).
This law shall enter into force on 1 January 2022.
Law nº 37/2021, of 15 June
Measure to support electricity costs in the agricultural and livestock sector

_02
The Decree-Law that alters the regime of attribution of financial support
from the State to visual and performing arts was published last June
11th. It aims, above all, within the current support typologies of
DGARTES (support for projects, support in partnership, and the
sustained support program), to respond to the need for sustainable
consolidation of artistic structures, assuming itself as a fundamental
instrument of action for a policy of sustainability, investment,
innovation, digital transition, gender equality, promotion of ethnic and
cultural diversity, environmental preservation, social and territorial
inclusion and cohesion.
Among the changes introduced, the following stand out:
 The focus on consolidation, on the sustainability of artistic structures
and on the planning of their activities;
 The reinforcement of the functions performed by the Monitoring
Commissions, which assume a central role in the Arts Support Model;
 The greater diversity of funding in the dimension of partnership
support where the possibility of support to entities that, either at
national level or from the point of view of intervention in the
territory, have a recognized role in fulfilling the objectives of public
cultural interest is foreseen.

Review of the
Arts Support
Model

Decree-Law no. 47/2021, of 11 June
Alters the regime for the attribution of financial support from the State to visual and performing arts

Note: This information is only of general nature, its reading does not exempt the consultation of the legislation
referred to above. In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later
shall prevail.
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Information taken from the DGARTES website
For more information:
https://www.dgartes.gov.pt/pt/noticia/4304
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The new regime officially came into force on 1 January 2021, but the
deadline for implementing the measures has been extended to 1 July
2021.

New rules for
distance sales

Three special regime are foreseen
 Special regime applicable to intra-Community distance sales of goods,
transmissions of goods within a Member State carried out by
electronic interfaces and services provided by taxable persons
established in the European Union but not in the Member State of
consumption;
 Special regime applicable to services supplied by taxable persons not
established in the European Union; and
 Special regime applicable to distance sales of imported goods, in
consignments of an intrinsic value not exceeding €150.
A taxable person who sells goods to final consumers in other member
states will now account for the tax in the country of destination of the
goods when the total value of sales per country, net of VAT, exceeds, in
the previous calendar year or in the current calendar year, €10,000.
Electronic platforms on which the sale of imported goods is carried out
are now considered to be "taxable persons" whether they are
established in the European Union or in another country, in order to
"ensure the effective collection of the tax due on the transactions
carried out".
VAT Single Counter - "OSS - One Stop Shop
Operators no longer have to register with each Member State to which
they wish to export their products. In other words, a Portuguese
company wishing to sell to any country in the European Union is no
longer required to register in that country, and can easily deal with all
the declaration and VAT payment obligations at this counter.
The taxpayers who wish to apply any of the special regimes may proceed
to register electronically in the "Single Counter", by accessing:
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/oss/

Note: This information is only of general nature, its reading does not exempt the consultation of the legislation
referred to above. In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later
shall prevail.
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Law no. 47/2020, of 24 August
Transposes articles 2 and 3 of Council Directive (EU) 2017/2455, of 5 December 2017, and Council Directive (EU)
2019/1995, of 21 November 2019, amending the VAT Code, the VAT Regime on Intra-Community Transactions
and complementary legislation relating to this tax, in the context of the treatment of e-commerce
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For sales to taxable persons within the EU or in third countries, the VAT
exemption rules are maintained.
However, for this exemption to apply, in addition to transporting the
goods out of the member state of sale, the inclusion of the VAT number,
validated in the VIES, of the purchaser of the goods is a mandatory
requirement.
New requirements for proof of exit of goods from the national territory
Where the goods are dispatched or transported by the seller or by a
third party acting on his behalf, dispatch or transport is presumed to
have taken place when the seller:
1. Is in possession of at least two pieces of non-contradictory evidence,
as referred to in Article 45a(3)(a) of the VAT Implementing
Regulation, issued by two parties independent of each other, the
seller and the acquirer, such as:
 A CMR consignment note signed by the purchaser;
 A bill of lading;
 An invoice for air freight;
 Invoice issued to the seller by the carrier of the goods; or

New rules in
the VAT
system for
intra
Community
trade

2. Alternatively, in possession of any of the particulars referred to in
paragraph 1, together with any of the following particulars
confirming carriage or dispatch, issued by two parties independent
of each other, the seller and the buyer, such as:
 An insurance policy relating to the transport or shipping of
the goods;
 Bank documents proving payment for the transport or
shipment of the goods;
 Official documents issued by a public authority, for example a
notary, confirming the arrival of the goods in the Member
State of destination;
 A receipt issued by a warehouse keeper in the Member State
of destination confirming the storage of the goods in that
Member State.
Law no. 49/2020, of 24 August
Harmonizes and simplifies certain rules in the system of value added tax on intra-EU trade by transposing
Council Directives (EU) 2018/1910 of 4 December 2018 and 2019/475 of 18 February 2019 and amending the
Value Added Tax Code, the VAT Regime on Intra-Community Transactions and the Excise Code.

Note: This information is only of general nature, its reading does not exempt the consultation of the legislation
referred to above. In case of any discrepancy between the version in English and the version in Portuguese, the later
shall prevail.
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Council Implementing Regulation (EU) 2018/912 of 4 December 2018
amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards certain exemptions related to intraCommunity transactions

