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DIPLOMA LEGAL  
 
Através do Decreto-Lei nº 71/2013, de 30/05/2013, da Portaria nº 274/2013, de 21 de Agosto (que altera a 
portaria 756/2009, de 14 de Julho – conteúdo doo ficheiro SAF-T) e do Oficio-Circulado nº 30150/2013, de 
30/08/2013, foi aprovado e clarificado o regime de contabilidade de caixa em sede do Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado, vulgo regime de IVA de caixa. 
Este diploma, introduziu alterações em vários normativos, nomeadamente, o Código do IVA (CIVA), a Lei Geral 
tributária (LGT) e ao Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de agosto. 
Este mesmo diploma, revogou os regimes de exigibilidade de caixa aplicáveis às empreitadas e subempreitadas 
de obras públicas, às entregas de bens pelos agricultores às cooperativas agrícolas e ao transporte rodoviário 
nacional de mercadorias aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 204/97, de 9 de agosto, pelo Decreto-
Lei n.º 418/99, de 21 de outubro, e pela Lei n.º 15/2009, de 1 de abril. 

 
OBJETIVOS E NOTAS INTRODUTÓRIAS  
 
De conformidade com o preâmbulo deste diploma, este regime de contabilidade de caixa, tem como objetivos; 
- Ser introduzido de forma gradual, sendo que nesta fase, abrangerá apenas os sujeitos passivos de IVA com um 
volume de negócios anual até € 500.000,00 e que não beneficiem de isenção de imposto. 
- Promover, nestes casos, o crescimento da economia portuguesa e a melhoria das condições de tesouraria dos 
sujeitos passivos por ele abrangidos, através da diminuição da pressão de tesouraria e dos custos financeiros 
associados à entrega do IVA; 
  
Tais objetivos, são conseguidos com o facto de, neste regime, os sujeitos passivos apenas terem de entregar ao 
Estado o IVA devido nas operações por si efetuadas quando as faturas forem pagas pelos seus clientes.  
Por outro lado, estes mesmos sujeitos passivos apenas poderão deduzir o IVA suportado quando pagarem as 
faturas aos fornecedores. 
 
Contrariamente aos demais regimes especiais de exigibilidade de caixa que vigoraram em Portugal cuja 
aplicação tinha caráter obrigatório, embora todos eles previssem a possibilidade de opção pelo regime geral de 
exigibilidade previsto nos artigos 7º e 8.º do Código do IVA, o regime de IVA de caixa agora aprovado não tem 
esse caráter, estando a sua adoção dependente de opção.  
Ou seja, quem não fizer a opção, terá de continuar a aplicar as disposições dos mencionados artigos 7.º e 8.º do 
Código do IVA. 
 
NOTAS: 
De referir nesta parte introdutória, que o novo regime de exigibilidade apenas se aplica em relação ao IVA, não 
sendo extensivo ao IRS, já que não ocorreu qualquer alteração no n.º 6 do artigo 3.º do Código do IRS.  
Assim, para quem optar pelo Regime de IVA de caixa, as divergências que existiam entre as declarações modelo 
3 de IRS e as declarações modelo 10, e que ocorriam sempre que o pagamento dos rendimentos era efetuado 
em ano diferente daquele em que foram emitidas as faturas, vão alargar-se ao IVA, passando a existir 
divergências entre as declarações modelo 3 de IRS, que continuarão a ser apresentadas com referência ao ano 
em que é obrigatória a emissão da fatura para efeitos de IVA, e as declarações periódicas de IVA, que passarão 
a ser apresentadas com referência à data do pagamento por parte dos clientes. 

 
REGRAS FISCAIS  

 
ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
 
O regime de contabilidade de caixa, também designado de regime de IVA de caixa, é um regime simplificado e 
facultativo de tributação, nos termos do qual a exigibilidade do IVA nas operações efetuadas pelos sujeitos 
passivos por ele abrangidos ocorre no momento do recebimento do preço, mas o direito à dedução do imposto 
por estes suportado é adiado até ao momento do pagamento aos respetivos fornecedores. 
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De acordo com o disposto no artigo 1º, podem optar pelo regime, os sujeitos passivos de IVA que reúnam os 
seguintes requisitos: 
 
  - O volume de negócios do ano civil anterior não exceda o montante de € 500.000,00; 
 
 - Não exerçam exclusivamente uma atividade prevista no artigo 9º e não estejam abrangidos pelo regime 
de isenção previsto no artigo 53º, ou pelo regime dos pequenos retalhistas a que se refere o artigo 60º, todos do 
CIVA; 
 
 - Estejam registados para efeitos de IVA há, pelo menos, doze (12) meses; 
 
  - Tenham a sua situação tributária regularizada e sem quaisquer obrigações declarativas em falta. 
 
NOTAS: 
Em face do exposto, um sujeito passivo não pode ser enquadrado no Regime de IVA de caixa na data do início 
da sua atividade, sendo que, nessa data, ficará enquadrado no regime normal do IVA, só podendo passar ao 
Regime de IVA de caixa depois de decorridos, pelo menos, 12 meses. 

 
 
OPERAÇÕES EM QUE SE PODE APLICAR O REGIME  
 
 
Genericamente, o Regime de IVA de caixa aplica-se, de conformidade com o n.º 2 do artigo 1.º do Regime, a 
todas as transmissões de bens e prestações de serviços efetuadas pelos sujeitos passivos nele enquadrados, 
sempre que as mesmas tenham por destinatários outros sujeitos passivos de IVA. 
 

