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Getting to the point
Dispensa de impressão das faturas ou da sua
transmissão eletrónica aos clientes não sujeitos
passivos de IVA
Foi publicada a Portaria n.º 144/2019, de 15 de maio, que regulamenta os
termos e condições para o exercício da opção prevista na alínea c) do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, pelos sujeitos
passivos que pretendam ficar dispensados da impressão das faturas em
papel ou da sua transmissão por via eletrónica ao cliente, quando este não
seja sujeito passivo e quando solicite a indicação do respetivo número de
identificação fiscal nas faturas.
Os sujeitos passivos que pretendam exercer a referida opção de dispensa,
devem comunicar previamente tal facto à Autoridade Tributária e
Aduaneira, através do Portal das Finanças, se cumpridas as respetivas
condições de exercício, podendo proceder posteriormente ao cancelamento
de tal opção, a todo o tempo, pela mesma via.
A dispensa de impressão da fatura em papel ou da sua transmissão por via
eletrónica depende da aceitação do cliente, o qual deve exigir a impressão
em papel sempre que observe indícios de que a sua emissão não tenha
ocorrido, nomeadamente quando não ocorra a comunicação, em tempo
real, do respetivo conteúdo.
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A presente Portaria regulamenta, ainda, os termos e condições para a disponibilização, pela AT, dos
elementos das referidas faturas aos respetivos adquirentes ou destinatários.
A Portaria em causa entrou em vigor no dia 16 de maio.
Para maior detalhe recomendamos a consulta da Portaria n.º 144/2019.

Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200.
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