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ANÁLISE 
DA OCC 

IVA liquidação e pagamento 

CATARINA ESGAIO 
consultora da OCC 

cornunicacao@occ.pt 

Surgem 
alterações às 

datas de 
pagamento do 

IVA com efeito 
a partir de 1 de 

outubro de 
2019. 

IVA (impostosobre o valor acres-
centado) é um tributo geral sobre 
o consumo que incide sobre as 
transmissões de bens, as presta-
ções de serviços, as aquisições in-
tracomunitárias-e as importações. 

São sujei tos passivos de IVA 
as pessoas singulares ou coletivas 
que exerçam uma atividade eco-
nómica ou que, pratiCando uma 
só operação tributável, preen-
cham os pressupostos de incidên-
cia em IR (imposto sobre o ren-
dimento). 

O IVA é devido no momento 
em que os bens transmitidos são 
colocados à disposição do adqui-
rente e em que as prestações de 
serviços se considerem realizadas. 

Havendo obrigação de em is-
são de fatura/fatura simplificada, 
o IVA é devido o mais tardar no 
prazo de cinco dias úteis, sem pre-
juízo do disposto no regime de 
IVA de caixa. 

Em caso de adiantamentos ou 
pagamentos antecipados, o IVA é 
devido no momento do seu rece-
bimento. 

O valor tributável sobre o qual 
incide o IVA é o valor da contra-
prestação obtida ou a obter do ad-
quirente, do destinatário ou de um 
terceiro. 

°valor tributável inclui os im-
postos, direitos ou taxas e outras 
imposições, bem como as despe-
sas acessórias. 

Do valor tributável são excluí-
dos os juros de mora, os descon-
tos, abatimentos e bónus concedi-
dos, bem como as quantias respei-
tantes a embalagens que não te-
nham sido efetivamente transa-
cionadas. 

Em termos declarativos, o IVA 
é liquidado através de declarações 
periódicas que deverão ser entre-
gues mensalmente, até ao dia 10 
do segundo mês seguinte, ou, se o  

volume de negócios anual for in-
ferior a 650 mil euros, trimestral-
mente, até ao dia 15 do segundo 
mês seguinte. 

Até 30 de setembro de 2019, 
as datas de pagamento deste im-
posto coincidiam com as datas 
de entrega das declarações pe-
riódicas. 

No entanto, coma publicação 
da Lei n.° 119/2019, de 18 de se-
tembro, surgem alterações às da-
tas de pagamento do IVA com 
efeito a partir de I de outubro de 
2019, passando estas a estar des-
fasadas em cinco dias do prazo de 
entrega das declarações periódi-
cas. 

No que diz respeito aos sujei-
tos passivos do regime mensal, 
passam os prazos de pagamento a 
ser até dia 15 (anteriormente dia 
10) do segundo mês seguinte 
àquele a que respeitam as opera-
ções. Para os sujeitos passivos en-

  

quadrados no regime bimestral, a 
obrigação de pagamento pode ser 
cumprida até ao dia 20 (anterior-
mentédia 15) do segundo mês se-
guinte ao trimestre a que respei-
tam as operações. 

Estes novos prazos serão apli-
cáveis aos pagamentos que dizem 
respeito às declarações cujo pra-
zo de entrega se verifique após 1 de 
outubro de 2019, como, por exem-
plo, à declaração periódica men-
sal de agosto de 2019, cujo prazo 
limite de entrega se verifica até 15 
de outubro de 2019. 

Por fim, é de sublinhar que, 
quando a norma se refere ao fim 
do mês, é esse o dia do cumpri-
mento da obrigação declarativa ou 
de pagamento do imposto, inde-
pendentemente de ser dia útil ou 
não. Quando indica o dia do mês, 
se for feriado ou fim de semana, 
passam as obrigações para o dia 
útil seguinte.. 


