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PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVA 

 

Foram prorrogados os prazos para a entrega da declaração periódica do IVA, nos seguintes termos: 

 

 Periodicidade mensal 

o A declaração periódica de IVA referente ao mês de maio de 2020 pode ser 

submetida até 17 de julho de 2020; 

o A declaração periódica de IVA referente ao mês de junho de 2020 pode ser 

submetida até 17 de agosto de 2020; 

 

 Periodicidade trimestral 

o A declaração periódica de IVA referente ao período de abril a junho de 2020 (2º 

trimestre) pode ser submetida até 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO 

PERIÓDICA DO IVA 

 

Da mesma forma, foram igualmente adiados os prazos para pagamento do imposto apurado nas 

declarações periódicas do IVA entregues nas datas previstas na secção anterior, nos seguintes 

moldes: 

 

 Periodicidade mensal 

o O pagamento do imposto apurado na declaração periódica de IVA referente ao 

mês de maio de 2020 pode ser pago até 27 de julho de 2020; 

o O pagamento do imposto apurado na declaração periódica de IVA referente ao 

mês de junho de 2020 pode ser pago até 25 de agosto de 2020; 

 Periodicidade trimestral 

o O pagamento do imposto apurado na declaração periódica de IVA referente ao 

período de janeiro a março de 2020 (1º trimestre) pode ser pago até 25 de maio 

de 2020. 

 

O adiamento dos prazos de pagamento não prejudica a possibilidade de adesão ao regime de 

pagamento em prestações que seja aplicável. 

 

 

NOVAS MEDIDAS COVID-19 

Flexibilização de prazos e 
obrigações relativas ao IVA 
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APURAMENTO DO IMPOSTO COM BASE NO E-FATURA 

 

O apuramento do imposto nas declarações periódicas de IVA referentes aos meses de fevereiro e 

março de 2020 (periodicidade mensal) e ao período de janeiro a março de 2020 (periodicidade 

trimestral) pode ser efetuado tendo por base os dados constantes do sistema e-Fatura, não 

carecendo de documentação de suporte, designadamente reconciliações e documentos físicos. 

 

Quem tem direito: 

 Os sujeitos passivos que não tenham atingido, no ano de 2019, um volume de negócios 

superior a 10 milhões de euros; 

 Os sujeitos passivos que tenham iniciado a atividade em, ou após, 1 de janeiro de 2020; 

 Os sujeitos passivos que tenham reiniciado a atividade em, ou após, 1 de janeiro de 2020 

e que não tenham obtido volume de negócios em 2019. 

 

Quando, na posse da totalidade da documentação de suporte, for verificada a necessidade de 

regularizar a situação, deve ser entregue declaração periódica de substituição. Desde que a 

substituição e o pagamento/acerto do imposto ocorra até 21 de dezembro de 2020, não será aplicada 

qualquer penalização.  
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