
 

 

N/Ref. 50/13                          Angra do Heroísmo, Junho de 2013 

 

Assunto: REGIME DE IVA DE CAIXA. 

 

Caro Associado, 

 

Conheça o novo Regime do IVA de Caixa! 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de Maio, que 

vem aprovar o regime de contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), e altera o Código do IVA. 

 

Este regime é para vigorar já a partir do último trimestre de 2013, o qual terá caráter 

facultativo e será estruturado de forma simplificada. 

 

Este regime destina-se apenas a operações dentro de Portugal e abrange todas as operações 

incluindo em que a outra parte seja o Estado. 

 

A exigibilidade do IVA que é devido nas operações ativas efetuadas no âmbito deste regime, 

apenas ocorrerá no momento do recebimento do seu pagamento pelos clientes. Com este 

regime, pretende-se promover a melhoria da situação financeira das empresas abrangidas, 

através da diminuição da pressão de tesouraria e dos custos financeiros associados à entrega 

do IVA ao Estado antes do respetivo recebimento. 

 

Em complemento, a dedução do imposto suportado nas aquisições de bens e serviços 

destinados à atividade do sujeito passivo apenas será possível no momento do respetivo 

pagamento aos seus fornecedores. 

 

Deste modo, verifica-se a introdução desta medida de forma gradual, pelo que o regime 

abrangerá nesta fase inicial, apenas os sujeitos passivos de IVA com um volume de negócios 

anual até €. 500.000,00, e que não beneficiem de isenção do imposto. 

 

São revogados os Decretos-Leis n.º 204/97, de 9 de Agosto, 418/99, de 21 de Outubro, e a Lei 

n.º 15/2009, de 1 de Abril, uma vez que a aplicação do regime de contabilidade de caixa não é 

compatível com a existência em simultâneo de outros regimes de exigibilidade.  

 

Não obstante, permite-se que os sujeitos passivos que se encontrem abrangidos pelos regimes 

especiais agora revogados e que reúnam as condições exigidas possam exercer a opção pelo 

regime de contabilidade de caixa, desde que comuniquem essa opção por via eletrónica, a 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) até ao dia 30 de Setembro de 2013. 

 

Os sujeitos passivos que se encontrem abrangidos pelos regimes especiais de exigibilidade 

agora revogados e que exerçam a opção do regime de IVA de caixa, estão sujeitos à regra de 



 

 

exigibilidade mencionada na alínea a) do n.º 3 do art. 2.º, para além do mencionado nas 

alíneas a) e b) do n.º 2, do art. 6.º (Norma Transitória). 

 

Quanto aos requisitos dos documentos de suporte, as faturas, incluindo as faturas 

simplificadas, relativas a operações abrangidas por este regime devem ter uma série especial e 

conter a menção “IVA-regime de caixa”.  

 

O recibo emitido por sujeitos passivos enquadrados no regime de IVA de caixa, ou emitido a 

estes sujeitos passivos, quando estes o solicitem, deve ser datado, numerado sequencialmente 

e conter os seguintes elementos: 

• a) O preço líquido de imposto; 

• b) A taxa ou taxas de IVA aplicáveis e o montante de imposto liquidado; 

• c) Número de identificação fiscal do emitente; 

• d) Número de identificação fiscal do adquirente; 

• e) O número e série da fatura a que respeita o pagamento; 

• f) A menção “IVA-regime de caixa”. 

 

Chamamos a sua atenção, que a data da emissão mencionada no número anterior, deve 

coincidir com a do pagamento, processando-se o mesmo em duplicado, sendo o original para o 

adquirente e a cópia para o arquivo do transmitente dos bens ou prestador de serviços. 

 

Com a exceção do disposto no n.º 1 do art. 6.º, presente diploma entra em vigor a 11  ddee  

OOuuttuubbrroo  ddee  22001133,,  pelo que não dispensa a sua leitura que poderá consultar em www.dre.pt ou 

no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1370635782.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