 
OPERAÇÕES EM QUE NÃO SE PODE APLICAR O REGIME  
 
Pese embora o acima referido, não podem beneficiar deste regime, especificamente as seguintes operações; 
        
- Importação, exportação e atividades conexas;  
  
- Transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas nos termos previstos no RITI;  
  
- Prestações intracomunitárias de serviços;  
  
- Operações em que o adquirente seja o devedor do imposto;  
  
- Operações em que os sujeitos passivos tenham relações especiais, nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 16.º 
do CIVA.  
 
- As operações referidas nas alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 1.º do Regime de IVA de caixa, das quais são de 
destacar aquelas em que o adquirente seja o devedor do imposto (situações de inversão do sujeito passivo) e 
que são as referidas nas alíneas e), g), h), i), j) e l) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IVA.  
30 
 
NOTAS: 
Como se vê, o Regime de IVA de caixa não se aplica à totalidade das operações realizadas pelos sujeitos 
passivos nele enquadrado.  
Resulta da interpretação a contrário do n.º 2 do artigo 1.º do Regime, que o referido é aplicável às transmissões 
de bens e prestações de serviços efetuadas pelos sujeitos passivos nele enquadrados, sempre que as mesmas 
tenham por destinatários outros sujeitos passivos de IVA.  
Assim sendo, ficam de fora as operações realizadas com pessoas que não tenham a qualidade de sujeitos 
passivos de IVA (ex. particulares).   
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FORMA DE APURAMENTO DO IVA NO REGIME DE CAIXA 
 
Tal como já referimos acima, nos objectivos do regime de IVA de Caixa, o apuramento do IVA faz-se pelo 
método do crédito de imposto, o mesmo que se aplica no regime normal do IVA, porém, contrariamente ao que 
se passa no regime normal, o IVA não é exigível, isto é, não tem de ser incluído nas declarações periódicas a 
favor do Estado na data da emissão das faturas, mas na data do pagamento destas por parte dos clientes.  
Do mesmo modo, o IVA dedutível, ou seja, aquele que é incluído nas declarações periódicas a favor do sujeito 
passivo, não é dedutível na data da emissão das faturas por parte dos fornecedores, mas na do pagamento 
dessas faturas. 
 

 
EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO 
 
Conforme dispõe o nº 1 do artigo 2º do regime, o imposto relativo às operações por ele abrangidas é, por regra, 
exigível no momento do recebimento total ou parcial do preço, pelo montante recebido. Esta regra é aplicada 
ainda que o recebimento total ou parcial do preço preceda o momento da realização das transmissões de bens 
ou das prestações de serviços. 
No entanto, quando esteja em causa imposto incluído em faturas relativamente às quais ainda não ocorreu o 
recebimento, total ou parcial, a exigibilidade ocorre: 
 i) No 12.º mês posterior à data da emissão da fatura; 
 ii) No período de imposto seguinte ao da comunicação da cessação da inscrição no regime nos termos 
do artigo 5.º; 
 iii) No período de imposto correspondente à entrega da declaração de cessação da atividade a que se 
refere o artigo 33.º nos casos previstos no artigo 34.º, ambos do CIVA. 

 
RESUMO 
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Por outro lado, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regime de IVA de caixa, caso haja adiantamentos ou 
recebimentos em data anterior à da emissão da fatura, o IVA correspondente aos montantes recebidos torna-se 
exigível, devendo ser incluído na declaração periódica do mês ou trimestre em que ocorre o adiantamento ou 
recebimento. 
 
NOTAS: 
Nos casos em que o cliente retardar demasiado o pagamento ou não efetuar mesmo o pagamento das faturas 
que lhe foram emitidas, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Regime de IVA de caixa, o imposto tem de ser incluí-
do na correspondente declaração periódica: 
 - No 12.º mês posterior à data da emissão da fatura, no período de imposto correspondente ao fim do 
prazo;  
(Exemplo: Fatura emitida em 15.11.2013. Como o prazo de 12 meses termina em 15.11.2014, a exigibilidade ocorrerá em novembro de 2014 para os sujeitos 
passivos do Regime Normal Mensal e no 4.º trimestre de 2014 para os do RN Trimestral) 
 - No período seguinte à comunicação de cessação da inscrição no regime nos termos do artigo 5.º (do 
Regime de IVA de caixa);  
(Exemplo: Se a comunicação for efetuada em 06.11.2014, a exigibilidade ocorrerá em dezembro de 2014 para os sujeitos passivos do Regime Normal Mensal e 
no 1.º trimestre de 2015 para os do RN Trimestral) 
 - No período correspondente à entrega da declaração de cessação da atividade a que se refere o artigo 
33.º do Código do IVA, nos casos previstos no artigo 34.º do mesmo diploma.  
(Exemplo: Se a declaração de cessação for entregue em 20.12.2014, a exigibilidade ocorrerá em dezembro de 2014 para os sujeitos passivos do Regime Normal 
Mensal e no 4.º trimestre de 2014 para os do RN Trimestral).   
 
No fundo, estamos perante um regime de IVA de caixa que podemos apelidar de mitigado, já que só funciona  
verdadeiramente como tal se os clientes pagarem a totalidade das faturas no prazo de 12 meses. Caso o 
pagamento não ocorra nesse prazo, o IVA correspondente à parte ainda não paga terá de ser incluído na 
declaração periódica do mês ou trimestre em que termina o prazo de 12 meses, ainda que seja previsível que o 
valor em dívida nunca venha a ser pago. 
Tenha-se, contudo, em atenção que o IVA exigível nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º do Regime de 
IVA de caixa pode ser objeto de regularização nos termos do artigo 8.º do mesmo regime (existem já alguns indícios 
que o artº 78 do CIVA irá ser reformulado para melhor agilização neste e outros processos de regularização do imposto). 
 
