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Getting to the point 

 
Atualização da declaração periódica de IVA e Anexos 

 

Foi publicada a Portaria n.º 221/2017, de 21 de julho, que atualiza o 

modelo da declaração periódica de IVA e respetivo Anexo R (relativo às 

operações realizadas em espaço diferente da sede), na sequência da 

introdução da opção pela autoliquidação de IVA nas importações de bens. 

 

São criados, na declaração periódica do IVA e no respetivo Anexo R, os 

campos relativos à base tributável das importações de bens e ao 

correspondente imposto autoliquidado. 

 

Foram igualmente atualizados os modelos dos Anexos das regularizações 

dos campos 40 e 41.  

 

A Portaria procede, ainda, à revisão e atualização das instruções de 

preenchimento da declaração periódica e respetivos anexos. 

 

Os modelos aprovados pela Portaria serão utilizados com referência aos 

períodos de imposto a partir do dia 1 de setembro de 2017. 

 

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 221/2017 e não hesite em 

contactar-nos em caso de dúvidas. 
 

Tax News Flash nº 12/2017 

24 de julho de 2017 

Portaria n.º 221/2017, 

de 21 de julho – 

Atualiza o modelo da 

declaração periódica de 

IVA e respetivos 

anexos e aprova as 

correspondentes 

instruções de 

preenchimento  

https://dre.pt/application/file/a/107728084


 

 

02 

 

 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 

 

“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de 

responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de 

firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da 

sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como 

“Deloitte Global”) não presta serviços a clientes. Para aceder à descrição detalhada da estrutura 

legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about 

A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão, 

financial advisory, gestão de risco e serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de 

atividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 150 países e 

territórios, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados 

conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos 

seus negócios. Os mais de 225.000 profissionais da Deloitte assumem o compromisso de criar um 

impacte relevante na sociedade. 

Esta comunicação apenas contém informação de caráter geral, pelo que não constitui 

aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (a “Rede Deloitte”). Antes de 

qualquer ato ou decisão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. 

Nenhuma entidade da Rede Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos 

resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação. 

© 2017 Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 


