
 

 

N/Ref. 02/13                       Angra do Heroísmo, janeiro de 2013 

 

Assunto: IVA – NOVAS REGRAS DE FATURAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS RECIBOS VERDES. 

 

Caro Associado, 

 

Fique a par das alterações que estão já em vigor! 

 

Relembramos que a partir do dia 1 de janeiro deste ano entraram em vigor os Decretos-Lei n.º 

197/2012 e 198/2012, de 24 de agosto, que vêm introduzir grandes alterações ao nível do 

Código do IVA e de faturação. 

 

Fatura 

Passa a ser obrigatória a emissão de fatura para todas as transmissões de bens e prestações 

de serviços, incluindo pagamentos antecipados, independentemente da qualidade do 

adquirente ou do destinatário dos mesmos, ainda que estes não a solicitem. 

 

A expressão “fatura ou documento equivalente” é substituída pelo termo “fatura”, não se 

admitindo a utilização de qualquer outra designação. 

Desta forma, apenas a “fatura” ou “fatura simplificada” cumprem a obrigação de faturação, na 

medida em que contenham os requisitos do n.º 5 do artigo 36.º ou do n.º 2 do artigo 40.º, 

respetivamente, ambos do Código do IVA. 

 

A indicação na fatura da identificação e do domicílio do adquirente ou do destinatário que 

não seja sujeito passivo de IVA não é obrigatória nas faturas de valor inferior a € 1000, salvo 

quando o mesmo o solicite. 

Para determinação do montante a partir do qual é obrigatório a colocação desses dados, 

afere-se o valor sem o IVA. 

 

A indicação na fatura do número de identificação fiscal do adquirente ou do destinatário não 

sujeito passivo de IVA é sempre obrigatória quando este o solicite, independentemente do 

valor da fatura. 



 

 

 

Fatura simplificada (artigo 40.º CIVA) 

O artigo 40.º do Código do IVA passa a estabelecer a possibilidade de emissão de uma fatura 

simplificada em certas operações tributárias, quando o imposto seja devido em território 

nacional: 

• Transmissões de bens efetuadas por retalhistas ou vendedores ambulantes a 

adquirentes não sujeitos passivos de IVA, quando o valor da fatura não seja superior a 

€ 1000; 

• Outras transmissões de bens e prestações de serviços, independentemente da 

qualidade do adquirente ou destinatário, quando o valor da fatura não seja superior a 

€ 100. 

Para determinação dos montantes referidos, considera-se o valor da fatura sem o IVA. 

As faturas simplificadas devem ser datadas, numeradas sequencialmente e conter os 

seguintes elementos: 

• Nome ou denominação social e número de identificação fiscal do fornecedor de 

bens ou prestador de serviços; 

• Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços 

prestados; 

• O preço líquido do imposto, as taxas aplicáveis e o montante do imposto devido, 

ou o preço com a inclusão do imposto e a taxa ou taxa aplicáveis; 

• Número de identificação fiscal do adquirente ou destinatário, quando este for 

sujeito passivo, ou sempre que for solicitado mesmo para sujeitos não passivos de 

IVA. 

 

Documentos retificativos de fatura 

De acordo com o n.º 7 do artigo 29.º, quando o valor tributável de uma operação ou o 

correspondente imposto sejam alterados, por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser 

emitido documento retificativo da fatura, o qual deve contra os elementos referidos na alínea 

a) do n.º 5 do artigo 36.º, bem como a referência à fatura a que respeita e a menção dos 

elementos alterados. 



 

 

Assim, por exemplo as notas de crédito e as notas de débito passam a ser documentos 

retificativos da fatura, e podem ser emitidos desde que se verifiquem os seguintes requisitos: 

• Resultem do acordo entre os sujeitos passivos intervenientes,  

• Seja necessário alterar o valor da fatura ou o imposto; 

• Contenham os elementos a que se refere o n.º 6 do artigo 36.º. 

 

Faturas-recibo emitidas no Portal das Finanças (antigo recibo Verde) 

A Portaria n.º 426-B/2012, de 28 de dezembro, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2013, 

aprovou os modelos de “fatura-recibo”, para efeitos do disposto do artigo 115.º do Código do 

IRS. 

Assim, deixa de ser possível a emissão do vulgarmente designado “recibo verde” a partir 

dessa data. 

Já se encontra disponível o novo modelo, sendo que o preenchimento e envio da nova “fatura-

recibo” efetua-se obrigatoriamente no Portal das Finanças na Internet. 

 

A leitura da presente circular não dispensa a leitura dos diplomas legais referidos, que podem 

ser consultados no site desta Câmara do Comércio, em www.ccah.eu, através dos seguintes 

links: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1357579254.pdf; 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1357579405.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 

 


