
 

 

N/REF. 87/10                                                     Angra do Heroísmo, Julho de 2010 

 

ASSUNTO: REEMBOLSOS DO IVA.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo sobre o Despacho Normativo n.º 18-A/2010, publicado no Diário da 

República, II Série, n.º 126, de 1 de Julho que vem proceder à regulamentação para o reembolso do IVA até 

ao final do 2º mês após o pedido ou em 30 dias conforme o regime seja trimestral ou mensal, 

respectivamente. 

A alteração da lei referente a esta matéria foi publicada pela Lei nº 2/2010, de 15 de Março, que alterou o 

artigo 22.º do Código do IVA.  

 

Assim, os sujeitos passivos que solicitem reembolsos devem remeter a respectiva declaração periódica 

dentro do prazo legal e por transmissão electrónica de dados, através do sítio electrónico 

www.portaldasfinancas.gov.pt, acompanhada da relação com identificação dos clientes a quem foram 

efectuadas as transmissões de bens e as prestações de serviços; a relação dos fornecedores de bens ou 

serviços em que tenha havido liquidação de imposto; a relação com identificação, quando aplicável, dos 

sujeitos passivos a que respeitam as regularizações mencionadas no campo 40 do quadro 06 da declaração 

periódica. 

 

A concessão de qualquer reembolso depende da inexistência de divergências entre o valor dos campos da 

declaração periódica e o correspondente ao somatório das respectivas parcelas dos outros elementos acima 

referidos; não se encontrar o sujeito passivo em situação de incumprimento declarativo relativo ao IVA, ao 

IRC ou ao IRS, com referência a períodos de imposto anteriores; existência de conta bancária de que o sujeito 

passivo seja titular; não constarem das relações de clientes, fornecedores e regularizações, sujeitos passivos 

com número de identificação fiscal inexistente ou que tenham a actividade cessada no período a que 

respeita o imposto. 

 



 

 

Mais informamos que para passagem ao regime mensal e o reembolso no prazo de 30 dias, os sujeitos 

passivos podem solicitar a inscrição nesse regime, desde que, tendo a sua situação tributária regularizada, 

não se encontrem em situação de incumprimento declarativo relativo ao IVA, ao IRC ou ao IRS e possuam 

conta bancária, tudo no termo do prazo da inscrição, ou seja, até ao final do mês de Novembro do ano 

anterior àquele em que se destina a produzir efeitos. 

 

O supra mencionado diploma legal entrou em vigor no dia 2 de Julho de 2010. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal que deverá ser consultado em 

www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, através do link:  

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1278930885.pdf. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


