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IVA - Regime de Contabilidade de Caixa
VAT - Cash accounting scheme
O Conselho de Ministros aprovou ontem, 9 de maio de 2013,
o Regime de Contabilidade de Caixa em sede de IVA,
prevendo-se a sua entrada em vigor a 1 de outubro de 2013.

The Council of Ministers approved yesterday, 9 May 2013,
the VAT Cash accounting scheme, which will in principle
enter into force on 1 October 2013.

O regime permite que as empresas só paguem o IVA ao
Estado quando recebem efetivamente dos devedores, e não
quando é emitida a fatura, como atualmente. Não obstante,
no final de cada ano os sujeitos passivos têm de entregar ao
Estado o IVA liquidado nas faturas emitidas ainda que não
tenham sido pagas.

The regime allows a deferral of the payment of the VAT to
the Revenue until effective receipt of funds from the debtors,
instead of paying the VAT upon issuance of the invoice.
However, at the end of each year the taxpayer must pay the
VAT charged on the invoices issued which have not yet been
paid by customers.

Chamamos a atenção para o facto de este regime apenas
permitir a dedução do IVA de cada fatura de compra
aquando do respetivo pagamento.

We draw your attention to the fact the this regime only
allows the deduction of the input VAT when the invoice is
paid.

A adesão ao regime é facultativa e poderá ser exercida até ao
dia 30 de setembro de 2013, desde que cumpridos
cumulativamente os seguintes requisitos:
• atividade iniciada há mais de 1 ano;
• volume de negócios anual até 500.000 €;
• situação tributária regularizada.

Taxpayers may opt to access such regime until 30 September
2013, if the following requirements are simultaneously met:
• activity has started more than one year ago;
• annual turnover up to EUR 500,000;
• tax situation regularized.

A opção por este regime obriga à permanência por um
período mínimo de dois anos, bem como ao levantamento do
sigilo bancário.
Aguarda-se a publicação de legislação na qual deverão
constar os procedimentos administrativos e obrigações a
cumprir para a aplicação deste regime.

Para qualquer
esclarecimento,
contactar / For further
information

PricewaterhouseCoopers
& Associados - SROC, Lda.
Rua Sousa Martins, 1 - 4º,
1069-316 Lisboa/Lisbon
- Portugal
Tel. +351 213 599 000
Fax +351 213 599 995
pwc.tax@pt.pwc.com

www.pwc.pt
www.pwc.pt/inforfisco

The option for the regime implies a minimum period of
permanence of two years. Waiving of banking secrecy is also
required.
Legislation with the administrative procedures and
obligations to comply with this regime will be published.
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