
 

1 

 

 

Novos procedimentos no processamento de reembolsos de IRC 

 

A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), 

aditou o artigo 24.º-A ao Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, diploma 

que regulamenta a cobrança e as formas de reembolso em sede de IRC, cujo 

conteúdo, confessamos, não foi na altura totalmente percetível.  

O despacho normativo n.º 7-A/2015, de 30 de abril, veio clarificar e 

regulamentar o alcance desta alteração.  

O objetivo do aditamento deste novo artigo consiste em criar a possibilidade 

de, à semelhança do que já sucede em sede de IVA, a AT proceder à 

realização de controlos, previamente à emissão dos reembolsos, com vista à 

identificação de situações de risco consubstanciadas, designadamente, em 

práticas de incumprimento, por forma a obviar ao reembolso indevido de 

imposto. 

 

Prazo para a execução dos reembolsos de IRC 

Face ao disposto no n.º 3 do artigo 104.º do Código do IRC, o reembolso é 

efetuado, quando a declaração periódica de rendimentos for enviada no prazo 

legal e desde que a mesma não contenha erros de preenchimento, até ao fim 

do terceiro mês seguinte ao do seu envio. 

Determina o n.º 6 desta disposição legal, que não sendo efetuado o reembolso 

no prazo referido, acrescem à quantia a restituir juros indemnizatórios a taxa 

idêntica à aplicável aos juros compensatórios a favor do Estado. Note-se que 

estes juros devem ser processados automaticamente pela AT, ou seja, não 

carecem de pedido do sujeito passivo.  
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Importa ainda salientar que em caso de erro na autoliquidação da qual tenha 

resultado entrega de imposto superior ao apurado na liquidação do IRC 

efetuada pela AT, há igualmente lugar a restituição de imposto ao sujeito 

passivo, traduzindo-se contudo, esta situação numa anulação parcial de 

pagamento e não num reembolso de IRC.  

 

Suspensão do prazo de reembolsos em caso de divergência relativa a 

retenções na fonte 

O despacho normativo acima referido vem estipular que sempre que a AT 

verifique a existência de divergência entre o valor das retenções na fonte de 

IRC constantes da declaração de rendimentos modelo 22 e os valores 

comunicados à AT pelas entidades obrigadas a efetuar a retenção na fonte do 

imposto, suspende-se o prazo para a efetivação do reembolso, acima referido.  

Nesta circunstância, o sujeito passivo é notificado, dentro do prazo previsto no 

n.º 3 do artigo 104.º do Código do IRC, para, no prazo de 15 dias, apresentar 

documentação comprovativa das retenções na fonte invocadas na respetiva 

declaração de rendimentos. 

A AT deve proceder à apreciação da documentação comprovativa das 

retenções na fonte, quando apresentada, no prazo de 30 dias. Caso se 

confirmem os valores das retenções na fonte invocadas pelo sujeito passivo na 

declaração de rendimentos, a AT deve proceder ao pagamento do reembolso 

nos 15 dias subsequentes.  

Não sendo apresentada a documentação comprovativa, A AT procede à 

correção da autoliquidação, nos termos legais.  

 

 



 

3 

 

 

Outras situações suscetíveis de determinar a suspensão do prazo de 

emissão de reembolsos de IRC 

O prazo para a concessão do reembolso suspende-se ainda, não havendo 

lugar ao pagamento de juros indemnizatórios previstos no n.º 6 do artigo 

104.º do Código do IRC, sempre que, no momento em que se afere o direito 

ao mesmo, se verifique a existência de qualquer uma das seguintes situações: 

• O sujeito passivo esteja em situação de incumprimento declarativo 

relativo ao IVA (por exemplo, falta de entrega de declarações 

periódicas), ao IRC ou IRS, incluindo obrigações acessórias declarativas 

e de comunicação; 

• O sujeito passivo não seja titular de conta bancária, nos termos 

estabelecidos no artigo 63.º-C da Lei Geral Tributária; ou 

• Se verifique a inexistência de comunicação, por parte do sujeito 

passivo, da respetiva caixa postal eletrónica, nos termos do n.º 10 do 

artigo 19.º da Lei Geral Tributária. 

Nunca é demais recordar que o n.º 1 do artigo 63.º-C referido estipula que os 

sujeitos passivos de IRC, bem como os sujeitos passivos de IRS que 

disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, estão obrigados a 

possuir, pelo menos, uma conta bancária através da qual devem ser, 

exclusivamente, movimentados os pagamentos e recebimentos respeitantes à 

atividade empresarial desenvolvida. 

Verificando-se qualquer uma das situações acima referidas, o sujeito passivo é 

notificado, dentro do prazo previsto no n.º 3 do artigo 104.º do Código do 

IRC, para regularizar ou justificar a falta no prazo de 15 dias. A suspensão do 

reembolso cessa com o cumprimento da obrigação em falta ou com a 

aceitação da sua justificação pela AT.  
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O despacho normativo entrou em vigor no dia 1 de maio, sendo por isso 

aplicável, em nossa opinião, a todos os reembolsos processados após esta 

data.  

A publicação deste despacho normativo clarifica algumas situações relativas a 

suspensão de reembolsos de IRC sendo por isso de esperar que as regras 

sejam transparentes e que os procedimentos da AT se pautem por estas 

mesmas regras o que nem sempre tem acontecido na área do IVA.  

Por isto mesmo, em jeito de comentário final, podemos dizer que não deixa de 

ser estranho que o normativo não faça qualquer referência às célebres 

divergências do e-fatura.  

Por outro lado, é igualmente estranho o conteúdo do artigo 3.º do despacho 

normativo, no que toca à previsão de suspensão de reembolsos por 

divergências em sede de retenções na fonte, uma vez que estes valores são 

atualmente objeto de pré-preenchimento na declaração modelo 22 de IRC 

(campo 359 do Quadro 10 e Quadro 12 da declaração).  
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