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Regularização de IVA de créditos de cobrança duvidosa e créditos 

incobráveis 

 

Com a aprovação da lei do Orçamento do Estado para 2013 foram 

introduzidos no Código do IVA quatro novos artigos (78.º-A a 78.º-D) que 

vieram trazer novas regras quanto à possibilidade de regularização de IVA 

nos casos de créditos de cobrança duvidosa e de créditos incobráveis, desde 

que vencidos após 1 de janeiro de 2013.  

Esta matéria encontra-se particularmente definida nos n.º 2 e 4 do artigo 

78.º-A do Código do IVA:  

 

 

Regularização de IVA em créditos de cobrança duvidosa 

Relativamente aos créditos vencidos até 31 de dezembro de 2012 é 

aplicável a disciplina prevista no n.º 8 do artigo 78.º do Código do IVA.  

Quanto aos créditos vencidos após 1 de janeiro de 2013 já é aplicável o 

artigo 78.º-A do mesmo Código.  
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Com a introdução deste artigo no Código do IVA verificou-se uma 

aproximação de conceitos entre este e o Código do IRC. Esta aproximação é 

visível inclusive, no prazo que o legislador escolheu para a admissão da 

regularização do IVA relativo a um crédito em mora (24 meses).  

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º-A do Código do IVA, consideram-se 

créditos de cobrança duvidosa aqueles que apresentem um risco de 

incobrabilidade devidamente justificado, o que se verifica nos seguintes 

casos: 

• O crédito esteja em mora há mais de 24 meses desde a data do 

respetivo vencimento, existam provas objetivas de imparidade e de 

terem sido efetuadas diligências para o seu recebimento e o ativo 

tenha sido desreconhecido contabilisticamente;  

• O crédito esteja em mora há mais de seis meses desde a data do 

respetivo vencimento, o valor do mesmo não seja superior a € 

750,00 com IVA incluído, e o devedor seja particular ou sujeito 

passivo que realize exclusivamente operações isentas que não 

confiram direito à dedução. 

Considera-se que o vencimento do crédito ocorre na data prevista no 

contrato celebrado entre o sujeito passivo e o adquirente ou, na ausência 

de prazo certo, após a interpelação prevista no artigo 805.º do Código Civil.  

O Código do IVA não refere que tipo de diligências são admissíveis como 

meio de prova. Socorrendo-nos da doutrina administrativa existente em 

sede de IRC, podemos afirmar que a prova das diligências necessárias para 

o recebimento de um crédito, por forma a permitir a regularização do IVA 

de um crédito em mora, pode ser feita por qualquer documento que 

evidencie a realização das mesmas ou por qualquer outro meio legalmente 

admitido, nomeadamente o testemunhal (conforme processo n.º 1333/95, 

da DSIRC).  
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Note-se que a regularização do IVA obriga igualmente ao 

desreconhecimento contabilístico do ativo. Esta obrigação foi contrariada 

pela informação vinculativa relativa ao processo n.º 1629/2013 da DSIRC, 

sancionada por despacho do Diretor-Geral de 2014-01-28. Este 

entendimento veio chamar à atenção que um crédito representa um ativo 

financeiro face à definição constante do § 5 da NCRF 27 e que um ativo 

financeiro só deve ser desreconhecido quando os direitos contratuais ao 

recebimento dele resultante se realiza, expira ou é transferido para outra 

entidade.  

Assim, esta imposição para além de se revelar uma clara ingerência na 

esfera contabilística, dificulta a regularização do imposto, manifestando 

ainda uma indesejável divergência de entendimentos entre IVA e IRC 

quanto à mesma temática.  

Contudo, como a norma só se aplica aos créditos vencidos após 1 de janeiro 

de 2013, a sua eficácia só se fará notar a partir de 2015, cabendo ao 

legislador resolver esta aparente discrepância.  

A identificação da fatura relativa a cada crédito de cobrança duvidosa, a 

identificação do adquirente, o valor da fatura e o imposto liquidado, a 

realização de diligências de cobrança por parte do credor e o insucesso, 

total ou parcial, de tais diligências, bem como outros elementos que 

evidenciem a realização das operações em causa, devem encontrar-se 

documentalmente comprovados e ser certificados por revisor oficial de 

contas, conforme estipula o n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IVA. 
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Regularização de IVA de créditos incobráveis 

A regularização de IVA dos créditos considerados incobráveis até 31 de 

dezembro de 2012 é feita nos termos do n.º 7 do artigo 78.º do Código do 

IVA.  

