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Getting to the point  

  

Pedido de autorização prévia para regularização do IVA de créditos 

de cobrança duvidosa

Foi publicada a Portaria n.º 172/2015, de 5 de 

junho, que define o procedimento de 
apresentação, por via eletrónica, do pedido de 

autorização prévia à Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) para regularização do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA) contido em 
créditos de cobrança duvidosa em mora há mais 

de 24 meses.  

Pedido de autorização prévia 

Uma vez verificada a mora de 24 meses desde a 
data do vencimento, deverá no subsequente 

prazo de 6 meses - sob pena de a recuperação 
do IVA ficar definitivamente inviabilizada - ser 

submetido eletronicamente um pedido de 
autorização por cada cliente, com o detalhe 

individualizado de todas as faturas subjacentes ao 
crédito em causa. 

Entre outra informação, o pedido terá de conter, 

relativamente a cada fatura, a data de vencimento 
e a indicação do período de imposto em que foi 

entregue a declaração de IVA na qual se incluiu 
tal fatura. 

O ROC deverá, no prazo de 10 dias após a 

submissão do pedido, confirmar eletronicamente 
a certificação efetuada. Caso não o faça, o pedido 

é automaticamente rejeitado.  

Após a referida confirmação pelo ROC, o pedido 
de autorização prévia segue os trâmites de 

aprovação pela AT, sendo que no caso de 
créditos inferiores a € 150.000, IVA incluído, por 

fatura, o pedido considera-se tacitamente deferido 
se não houver resposta da AT no prazo de oito 

meses. Contrariamente, o pedido considera-se 
tacitamente indeferido na ausência de aprovação 

expressa por parte da AT, no mesmo prazo, 
quando os créditos sejam de valor igual ou 

superior a € 150.000. 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A Portaria em apreço entrou em vigor a 6 de 
junho e retroage os seus efeitos a 1 de Janeiro de 

2015.  

Para mais detalhe, consulte a Portaria aqui.

https://dre.pt/application/conteudo/67409482
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