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Getting to the point

Alterações aos procedimentos relativos aos pedidos de reembolso
de IVA
Foi publicado o Despacho Normativo n.º 17/2014,
de 26 de Dezembro, que introduziu alterações ao
Despacho Normativo n.º 18-A/2010, de 1 de
Julho, no que respeita aos procedimentos
relativos aos pedidos de reembolso de IVA.

(iii)

Passamos a identificar as principais alterações:

A prestação de garantia bancária, quando exigida,
deve ser submetida por via electrónica e
confirmada, pela mesma via, pela entidade
garante no Portal das Finanças.

Novos requisitos
Passam a constar como requisitos para a
concessão de reembolsos de IVA:
(i)

O cumprimento da obrigação de
comunicação das facturas emitidas no
período do reembolso ou em períodos
anteriores, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei 198/2012, de 24 de Agosto;

(ii)

A inexistência de divergências entre os
valores das facturas comunicados e os
valores declarados de imposto liquidado e
deduzido;

A obrigação de comunicação à Autoridade
Tributária e Aduaneira (“AT”) da caixa
postal electrónica.

Prestação de garantia

Indeferimento do reembolso
Passa de 6 para 4 meses o prazo para que sejam
disponibilizados à AT os elementos solicitados no
âmbito da apreciação do reembolso, findo o qual
é o reembolso indeferido.

Entrada em vigor
O Despacho Normativo em questão entrou em
vigor a 1 de Janeiro de 2015 (consulte aqui o
documento).

Para mais informações, por favor contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

Porto

+351 225 439 200
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