Para os créditos considerados incobráveis após 1 de janeiro de 2013, aplica-

se o disposto no n.º 4 do artigo 78.º-A. Nos termos desta disposição, os 

sujeitos passivos podem deduzir o imposto relativo a créditos considerados 

incobráveis nas seguintes situações, sempre que o facto relevante ocorra 

em momento anterior ao referido no n.º 2 do mesmo artigo: 

a) Em processo de execução, após o registo a que se refere a alínea c) 

do n.º 2 do artigo 806.º do Código do Processo Civil; 

b) Em processo de insolvência, quando a mesma for decretada de 

caráter limitado ou após a homologação da deliberação prevista no 

artigo 156.º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas; 

c) Em processo especial de revitalização, após homologação do plano de 

recuperação pelo juiz, previsto no artigo 17.º-F do Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas; 

d) Nos termos previstos no Sistema de Recuperação de Empresas por 

Via Extrajudicial (SIREVE), após celebração do acordo previsto no 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto. 

A regularização do IVA de um crédito incobrável em caso de existência de 

processo de execução, só pode ser efetuada quando o mesmo seja 

declarado extinto por não terem sido encontrados bens penhoráveis. A 

extinção deve constar do registo informático de execuções.  

No caso de processo de insolvência, mostra-se necessária a obtenção de 

certidão judicial comprovativa do trânsito em julgado da mesma, bem como 

a prova quanto à reclamação e reconhecimento dos créditos. 
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Tal como nos créditos considerados de cobrança duvidosa, também aqui a 

regularização do IVA está ainda dependente de certificação por parte de 

revisor oficial de contas o qual deverá certificar que se encontram 

verificados os requisitos legais para a dedução do imposto, conforme n.º 3 

do artigo 78.º-D do Código do IVA.  

 

Prazo de dedução 

Com a aprovação da lei do Orçamento do Estado para 2014 foi também 

alterado o n.º 3 do artigo 78.º-B.  

Assim, passou a estar limitado a dois anos (contados do primeiro dia do ano 

civil seguinte ao da verificação dos pressupostos) o prazo dentro do qual os 

sujeitos passivos podem recuperar o IVA relativo a:  

• créditos de cobrança duvidosa em mora há mais de seis meses, cujo 

valor não seja superior a € 750,00 com IVA incluído, e o devedor seja 

particular ou sujeito passivo que realize exclusivamente operações 

isentas que não confiram direito à dedução (alínea b) do n.º 2 do 

artigo 78.º-A); e 

• créditos incobráveis (n.º 4 do artigo 78.º-A).  

Note-se uma vez mais que este prazo aplica-se apenas aos créditos 

vencidos a partir de 1 de janeiro de 2013. 

 

Procedimentos de dedução do imposto 

A lei do Orçamento do Estado para 2014 aditou também uma nova 

obrigatoriedade aplicável aos casos de regularização de IVA de créditos 

incobráveis.  
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Assim, face ao disposto no atual n.º 9 do artigo 78.º-B do Código do IVA, a 

anulação total ou parcial do imposto, para efeitos de retificação da dedução 

inicialmente efetuada, cujo devedor seja um sujeito passivo de imposto, 

passa a estar sujeita a comunicação ao adquirente do bem ou serviço.  

Em nossa opinião, esta obrigatoriedade é incompreensível, tanto mais por 

ter sido colocada no Código do IVA no mesmo ano em que disposição 

semelhante foi retirada do Código do IRC.  

Com efeito, a Comissão encarregue da reforma do IRC considerou esta 

comunicação um custo de contexto excessivo para as empresas e, em 

consequência, propôs a revogação do n.º 2 do artigo 41.º do Código do 

IRC, tendo esta sido concretizada na Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro.  

 

As regularizações na declaração periódica 

Em 12 de Agosto de 2013 foi publicada a Portaria n.º 255/2013, que 

aprovou os novos modelos de impressos anexos aos campos 40 e 41 da 

declaração periódica do IVA (regularizações), os quais são de utilização 

obrigatória nas declarações relativas a períodos de tributação a partir de 1 

de outubro de 2013. 

Estes anexos devem ser preenchidos sempre que os sujeitos passivos 

tenham inscrito regularizações de IVA a seu favor (campo 40) ou a favor do 

Estado (campo 41). 

As regularizações a favor do sujeito passivo, provenientes de créditos 

incobráveis são mencionadas no subquadro 1-E.  
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