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Getting to the point 

Novos prazos para pagamento do IVA apurado 
nas Declarações Periódicas e para comunicação 
e arquivo dos elementos das faturas 

Foi publicada a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, que procede à alteração 

de diversos Códigos Fiscais e de determinados diplomas avulsos, entrando em 

vigor em sede de matérias relacionadas com o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) a 1 de outubro de 2019.  
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As novas alterações, 

em matéria de IVA, 

entrarão em vigor a 1 

de outubro de 2019. 
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Medida Descrição 

Prazo de 

pagamento do IVA 

devido nas 

Declarações 

Periódicas 

 

 Para sujeitos passivos abrangidos pelo regime normal mensal: até ao dia 15 do 2º 

mês seguinte àquele a que respeitam as operações, e; 

 

 Para sujeitos passivos abrangidos pelo regime normal trimestral: até ao dia 20 do 2.º 

mês seguinte ao trimestre a que respeitam as operações. 

 

Esta alteração respeita exclusivamente ao prazo para pagamento do IVA devido, 

mantendo-se inalterados os prazos para submissão das Declarações Periódicas de IVA. 

 

 

Prazo de 

comunicação dos 

elementos das 

faturas 

 

A comunicação dos elementos das faturas deve ocorrer até ao dia 12 do mês seguinte ao 

da emissão da fatura (até à data, este prazo era o dia 15). 

Prazo de arquivo 

dos dados 

comunicados 

relativos a faturas 

 

Os dados comunicados relativos a faturas devem ser mantidos até ao final do 15º ano 

seguinte àquele a que respeitem, sendo obrigatoriamente destruídos no prazo de seis 

meses após o decurso deste prazo. 

 

Consequentemente, deixa de haver uma distinção entre as faturas em que os adquirentes 

sejam pessoas singulares ou coletivas, procedendo-se a um substancial alargamento dos 

prazos de arquivo - do final do 4º ano para o final do 15º ano. 

 

 

Para mais informações recomendamos a consulta da 
Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro 
 
 
Contactos  
Para mais informações, por favor contacte:  

Lisboa: +351 210 427 500  

Porto: +351 225 439 200 
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