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Getting to the point
IVA - Regime de contabilidade
de caixa (“regime de IVA de
caixa”)
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30
de Maio, que aprova o regime de IVA de caixa.
Podem optar pelo regime de IVA de caixa os
sujeitos passivos que, no ano civil anterior,
não tenham excedido um volume de negócios,
para efeitos de IVA, de € 500.000, estejam
registados para efeitos deste imposto há, pelo
menos, 12 meses e tenham a situação
tributária regularizada.
O imposto relativo às operações abrangidas
por este regime é exigível no momento do
recebimento (ainda que antecipado) total ou
parcial do preço, pelo montante recebido. O
regime de IVA de caixa prevê que a
exigibilidade do imposto ocorra também no 12º
mês posterior à data da emissão da factura,
caso o recebimento não tenha ocorrido em
momento anterior.

Consulte aqui o Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30
de Maio.
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Os sujeitos passivos enquadrados no presente
regime apenas podem deduzir o imposto
incorrido quando tenham na sua posse
factura-recibo ou recibo comprovativo do
pagamento ou no 12º mês posterior à data da
emissão da respectiva factura (nas situações
em que o pagamento desta não tenha ocorrido
em momento anterior).
A opção por este regime deve ser efectuada
por via electrónica, no Portal das Finanças, até
ao dia 31 de Outubro de cada ano, produzindo
efeitos no mês de Janeiro do ano seguinte.
O regime de IVA de caixa entra em vigor a 1
de Outubro de 2013, sendo que a opção por
este regime deve ser efectuada até 30 de
Setembro de 2013.
Com a entrada em vigor deste regime, são
revogados os regimes de caixa específicos de
determinados sectores hoje em vigor.
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