 
DIREITO Á DEDUÇÃO 
 
1 – Quando o adquirente (recetor do documento), também está abrangido pelo regime do IVA de caixa; 
 
Os sujeitos passivos enquadrados no Regime de IVA de caixa apenas podem deduzir o imposto que incide sobre 
as transmissões de bens ou as prestações de serviços que lhes forem efetuadas, desde que tenham na sua 
posse fatura-recibo ou recibo comprovativo do pagamento. Tal dedução deverá ser efetuada na declaração 
periódica do período ou do período seguinte àquele em que se tiver verificado a receção da fatura-recibo ou 
recibo comprovativo do pagamento emitido.  
 
No entanto, se decorridos doze meses após a sua emissão, ou ocorrendo cessação da inscrição no regime, ou 
cessação de atividade, as faturas ainda não tenham sido pagas, o imposto nelas contido deve ser deduzido, 
respetivamente, 
   i) No período de imposto correspondente ao 12º mês posterior à data de emissão da fatura; 
   ii) No período de imposto seguinte à comunicação da cessação de inscrição no regime; 
   iii) No período de imposto em que é entregue a declaração de cessação de atividade. 
 
Relativamente às operações em que a obrigação de liquidação do imposto compete ao adquirente dos bens e 
serviços a dedução do imposto ocorre nos termos gerais do Código do IVA. 
 
1 – Quando o adquirente (recetor do documento), não está abrangido pelo regime do IVA de caixa; 
 
Não obstante o princípio estabelecido no nº 1 do artigo 22º do CIVA, que faz coincidir o momento exercício do 
direito à dedução com aquele em que se verifica a exigibilidade do imposto, os adquirentes de bens e serviços 
fornecidos ao abrigo do regime de IVA de caixa e que não tenham, eles próprio optado por este regime, podem 
exercer esse direito com base na fatura, emitida nos termos dos artº 36º ou 40º do CIVA e de acordo com o nº 1 
do artigo 6º deste regime.  
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A dedução é efetuada na declaração do período ou do período seguinte àquele em que se tiver verificado a 
receção da fatura, ainda que enão se encontre paga. 
 
Nos demais casos, isto é, quando os adquirentes dos bens e serviços estejam igualmente abrangido pelo regime 
de IVA de caixa, aplicam-se as regras relativas ao exercício do direito à dedução indica no ponto anterior. 
 
NOTAS: 
- Como é óbvio, esta dedução de quem está abrangido pelo IVA do regime de caixa, não se aplica às operações 
em que a obrigação de liquidação do imposto compete ao adquirente dos bens ou serviços, ou seja, não se 
aplica às situações de inversão do sujeito passivo, pois nestas situações, o IVA é dedutível na mesma 
declaração periódica em que é exigível, tendo por referência a fatura e independentemente do pagamento. 
- Por outro lado, apenas os sujeitos passivos enquadrados no regime de IVA de caixa não têm a possibilidade de 
deduzir o IVA das faturas que lhes sejam emitidas, já que só podem deduzir o imposto constante das faturas-
recibo ou recibos que lhes sejam processados em consequência do pagamento daquelas faturas, ou ainda; - No 
período de imposto correspondente ao 12º mês posterior à data de emissão da fatura, - No período de imposto 
seguinte à comunicação da cessação de inscrição no regime, - No período de imposto em que é entregue a 
declaração de cessação de atividade.  
- De notar ainda que, o documento de suporte à dedução do IVA dos sujeitos passivos que não se encontrem 
enquadrados no regime de IVA de caixa continua a ser a fatura, cujo IVA pode ser deduzido independentemente 
de a fatura se mostrar paga ou não. 
 
 

REGULARIZAÇÕES 
 
1 – Decorrentes de créditos incobráveis ou de cobrança duvidosa; 
 
As regularizações relativas a créditos incobráveis ou de cobrança duvidosa, previstas nos nºs 7 e 8 do artigo 78º, 
bem como na alínea b) do nº 2 e no nº 4 do artigo 78º-A, ambos do CIVA, apenas são aplicáveis às operações 
efetuadas ao abrigo do regime de IVA de caixa depois de verificada a exigibilidade nos termos da alínea a) do nº 
3 do artigo 2º do regime, ou seja, 12 meses após a emissão da fatura não paga. 
 
NOTAS: 
Sendo o imposto exigível, mesmo que este não tendo sido pago pelo cliente, torna-se legítimo que seja permitido 
ao emitente da fatura a regularização a seu favor do IVA entregue ao Estado, caso o crédito em causa se revele 
de cobrança duvidosa ou se torne incobrável. 
 
 
2 – Decorrentes da não opção pelo regime especial de IVA de caixa, tendo estado abrangidos pelos 
regimes especiais de caixa já anteriormente existentes e entretanto revogados.; 
 
Os sujeitos passivos que em 30 de maio de 2013 se encontravam abrangidos pelos regimes especiais de 
exigibilidade revogados e não optem pelo regime de IVA de caixa passam a aplicar as regras gerais de 
exigibilidade a partir de 1 de outubro de 2013. Consequentemente, devem proceder à entrega do imposto 
liquidado em faturas por eles emitidas, e ainda não pagas pelos seus clientes, na declaração periódica do mês 
de outubro ou do 4º trimestre de 2013, consoante a periodicidade de envio da declaração periódica seja mensal 
ou trimestral. 
 
