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Registo obrigatório para pagamento de IVA, envios <135£
Governo UK exige a inscrição obrigatória antes de 12 de Abril

Se UK sair da EU sem

acordo, governo de UK vai

introduzir o pagamento

posterior de IVA para 

mercadoria importada para 

UK

1
O IVA vai ser cobrado no 

ponto de compra e as 

empresas devem registar-se 

no HRMC (UK Customs) 

para pagamento do IVA.

2
No registo, as empresas vão

receber um ID Unico que 

acompanha os envios para o 

UK

3

Mais informação em on the 

UK Government website
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Empresa com envios < £135 para UK?

Nova regra sobre IVA torna obrigatória a inscrição

antes de 12/04

Expedidor paga o IVA directamente a HMRC (UK 

Customs)

Opções para o cliente
O que escolher se faz envios para UK

Empresa com envios > £135 para UK?

Não é necessária inscrição no HRMC

DAP, destinatario paga IVA & Impostos a HRMC

Consumidor/Particular com envios para UK?

Para já não há regras para inscrição : não é 

necessário registar-se no HMRC.

DAP, destinatario paga IVA & Impostos a HRMC



Inscrição obrigatória
Em poucos minutos estará preparado para enviar para UK

Inscrição obrigatória para Empresas
⮚ Registo obrigatório até dia 12/04

⮚ Para empresas com envois < £135 

⮚ Pagamento directo a HMRC (UK 

Customs)

⮚ Registo no momento, em três simples 

passos < 5 minutos

O que é necessário para inscrição?

⮚ Contactos da empresa – nome, morada, 

telephone e email

⮚ Detalhes dos periodos contabilisticos da 

empresa

⮚ É necessário Government Gateway user 

ID e password. Se não tiver ID, pode criar

no momento do registo

Pronto em 3 simples passos

1
Obter UK Government gateway 
user ID em UK Government

Continuar o registo para IVA e 
escolher o periodo
contabilistico2
Partilhar registo com a DPD3


