
 

Programa 

 
IVA – ACTUALIZAÇÃO LEGISLATIVA 

Análise das implicações com as recentes alterações fiscais 
 

(2º MÓDULO) 
 

Monitor: 
DR. JOSÉ GANTE 

(Diretor de Finanças Adjunto de Leiria e Formador da AT) 

  
8,00 /  9,30 horas-  Recepção dos participantes e entrega da documentação. 

12,30 /  14,00 horas - Intervalo para almoço 
18,00 horas - Encerramento da sessão 

 

 
1. Legislação e doutrina administrativa recente em sede do imposto: 
 

a. A reforma da fiscalidade ambiental – (Lei nº 82-D/2014); 
b. Reembolsos IVA – regras alteradas – (Desp. Norm. Nº17/2014) 
c. O OE/2015 – principais medidas (Ofic. Circ. nº 30.168); 
d. O novo “Regime forfetário dos produtores agrícolas”- (Portaria nº 19/2015 e Ofic. Circ. nº 30.169); 
e. - O Mini Balcão Único (MOSS) ;   

- Novas regras – Artº 6º - Localização das operações mudanças no artº 6º do CIVA - (DL nº 158/2014 e 
Ofic. Circulados nºs 30.164 /165/ 166); a sua importância nas operações económicas dos sujeitos 
passivos. 

 
     
2. O IVA e o comércio electrónico de bens e serviços; 
 

a. O Mini Balcão Único e as novas regras nos serviços abrangidos; 
b. O novo regime – seu enquadramento legal, obrigações conexas e exemplos demonstrativos;  
c. O caso específico dos serviços prestados por via electrónica a sujeitos e a não sujeitos passivos; 
d. Análise de casos práticos. 

 
 
 
3. As regras de regularização do IVA aplicáveis aos créditos incobráveis e aos de cobrança duvidosa  
 
 

a. A análise do oficio circulado nº 30.161/2014; 
b. A aplicação da lei no tempo – o antes e depois de 2013; 
c. As regularizações pendentes e não pendentes de pedido de autorização prévia à AT- distinção de 

processos; 
d. A emissão de pedidos de autorização prévia no Portal das Finanças – representação esquemática do 

circuito e prazos; 
e. O direito à dedução – condições e prazos; 
f. A certificação do ROC – regras e prazos; 
g. A transmissão e a recuperação total ou parcial de créditos; 
h. Os anexos comprovativos das regularizações constantes dos campos 40 e 41 da DP – regras de 

preenchimento; 
 
4. Debate 
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