
 

 

N/Ref. 10/14                                     Angra do Heroísmo, Janeiro de 2014 

 
Assunto: ORÇAMENTO DE ESTADO 2014 – IVA E REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO  
 

Caro Associado, 
 
Fique a par das alterações mais importantes que o Orçamento de Estado veio introduzir 

relativamente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado e Regime de Bens em Circulação: 

 

REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO 

 

 Passam a estar excluídos do âmbito do Regime de Bens em Circulação, o transporte de: 

a) Bens pertencentes ao ativo fixo tangível; 

b) Bens provenientes de produtores agrícolas, apícolas, silvícolas, de 

aquicultura ou de pecuária resultantes da sua própria produção e os bens 

que manifestamente se destinem a essa produção, transportados pelo 

próprio ou por sua conta 

c) Resíduos quando equiparados a resíduos sólidos urbanos quando 

recolhidos por entidades competentes; 

d) Resíduos hospitalares sujeitos a guia de acompanhamento; 

e) Bens a entregar aos utentes por instituições particulares de solidariedade 

social (IPSS); 

f) Bens recolhidos no âmbito de campanhas de solidariedade social 

efetuadas por organizações sem fins lucrativos. 

 

 Quando há lugar a emissão de documento de transporte global, passa a ser 

obrigatória a emissão de: 

a) Guia de remessa/transporte, fatura ou fatura simplificada, na entrega 

efetiva dos bens; 

b) Documento próprio (folha de obra, etc.), processado nos termos exigidos 

para os documentos de transporte, na saída de bens a incorporar em 

prestações de serviços. 

 As alterações ao destinatário ou adquirente, ou ao local de destino, ocorridas durante 

o transporte, ou a não aceitação imediata e total dos bens transportados, obrigam à 



 

 

emissão de documento de transporte adicional em papel, identificando a alteração e o 

documento alterado. 

 

 Passa a haver a possibilidade de emissão dos documentos de transporte por terceiros, 

em nome e por conta do remetente, mediante acordo prévio.  

Quando se trate de transporte de bens objeto de prestações de serviços, o documento 

poderá ser emitido pelo prestador destes. 

Apenas haverá lugar à apreensão de bens em circulação por parte dos agentes 

fiscalizadores quando houver indícios de prática de infração criminal.  

 

TAXAS DE IVA NA RAA 

 

 As taxas de IVA são fixadas em 5%, 10% e 18%, a aplicar às transmissões de bens e 

prestações de serviços que se considerem efetuadas na Região Autónoma dos Açores 

e nas importações cujo desembaraço alfandegário tenha lugar nesta região. 

 

DEDUÇÃO DE IVA CONTIDO EM CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA OU CRÉDITOS INCOBRÁVEIS 

 Para os créditos vencidos a partir de 1 de Janeiro de 2013, é aplicado o prazo de dois 

anos (contados do primeiro dia do ano civil seguinte ao da verificação dos 

pressupostos) para os sujeitos passivos poderem recuperar o IVA relativo a: 

a) Créditos de cobrança duvidosa de mora há mais de seis meses, cujo valor 

não exceda os €750 (IVA incluído) se o devedor seja particular ou sujeito 

passivo que realize exclusivamente operações isentas que não confiram 

direito à dedução; 

b) Créditos incobráveis (carece de comunicação ao sujeito passivo de 

imposto, quando seja este o devedor) 

 

RENÚNCIA À ISENÇÃO DE IVA NAS OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

 

 A integração no regime de renúncia à isenção de IVA nas operações imobiliárias passa 

a ser possível no caso de imóveis que, após obras de transformação ou renovação, 

vejam o seu valor patrimonial tributável aumentar em 30%.  

 

               FATURAÇÃO 



 

 

 É dispensada a emissão de fatura nas prestações de serviços financeiros, de seguro e 

resseguro, isentas de IVA e cujo destinatário seja um sujeito passivo domiciliado ou 

estabelecido noutro Estado membro.  

É regulamentada a utilização de séries na numeração das faturas, documentos 

rectificativos e faturas simplificadas. 

 

TAXA REDUZIDA DE IVA (ATIVIDADE AGRÍCOLA) 

 

 No que concerne aos serviços que se destinam a ser utilizados no âmbito da produção 

agrícola, o conceito “prestação de serviços silvícolas” é alterado para “prestações de 

serviços no âmbito das atividades de produção agrícola” 

 Beneficiam de taxa reduzida as prestações de serviços efetuadas por produtores 

agrícolas, no âmbito desta atividade, bem como as atividades agrícolas não conexas 

com a exploração da terra ou em que esta tenha carácter acessório.  

 

VENDAS A EXPORTADORES 

 

 É ampliada a aplicação de isenção de IVA prevista no Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de 

Junho, sendo que esta passa a aplicar-se a qualquer exportador, seja ou não nacional. 

 

REGIME TRANSITÓRIO DA COMUNICAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS FATURAS POR TRANSMISSÃO ELETRÓNICA DE 

DADOS 

 

 Prorroga-se para 2014, a disposição transitória que possibilita a comunicação parcial 

dos elementos relativos à primeira e última fatura, assim como das faturas que 

contenham o Número de Identificação Fiscal do adquirente, para os sujeitos passivos 

que não estejam obrigados a possuir o ficheiro SAF-T (PT) da facturação e não utilizem, 

nem sejam obrigados, a possuir programa informático de faturação. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 11  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001144  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consular em www.dre.pt ou através no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1388492140.pdf. 

 
Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1388492140.pdf