 

OPÇÃO PELO REGIME DE IVA DE CAIXA 
 
Os sujeitos passivos que reúnam as condições de enquadramento no Regime de IVA de caixa, antes referidas, 
podem exercer a opção pelo regime mediante comunicação à AT, por via eletrónica, no Portal das Finanças, até 
ao dia 31 de outubro de cada ano, a qual produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro do ano seguinte ao da 
apresentação.  
Exercida a opção pelo Regime de IVA de caixa, os sujeitos passivos terão de permanecer no regime durante um 
período de, pelo menos, dois anos consecutivos. Findo esse prazo, se quiserem voltar a aplicar as regras gerais 
de exigibilidade previstas nos artigos 7.º e 8.º do Código do IVA, deverão comunicar tal opção à AT, por via 
eletrónica, no Portal das Finanças.   
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Se reingressarem no regime geral de exigibilidade do imposto, são obrigados a permanecer neste regime 
durante um período de, pelo menos, dois anos civis consecutivos. 
A opção pelo regime geral de exigibilidade pode ser feita a todo o tempo, decorrido que seja o período mínimo 
de permanência no regime de IVA de caixa, e produz efeitos no período de imposto seguinte ao da 
comunicação. 
 

RESUMO 

 
 
NOTAS: 
- No caso particular deste ano de 2013, conforme regime transitório abaixo indicado, para que a opção produza 
efeitos, ainda a partir de 1 de outubro de 2013 e até 31 de Dezembro de 2013), ela terá de ser efetuada até 30 
de setembro, sem prejuízo de até 31 de Outubro de 2013, voltar a fazer-se nova opção, para vigorar entre o dia 
01/01/2014 e o dia 31/12/2014. 
Entretanto, já se encontra disponibilizada no Portal das Finanças a funcionalidade que permite registar a opção 
pelo regime de IVA de caixa, que poderá ser efetuada através de:  “Serviços / Entregar / Pedido / Opção pelo 
Regime de IVA de Caixa / Adesão” 
- Por outro lado, verificando-se que o sujeito passivo não tem a sua situação tributária regularizada, não lhe é 
permitida a opção pelo Regime de IVA de caixa, sem que tenha decorrido um ano sobre a regularização da 
situação.    

 
ALTERAÇÕES DO REGIME DE IVA DE CAIXA 
 
Os sujeitos passivos abrangidos pelo Regime de IVA de caixa devem comunicar à AT, por via eletrónica, no 
Portal das Finanças, qualquer dos seguintes factos, logo que estes ocorram:   
      
 – Tenha sido atingido no ano civil um volume de negócios, para efeitos de IVA, superior a € 500.000,00.   
  – O sujeito passivo passe a efetuar exclusivamente operações excluídas do Regime. 
 
Nos casos indicados, a mudança do Regime de IVA de caixa para o regime geral de exigibilidade produz efeitos 
no período de imposto seguinte ao da comunicação. 
 
     
CESSAÇÃO NO REGIME DE IVA DE CAIXA 
 
A AT procederá oficiosamente à cessação do Regime, nos casos em que:  
 
– O sujeito passivo passe a exercer exclusivamente uma atividade prevista no artigo 9.º do Código do IVA; 
– O sujeito passivo passe a enquadrar-se no Regime Especial de Isenção (artigo 53.º do Código do IVA)  
ou no Regime Especial dos Pequenos Retalhistas (artigo 60.º do mesmo Código); 
– O sujeito passivo deixe de ter a sua situação tributária regularizada;  
– A AT disponha de indícios fundados para supor que o sujeito passivo utilizou o regime de forma indevida ou 
fraudulenta.   
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RESUMO 

 
 
NOTAS: 
- Esta cessação oficiosa é precedida de audição prévia do interessado, no entanto, caso o sujeito passivo não 
utilize o direito de audição prévia, ou, exercendo-o, este não mereça acolhimento, a cessação oficiosa produz 
efeitos imediatos. De referir ainda que, da decisão definitiva de cessação oficiosa cabe recurso hierárquico, a 
interpor nos termos definidos no CPPT. 
- Refira-se ainda que, de acordo com o n.º 5 do artigo 5.º do Regime de IVA de caixa, nos casos de passagem 
do regime geral de exigibilidade ao Regime de IVA de caixa, ou inversamente, a AT pode tomar as medidas que 
julgue necessárias a fim de evitar que o sujeito passivo usufrua de vantagens injustificadas ou sofra prejuízos 
igualmente injustificados. 
 
     
REGIME TRANSITÓRIO 
 
Face às regras impostas pelo citado regime os operadores que entenderem optar pelo regime de contabilidade 
de caixa, dado que o regime entra em vigor em 1 de outubro de 2013, foi estabelecido o prazo limite de 30 de 
setembro para o exercício da opção desde que reunidas as condições previstas no normativo, com produção de 
efeitos a 1 de outubro de 2013. 
Os sujeitos passivos que se encontravam abrangidos pelos regimes especiais de exigibilidade revogados pelo 
DL 71/2013 (regime do caixa) podem exercer a opção pelo citado regime até 30 de setembro de 2013, desde 
que reúnam as condições exigidas, mediante comunicação por via eletrónica até 30 de setembro, passando a 
aplicar o novo regime a partir de 1 de outubro de 2013.  
De salientar que neste caso as faturas que se encontrem ao abrigo dos regimes revogados e, para efeitos da 
exigibilidade de imposto continua a ocorrer no momento do pagamento ou passados 12 meses contados a 
partir de 1 de outubro de 2013.  
Os demais sujeitos passivos, podem ainda se entenderem optar pelo regime de caixa de 1 de outubro até 31 de 
outubro de 2013 produzindo efeitos conforme decorre do artigo 4º do diploma, a partir de janeiro de 2014. 
 
