
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_PT  

  

Na qualidade de seu fornecedor sediado no Reino Unido, encontrámos uma excelente solução para simplificar 
bastante as compras para a sua empresa após o Brexit. 

A nossa transportadora, a Europa Road, desenvolveu um processo aduaneiro extremamente eficaz que deverá 
minimizar os custos adicionais e eliminar atrasos no tempo de trânsito.  Este processo chama-se 

  

Este documento inclui explicações sobre como funciona e o que as nossas empresas têm que fazer 
conjuntamente para tirar partido desta solução. 

O que faz a Europa Road de forma diferente? 

A Europa Road estabeleceu 2 Unidades de Corretagem Aduaneira estrategicamente localizadas para efetuar 
declarações de exportação e importação - uma em França e outra na Bélgica (além da sua Unidade de 
Corretagem no Reino Unido). 

• Cada unidade tem a sua própria Conta de Diferimento do Pagamento de Direitos Aduaneiros 

• As Unidades localizadas em França e na Bélgica estão registadas para operar como Representante de 
IVA Global.  

Em conjunto com o seu processo, esta infraestrutura permitirá que a sua empresa efetue exportações do 
Reino Unido-União Europeia com base em entregas com direitos pagos (DDP), simplificando o fornecimento de 
produtos a clientes da União Europeia a partir de 1 janeiro de 2021.  O processo foi imediatamente aprovado 
pela Deloitte. 

  

Com a Europa Flow, podemos efetuar exportações para os nossos clientes 
fazendo entregas com direitos pagos apesar de a nossa empresa não estar 
estabelecida na Europa.  Eis como. 

Trata-se de um processo muito simples com poucos passos.   

1. A nossa empresa no Reino Unido irá registar-se para obter um número EORI (Registo e 
Identificação dos Operadores Económicos) da UE - isto demora apenas alguns dias e a Europa 
Road ajudar-nos-á a fazê-lo. 

2. Designaremos a Europa Road como nosso Representante de IVA Global para realizar os processos 
aduaneiros de exportação e importação.   

3. Usaremos a sua Conta de Diferimento do Pagamento francesa para pagar eventuais direitos 
aduaneiros à chegada à UE.   

4. Quando exportarmos para si, a Europa Road criará a declaração de exportação no Reino Unido e 
a declaração de importação em França e os direitos aduaneiros serão pagos usando as respetivas 
contas de diferimento do pagamento. 

  

… então e o IVA de importação? 

O processo utiliza um regime de IVA intracomunitário que cria uma isenção de IVA para mercadorias 
importadas para introdução em livre prática num país da UE diferente do país da UE que constitui o destino 



final - isto apenas se aplica aos casos em que é utilizado um Representante de IVA Global.  Trata-se de uma 
Isenção de IVA ao abrigo do Artigo 138.º da Diretiva IVA da UE (conhecida como Regime 4200).   

Com este processo, a sua empresa não terá que pagar qualquer IVA na importação.  Apenas terá que declarar 
a compra na sua declaração de IVA tal como faria atualmente ao adquirir produtos do Reino Unido. 

Este regime de IVA é utilizado todos os dias por empresas fora da UE que efetuam importações para Portos 
Marítimos Europeus potencialmente não localizados no país que constitui o destino final das mercadorias. 

Assim, por exemplo, ao invés da chegada de mercadorias do Extremo Oriente a Roterdão para entrega final na 
Alemanha, seriam mercadorias do Reino Unido importadas para França para entrega no seu país da UE.  O seu 
processo foi oficialmente aprovado pela Deloitte recorrendo a uma equipa de especialistas em IVA e questões 
aduaneiras.   

  

O que terá a sua empresa que fazer de forma diferente? 

Muito resumidamente - nada! Simplesmente terá que incluir uma menção na sua declaração de IVA tal como 
faria atualmente.  Aqui não há nenhuma diferença. 

  

O que terá a nossa empresa que fazer de forma diferente? 

Nós temos algum trabalho mas não há qualquer problema pois reconhecemos as vantagens para os nossos 
clientes localizados na UE. 

Se a exportação for realizada com entrega com direitos pagos, a nossa fatura fará referência ao Regime de IVA 
(Regime 4200). 

Simplificando, trataremos da declaração de exportação, da declaração de importação e do pagamento dos 
direitos aduaneiros. 

  

Isto parece muito técnico mas não se preocupe. 

A Europa Road, parceira de longa data da Deloitte, garantiu-nos que o processamento do IVA no âmbito deste 
processo é totalmente conforme em todos os aspetos. 

O processo simplesmente utiliza Regimes de IVA europeus existentes para o fornecimento e aquisição de 
mercadorias. Por sua vez, este tipo de processos é utilizado todos os dias. 

De uma forma muito simples, a combinação da infraestrutura, dos Regimes de IVA e do processo preserva as 
atuais condições de comercialização para empresas sediadas na UE, o que significa que apenas terá que 
declarar as compras na sua declaração de IVA tal como faria atualmente. 

Este processo também implica uma vantagem em termos de fluxo de caixa para a sua empresa pois não terá 
que pagar qualquer IVA na importação. 

Se ainda tiver dúvidas, por favor, refira este processo à sua Equipa Global de Conformidade em Matéria de 
IVA, ao seu contabilista ou especialista em IVA ou especialistas equivalentes na sua empresa.   

  

Resumindo - as vantagens. 

• Ao abrigo deste regime a sua empresa não terá que se preocupar com… 

• Designar um agente aduaneiro (reconhecemos que as suas aquisições no Reino Unido poderão 
constituir apenas uma pequena parte da sua atividade mas queremos que sejam o mais simples 
possível). 



• Pagamento de taxas de desalfandegamento 

• Pagamento do IVA e dos direitos aduaneiros antecipadamente antes da entrega da mercadoria 

• Simplesmente terá que efetuar a respetiva menção na sua declaração de IVA tal como faz 
atualmente. 

O processo preserva as atuais condições de comercialização no que diz respeito ao IVA embora a estrutura 
aplicável vá ser alterada a partir de 1 de janeiro de 2021. 

Poderá receber as suas mercadorias sem atrasos. 


