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ANÁLISE AOS NOVOS ANEXOS E INSTRUMENTOS DE 

REGULARIZAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE IVA – NOTAS 

DE CRÉDITO E DE DÉBITO 

 

Foi publicada no Diário da República, 1.ª série – n.º 154, de 12 de agosto 

de 2013, a Portaria n.º 255/2013, que aprovou os novos modelos de 

anexos relativos às regularizações dos campos 40 e 41, relativamente às 

NOTAS DE CRÉDITO E DE DÉBITO, que fazem parte integrante da 

declaração periódica do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), tendo 

em vista o controlo sobre as regularizações de imposto efectuadas pelos 

sujeitos passivos, a exercer através da indicação do normativo legal 

subjacente a cada regularização, a respectiva base de incidência e 

montante de imposto e a identificação do adquirente, entre outros 

elementos. 

Portanto, com esta medida, irá haver o cruzamento de dados nas 

regularizações entre os sujeitos passivos, nas Notas de Crédito ou de 

Débito, deixando de ser possível emitir uma NOTA DE CRÉDITO para 

anular uma fatura sem o documento for entregue ao cliente 

devidamente assinado e carimbado. 

 

Objetivos da legislação 

 

As alterações legais visam alcançar principalmente os seguintes objetivos: 

 

- Responder ao novo regime de créditos de cobrança duvidosa ou 

incobráveis, previsto nos 

artigos 78.º -A e 78.ºD do Código do IVA; 

 



- Combater a fraude e evasão fiscal no que respeita às regularizações de 

IVA; 

 

- Diminuir as pendências judiciais relacionadas com a incobrabilidade; 

 

- Obtenção de um sistema totalmente informatizado e controlado pela AT. 

 

O novo modelo aplica-se aos períodos de tributação a partir do dia 1 de 

outubro de 2013. 
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