NOTAS: 
De salientar que embora o Oficio-Circulado 30 150/2013 não clarifique especificamente aquelas situações é este 
o entendimento que decorre do regime transitório do regime do caixa e do artigo 4º do mesmo (regime). 
 
     
REVOGAÇÃO DOS REGIMES ESPECIAIS EXISTENTES 
 
Por força do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, são revogados, a partir da data da entrada em 
vigor do Regime de IVA de caixa:  
   – O Regime Especial de Exigibilidade do IVA dos Serviços de Transporte Rodoviário Nacional de  
Mercadorias (Lei nº 15/2009, de 01/04);  
  – O Regime Especial de Exigibilidade do IVA nas Empreitadas e Subempreitadas de Obras Públicas 
(Decreto-Lei nº 204/97, de 09/08);  
  – O Regime Especial de Exigibilidade do IVA nas Entregas de Bens às Cooperativas Agrícolas (Decreto-
Lei nº 418/99, de 21/10). 
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Em face disso, os sujeitos passivos que no dia 30 de maio (data da publicação do Decreto-Lei n.º 71/2013, que 
aprovou o Regime de IVA de caixa) se encontravam abrangidos pelos regimes especiais de exigibilidade 
acabados de indicar podem, até 30 de setembro de 2013, optar pelo novo Regime de IVA de caixa. 
 
Assim sendo; 

a) - Caso exerçam essa opção, ficam sujeitos à regra de exigibilidade do imposto prevista na alínea a) 
do n.º 3 do artigo 2.º do Regime de IVA de caixa, quanto às faturas que transitam do anterior regime 
e relativamente às quais ainda não ocorreu o recebimento total ou parcial do preço, nos seguintes 
termos:  

    – No momento do pagamento das referidas faturas, ou;  
   – No 12.º mês posterior à data de produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 
de maio, sempre que o pagamento das referidas faturas não tenha ocorrido em momento anterior. 

b) - Caso não exerçam a opção, devem entregar o IVA incluído em faturas relativamente às quais 
ainda não ocorreu o recebimento total ou parcial do preço na primeira declaração a submeter ao 
abrigo das regras gerais de exigibilidade, aplicáveis aos mesmos a partir da entrada em vigor do 
Regime de IVA de caixa.    

 
RESUMO 

 
 
 
ALTERAÇÕES É LEI GERAL TRIBUTÁRIA (Sigilo Bancário) 
 
Foi alterado o artigo 63º-B, nº 1, alínea d), da Lei Geral Tributária (LGT), prevendo que a AT possa aceder a 
informações ou documentos bancários dos sujeitos passivos que tenham optado pelo regime de IVA de caixa, 
sem necessidade de prévio consentimento destes últimos. 
 
NOTAS: 
Esta alteração da LGT, atribui expressamente à AT o poder de aceder a todas as informações ou documentos 
bancários dos sujeitos passivos que optem pelo Regime de IVA de caixa, independentemente do seu consen-
timento, o que reforça os poderes de controlo e vigia a eventuais ilicitudes que possam ser praticadas. 
 
 

REGRAS DE FATURAÇÃO  
 
     
FATURAS 
 
Os sujeitos passivos integrados no Regime de IVA de caixa devem, em cumprimento da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 29.º do CIVA, emitir obrigatoriamente uma fatura por cada transmissão de bens ou prestação de serviços, 
independentemente da qualidade do adquirente dos bens ou destinatário dos serviços,  ainda que estes não a 
solicitem, bem como pelos pagamentos que lhes sejam efetuados antes da data da transmissão de bens ou da 
prestação dos serviços.  
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Tais faturas podem, verificadas as respetivas condições, assumir a natureza de faturas simplificadas. 
 
As faturas respeitantes a operações abrangidas pelo Regime de IVA de caixa devem;  
 
 – ter uma série especial e,   
 – conter a menção “IVA – regime de caixa”. 
 
 
NOTAS: 
Uma questão que se coloca em relação às faturas emitidas pelos sujeitos passivos enquadrados no Regime de 
IVA de caixa é a de saber se tais faturas devem, ou não, evidenciar o IVA correspondente à operação realizada, 
apesar de esse IVA, com este novo regime, ser apenas exigível no recibo.  
Na versão mais aceite e mais corrente, fatura é um documento emitido pelo vendedor, do qual constam as 
condições gerais da transação e o apuramento do valor a pagar pelo comprador, pelo, parece-nos que a fatura 
deve indicar o IVA correspondente aos bens transmitidos ou aos serviços prestados, IVA esse que, no entanto, 
não será exigível ao seu emitente, caso esteja enquadrado no Regime de IVA de caixa. De referir que o IVA 
mencionado na fatura poderá não ser o IVA a entregar ao Estado, caso haja alteração de taxas entre a data da 
fatura e a do recibo, no entanto, caso isso ocorra, o problema é de fácil solução, passando pela emissão de 
notas de débito ou de crédito, conforme haja aumento ou redução de taxas, respetivamente. 

