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DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO IVA 

 

A obrigação de pagamento do IVA do regime trimestral durante o primeiro semestre de 2021 pode 

ser cumprida: 

 dentro do prazo normal de pagamento voluntário; ou 

 em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou superior a 25 euros, sem juros. 

 

Para sujeitos passivos com volume de negócios até 2 milhões de euros em 2019, ou que tenham 

iniciado ou reiniciado a atividade a partir de 1 de janeiro de 2020, a obrigação de pagamento do IVA 

do regime mensal durante o primeiro semestre de 2021 pode ser cumprida: 

 dentro do prazo normal de pagamento voluntário; ou 

 em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou superior a 25 euros, sem juros. 

 

Para que possam beneficiar deste regime, as empresas com obrigação de pagamento de IVA 

mensal devem ainda registar uma diminuição da faturação comunicada através do e-Fatura de, 

pelo menos, 25% na média mensal do ano civil completo de 2020, face ao período homólogo do 

ano anterior. A demonstração da diminuição da faturação deve ser efetuada por certificação de 

contabilista certificado. Quando as empresas não disponham de contabilidade organizada, a 

certificação de contabilista certificado pode ser substituída, mediante declaração do requerente, sob 

compromisso de honra. 

 

Os pedidos de pagamento em prestações mensais devem ser apresentados por via eletrónica, até 

ao termo do prazo de pagamento voluntário. O pagamento em prestações não depende da 

prestação de quaisquer garantias. 

 

As prestações mensais relativas aos planos prestacionais vencem-se da seguinte forma: 

 a primeira prestação até ao final do prazo de pagamento voluntário; 

 as restantes prestações mensais na mesma data dos meses subsequentes. 

 

 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 103-A/2020, de 15 de 

dezembro 
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