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Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de  28 de novembro de 2006, 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado 

 

Artigo 147.º 

1.   Quando a entrega prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 146.º incidir sobre bens transportados na bagagem pessoal 

de viajantes, a isenção só é aplicável quando estejam reunidas as seguintes condições: 

a) O viajante não está estabelecido na Comunidade; 

b) Os bens são transportados para fora da Comunidade antes do termo do terceiro mês seguinte ao da entrega; 

c) O valor global da entrega, IVA incluído, excede o montante de EUR 175 ou o seu contravalor em moeda 

nacional, fixado uma vez por ano, através da aplicação da taxa de conversão do primeiro dia útil do mês de 

outubro, com efeitos a 1 de janeiro do ano seguinte. 

Todavia, os Estados–Membros podem isentar de imposto as entregas de valor global inferior ao montante previsto na 

alínea c) do primeiro parágrafo. 

2.   Para efeitos do n.º 1, entende-se por «viajante não estabelecido na Comunidade» qualquer viajante cujo domicílio ou 

residência habitual não se situe no território da Comunidade. Neste caso, entende-se por «domicílio ou residência 

habitual» o lugar mencionado no passaporte, no bilhete de identidade ou em qualquer outro documento reconhecido 

como documento de identificação válido pelo Estado–Membro no território do qual é efetuada a entrega. 

A prova da exportação é feita mediante apresentação da fatura, ou de um documento comprovativo que a substitua, 

munida do visto da estância aduaneira de saída da Comunidade. 

Cada Estado-Membro envia à Comissão um espécime dos cunhos dos carimbos utilizados na emissão do visto a que se 

refere o segundo parágrafo. A Comissão comunica essa informação às autoridades fiscais dos restantes Estados–

Membros. 
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