 
RECIBOS 
 
Dado que, em regra, é com base no recibo comprovativo do pagamento que pode ser deduzido imposto pelos 
sujeitos passivos abrangidos por este regime, é sobre este (recibo) que recai especial atenção, devendo o 
mesmo ser emitido, obrigatoriamente, na data do pagamento da fatura ou do pagamento antecipado. 
Por outro lado, o recibo deve obedecer aos requisitos mencionados no artigo 6º do regime, designadamente; 
- ser datado,  
- numerado sequencialmente  
- conter os elementos necessários à determinação do valor da operação, ou seja; 
  - preço líquido de imposto,  
   - a taxa ou taxas aplicáveis,  
  - o montante de imposto liquidado,  
  - os números de identificação fiscal do emitente e do adquirente e,  
   - a referência à fatura ou faturas a que respeita pagamento.  
Deve ainda, conter, tal como nas Faturas, a menção do regime de IVA em que o sujeito passivo emitente se 
enquadra, ou seja; 
   - IVA - Regime Normal (Geral) 
  - IVA – Regime de Caixa 
  
 
Por outro lado e como medida de controlo do imposto, os recibos processados pelos sujeitos passivos 
abrangidos por este regime ou pelos seus fornecedores, devem ser emitidos e comunicados, nos termos 
previstos para comunicação das faturas, ao abrigo do artigo 3º do Decreto–Lei nº 198/2012, de 24 de agosto, 
com a necessárias adaptações. 
 
Recorde-se que nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Regime de IVA de caixa a obrigação de emissão de recibo é 
imposta não apenas aos sujeitos passivos enquadrados no Regime de IVA de caixa, mas também aos 
fornecedores desses sujeitos passivos, quando estes o solicitem. 
 
E, assim, em cumprimento do determinado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, para além 
da obrigação de comunicação das faturas emitidas, têm também de ser comunicados:     
 
  – quer os recibos emitidos por sujeitos passivos enquadrados no Regime de IVA de caixa,   
  – quer os emitidos a estes por sujeitos passivos que não optaram por esse regime, quando aqueles o  
solicitem. 
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NOTAS: 
Uma das alterações profundas, passa precisamente pelo recibo, o qual pela sua importância, passa a ter que ter 
elementos essenciais, quer na emissão, quer através da transmissão eletrónica ao Portal das Finanças. 
A obrigatoriedade de emissão de recibos com os requisitos estabelecidos no n.º 3 do artigo 6.º do Regime de 
IVA de caixa, não é imposta exclusivamente aos sujeitos passivos enquadrados no Regime de IVA de caixa, mas 
também aos sujeitos passivos que efetuem transmissões de bens ou prestações de serviços a sujeitos passivos 
enquadrados nesse Regime.  
De referir que, nesse propósito, foi publicada a Portaria nº 274/2013, de 21 de Agosto (que altera a Portaria 
756/2009, de 14 de Julho, a qual revogou a Portaria em vigor nº. 1192/2009), portaria esta que altera de novo os 
elementos e conteúdos dos ficheiros SAF-T a serem comunicados. 
 
Assim sendo e de forma resumida, passam a ser comunicados; 
- As Faturas (das operações abrangidas pelo regime normal e as do regime de caixa – em series separadas),  
- Os Documentos de Transporte e,  
- Os Recibos (dos recebimentos provenientes das operações abrangidas pelo regime normal e as do regime de 
caixa – em series separadas). 
De igual modo, e por essa via, passaram também a ser comunicados os recibos emitidos de forma manual, isto 
é, que seja pré-impressos em tipografia autorizada pelo Ministro das Finanças, de acordo com conteúdo e as 
regras previstas pelo art.º 6 deste regime, o que, levará a que os livros de recibos existentes, na sua 
generalidade, possam vir a ter que ser substituídos.  
De relembrar ainda que, as situações em que o imposto incluindo em faturas, relativamente às quais ainda não 
ocorreu o recebimento total ou parcial do preço, é exigível:    
– No 12.º mês posterior à data da emissão da fatura, no período correspondente ao fim do prazo;   
– No período seguinte à comunicação da cessação da inscrição no Regime de IVA de caixa; ou  
– No período correspondente à entrega da declaração de cessação da atividade; 
 
 

DOCUMENTOS RETIFICATIVOS  
 
Sempre que ocorra qualquer uma das situações previstas no nº 3 do artigo 2º do regime, ou seja; 
  – a exigibilidade ocorra no 12º mês após a data da emissão da fatura;  
  – a exigibilidade ocorra no período seguinte à comunicação da cessação de inscrição no regime, ou, 
  – a exigibilidade ocorra no período de imposto em que é entregue a declaração de cessação de 
atividade;   
os sujeitos passivos devem emitir um documento retificativo da fatura, nos termos do nº 6 do artigo 36º do CIVA, 
nele indicando que o regime de IVA de caixa deixou de ser aplicável à operação correspondente. 

 
 

REGRAS CONTABILISTICAS  
 
 

OBRIGAÇÃO DE REGISTO DAS OPERAÇÕES  
 
As operações abrangidas pelo Regime de IVA de caixa devem ser registadas separadamente, de forma a 
evidenciar:  
  – O valor das transmissões de bens e das prestações de serviços abrangidas pelo regime, líquidas de 
imposto;  
  – O montante e data dos recebimentos;  
  – O valor do imposto respeitante às operações mencionadas na alínea anterior, com relevação 
distinta do montante ainda não exigível. 
Por outro lado, o registo das operações mencionadas deve, ainda, ser evidenciado, de forma a permitir:  
  – O cálculo do imposto devido em cada período respeitante aos montantes recebidos;  
  – O cálculo do imposto devido, respeitante às faturas ainda não pagas. 
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NOTAS: 
- As transmissões de bens e as prestações de serviços efetuadas aos sujeitos passivos abrangidos pelo Regime 
de IVA de caixa devem ser por estes registadas de forma a evidenciar o montante e data dos pagamentos 
efetuados relativamente a cada aquisição. 
- O destinatário das faturas emitidas por sujeitos passivos enquadrados no Regime de IVA de caixa, caso esteja 
no mesmo regime, não deve relevar o IVA nelas mencionado numa conta que interfira com o apuramento do 
IVA, fazendo-o numa conta que lhe permita controlar, quer o pagamento, quer a receção do recibo. 
- O emitente das faturas não deve relevar o IVA nelas mencionado numa conta que interfira com o apuramento 
do IVA. 

