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Getting to the point
Eliminação da obrigação de
preenchimento da relação dos
sujeitos passivos a que
respeitam as regularizações do
campo 40 nos pedidos de
reembolso de IVA

Esta revogação produz efeitos na instrução de
pedidos de reembolsos para os períodos a
partir de 1 de Outubro de 2013.

Consulte aqui o Despacho Normativo
n.º 11/2013.
Foi publicado o Despacho Normativo n.º
11/2013, de 27 de Dezembro, o qual revoga a
necessidade de envio da “relação dos sujeitos
passivos a que respeitam as regularizações do
campo 40”, até aqui prevista no Despacho
Normativo n.º 18-A/2010, de 1 de Julho, que
regulamenta os pedidos de reembolso de IVA e
os termos e condições de acesso ao regime de
reembolso mensal.

Com efeito, com a introdução do anexo relativo
ao campo 40 da declaração periódica de IVA,
existia uma duplicação da informação
transmitida no mesmo com a que, no âmbito
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dos pedidos de reembolso de IVA, devia
constar da “relação dos sujeitos passivos a que
respeitavam as regularizações do campo 40”.
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