 
REGISTO DAS OPERAÇÕES  
(Proposta de registos contabilísticos e alteração do código de contas do SNC) 
 
 
 

NA ESFERA DO TRANSMITENTE 
 

1 – Registo da fatura emitida de transmissão de bens ou de prestações de serviços abrangida pelo RIC:  
 
DÉBITOS: 
– 2111.XXX.9.1 – Clientes c/c – Cliente XXX - IVA exigível no recebimento - Lei 71/2013 - Valor tributável, pelo 
valor do serviço sem IVA;  
– 2111.XXX.9.2 – Clientes c/c – Cliente XXX - IVA exigível no recebimento - Lei 71/2013- IVA Liquidado, pelo 
valor do IVA exigível no recebimento;  
 
CRÉDITOS: 
– 711/2 – Vendas/Prestações de Serviços, pelo valor do serviço sem IVA;  
– 24339 – IVA Liquidado – Exigível no recebimento – Lei 71/2013, pelo valor do IVA exigível no recebimento.  
 
NOTAS: 
- A separação do valor do IVA e dos serviços nas contas corrente de clientes tem como objetivo o controlo da  
base tributável e do imposto exigível em cada período de imposto, como se verá mais abaixo, respeitando por 
isso o cumprimento da obrigação prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 7º do RIC – “registar separadamente de 
forma a evidenciar o valor das transmissões de bens e das prestações de serviços abrangidas pelo RIC, líquidas 
de imposto”.   
- As contas correntes de clientes podem ainda ser subdividas por taxas de imposto, quando o sujeito passivo 
emita faturas e/ou efetue operações com taxas diferentes  
 
 
2 – No momento da exigibilidade do imposto; 
 
 
2.1 – Quanto se verifica o recebimento total ou parcial da Fatura (através do recibo)  
 
2.1.1 – Conta Clientes 
 
DÉBITOS: 
– Meio Financeiro liquido (numerário, cheque ou outro titulo de crédito);  
 
CRÉDITOS: 
– 2111.XXX.9.1 – Clientes c/c – Cliente XXX - IVA exigível no recebimento - Lei 71/2013 - Valor tributável, pelo 
valor do serviço sem IVA, na proporção do valor recebido se este for parcial;  
– 2111.XXX.9.2 – Clientes c/c – Cliente XXX - IVA exigível no recebimento - Lei 71/2013- IVA Liquidado, pelo 
valor do IVA exigível no recebimento, na proporção do valor recebido se este for parcial; 
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NOTAS: 
Este lançamento, terá como objetivo, o controlo da base tributável e do imposto exigível, através dos 
movimentos que são referidos acima nas contas a crédito, respeitando por isso o cumprimento da obrigação 
prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 7º do RIC – “registar separadamente de forma a evidenciar o valor das 
transmissões de bens e das prestações de serviços abrangidas pelo RIC, líquidas de imposto”.   
 
 
2.1.1 – Conta IVA 
 
DÉBITOS: 
– 24339 – IVA Liquidado – Exigível no recebimento – Lei 71/2013, pelo valor do IVA exigível no recebimento.  
 
CRÉDITOS: 
– 24331 – IVA Liquidado – Operações gerais, pelo valor do IVA exigível no recebimento.  
2.2 – Quanto não se verificou o recebimento total ou parcial da Fatura, e nessa circunstância; 
  - Se encontram vencidos 12 meses após a emissão da mesma,  
 - Ocorreu a cessação de inscrição do regime de IVA de caixa, 
 - Ocorreu a cessação de atividade 
 
 
2.2.1 – Conta IVA 
 
DÉBITOS: 
– 24339 – IVA Liquidado – Exigível no recebimento – Lei 71/2013, pelo valor do IVA exigível no recebimento.  
 
CRÉDITOS: 
– 24331 – IVA Liquidado – Operações gerais, pelo valor do IVA exigível no recebimento.  
 
 
2.2.2 – Conta Clientes 
 
DÉBITOS: 
– 2111.XXX.1 – Clientes c/c – Cliente, pelo valor a receber;  
 
CRÉDITOS: 
– 2111.XXX.9.1 – Clientes c/c – Cliente XXX - IVA exigível no recebimento - Lei 71/2013 - Valor tributável, pelo 
valor do serviço sem IVA; 
– 2111.XXX.9.2 – Clientes c/c – Cliente XXX - IVA exigível no recebimento - Lei 71/2013- IVA Liquidado, pelo 
valor do IVA exigível no recebimento.  
 
NOTAS: 
- Estes lançamentos, devem ser titulados pelo documento retificativo da fatura (p.e. nota de débito), emitido nos 
termos do nº 6 do artº 6 do RIC e, deve conter a menção de que o RIC deixou de ser aplicável àquela operação. 
- Deve ainda existir um apuramento extra-contabilístico, para que se possa calcular o imposto a liquidar e a 
respetivas base tributável. Sugere-se por isso, a utilização do Balancete de antiguidades de saldos de clientes (o 
qual irá exigir que o mesmo esteja permanentemente atualizado), para determinar quais os valores destas 
vendas e/ou prestações de serviços que foram ultrapassando os prazos em que o IVA se torna exigível (12 
meses após a data da emissão da fatura. Com base nesse documento, poderá elaborar um documento interno 
(em conjunto com o documento retificativo da fatura) com a indicação dos valores do imposto a ser liquidado, o 
qual servirá de apoio ao lançamento acima indicado e servirá também para apurar o valor da base a indicar na 
DP do IVA. 
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NA ESFERA DO ADQUIRENTE 
 

 
1 – Registo da fatura recebida, referente às transmissões de bens ou de prestações de serviços 
abrangida pelo RIC:  
 
 
1.1 – Registo da fatura  
 
DÉBITOS: 
– Conta do ativo ou de gastos (31XXX/4XXX/6XXX) 
– 24329 – IVA Dedutível no pagamento – Lei 71/2013, pelo valor do IVA a deduzir no momento do pagamento.  
 
CRÉDITOS: 
– 2211.YYY.9 – (ou 271YYY) Fornecedores c/c – Fornecedor YYY - IVA dedutível no pagamento - Lei 71/2013, 
pelo valor total da Fatura  
 
 
 
1.2 – Registo do Recibo  
 
1.2.1 - Recebimento 
 
DÉBITOS: 
– 2211.YYY.9 – (ou 271YYY) Fornecedores c/c – Fornecedor YYY - IVA dedutível no pagamento - Lei 71/2013, 
pelo valor do recebimento.  
 
CRÉDITOS: 
– Meio Financeiro liquido (numerário, cheque ou outro titulo de crédito);  
 
 
1.2.2 – Conta do IVA 
 
DÉBITOS: 
– 24323 (24321 ou 24322) – IVA Dedutível em Operações gerais, pelo valor do IVA a deduzir no momento do 
pagamento;  
 
CRÉDITOS: 
– 24329 – IVA Dedutível no pagamento – Lei 71/2013, pelo valor do IVA a deduzir no momento do pagamento.  
 
 
NOTAS: 
- Estes movimentos podem ser efetuados no mesmo momento quando se trate de uma aquisição com 
pagamento a pronto, titulada por uma fatura e recibo ou fatura-recibo 
- A separação do valor do IVA e dos serviços nas contas corrente de fornecedores, tem como objetivo o controlo 
da base tributável e do imposto exigível em cada período de imposto, como se verá mais abaixo, respeitando por 
isso o cumprimento da obrigação prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 7º do RIC – “registar separadamente de 
forma a evidenciar o valor das transmissões de bens e das prestações de serviços abrangidas pelo RIC, líquidas 
de imposto”.   
- As contas correntes de fornecedores podem ainda ser subdividas por taxas de imposto, quando o sujeito 
passivo emita faturas e/ou efetue operações com taxas diferentes  
 
 
2 – Quanto não se verificou o pagamento total ou parcial da Fatura, e nessa circunstância; 
  - Se encontram vencidos 12 meses após a emissão da mesma,  
 - Ocorreu a cessação de inscrição do regime de IVA de caixa, 
 - Ocorreu a cessação de atividade 
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2.1 – Conta do IVA 
 
DÉBITOS: 
– 24323 (24321 ou 24322) – IVA Dedutível em Operações gerais, pelo valor do IVA a deduzir no momento do 
pagamento;  
 
CRÉDITOS: 
– 24329 – IVA Dedutível no pagamento – Lei 71/2013, pelo valor do IVA a deduzir no momento do pagamento.  
 
 
2.2 – Conta Fornecedores 
 
DÉBITOS: 
– 2211.YYY.9 – (ou 271YYY) Fornecedores c/c – Fornecedor YYY - IVA dedutível no pagamento - Lei 71/2013, 
pelo valor a pagar.  
 
CRÉDITOS: 
– 2211.YYY – (ou 271YYY) Fornecedores c/c – Fornecedor YYY, pelo valor a pagar.  
 
 
NOTAS: 
Em termos de DP do IVA, deverá incluir os valores de IVA dedutível nos campos 20 a 24, conforme a respetiva 
natureza, no momento em que estes possam ser deduzidos, ou seja, nos pagamentos das faturas recebidas, no 
final do prazo de 12 meses após a data de emissão das faturas recebidas, na cessação de inscrição no RIC ou 
na cessação de atividade, sem que tenha existido pagamento. 
 

 
CONCLUSÕES 

 
 

SERÁ VANTAJOSA A OPÇÃO POR ESTE NOVO REGIME? 
 
Um primeiro aspeto a ter em consideração é o de que o regime não se aplica às operações com não sujeitos 
passivos.   
 
Consequentemente, quem, maioritariamente, vender ou prestar serviços a particulares, seja a dinheiro ou a 
crédito, não terá qualquer vantagem na opção pelo Regime de IVA de caixa. 
 
Provavelmente terá mesmo desvantagem na opção, uma vez que apenas passará a poder deduzir o IVA 
constante das faturas que lhe forem emitidas pelos seus fornecedores quando as pagar. 
 
Nos demais casos, os benefícios do Regime de IVA de caixa, que é, simultaneamente, de exigibilidade e de 
dedutibilidade de caixa, depende dos prazos médios de pagamento e de recebimento. 
 
E assim, para um sujeito passivo que tenha um prazo médio de recebimentos a 30 dias e um prazo médio de 
pagamentos a 90 dias, o Regime de IVA de caixa pode não trazer quaisquer benefícios financeiros, a menos que 
o valor acrescentado seja muito elevado. 
 
Ao invés, um sujeito passivo cujo prazo médio de recebimento dos clientes seja mais alargado do que o prazo 
médio de pagamento aos fornecedores, terá vantagens financeiras em optar pelo Regime de IVA de caixa.  
 
Há ainda mais um aspeto a ponderar, que é o da prerrogativa concedida à AT de poder aceder a todas as 
informações ou documentos bancários dos sujeitos passivos que optem pelo Regime de IVA de caixa, 
independentemente do seu consentimento. 
 


