Principais medidas decorrentes do Decreto-Lei 197/2012, de 24 de Agosto:

Artigo 29.º do CIVA
1 -Para além da obrigação do pagamento do imposto, os sujeitos passivos
referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º devem, sem prejuízo do previsto em
disposições especiais:
b) Emitir obrigatoriamente uma fatura por cada transmissão de bens ou
prestação de serviços, tal como vêm definidas nos artigos 3.º e 4.º,
independentemente da qualidade do adquirente dos bens ou destinatário dos
serviços, ainda que estes não a solicitem, bem como pelos pagamentos que
lhes sejam efetuados antes da data da transmissão de bens ou da prestação
de serviços;
7 - Quando o valor tributável de uma operação ou o imposto correspondente sejam
alterados por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser emitido
documento retificativo de fatura.
Artigo 36.º do CIVA
3 - As faturas são substituídas por guias ou notas de devolução, quando se trate de
devoluções de mercadorias anteriormente transacionadas entre as mesmas
pessoas, devendo a sua emissão processar-se o mais tardar no 5.º dia útil
seguinte à data da devolução.
6 - As guias ou notas de devolução e outros documentos retificativos de faturas
devem conter, além da data e numeração sequencial, os elementos a que se
refere a alínea a) do número anterior, bem como a referência à fatura a que
respeitam e as menções desta que são objeto de alterações.
13 - Nas situações previstas nas alíneas i), j) e l) do n.º 1 do artigo 2.º, bem como
nas demais situações em que o destinatário ou adquirente for o devedor do
imposto, as faturas emitidas pelo transmitente dos bens ou prestador dos
serviços devem conter a expressão 'IVA - autoliquidação' no lugar da anterior
expressão ‘IVA devido pelo adquirente'.
Artigo 45.º do CIVA
Registo das operações em caso de emissão de faturas
2 - Para tal efeito, as faturas, guias ou notas de devolução e outros documentos
retificativos de faturas, incluindo os emitidos, em nome e por conta do sujeito
passivo, pelo próprio adquirente dos bens ou por um terceiro, são identificados
através das referidas designações e numerados sequencialmente, em uma ou
mais séries convenientemente referenciadas, devendo conservar-se na
respetiva ordem os seus duplicados e, bem assim, todos os exemplares dos
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indispensáveis à identificação daqueles que os substituíram, se for caso disso.

Artigo 48.º do CIVA
Registo das operações efetuadas ao sujeito passivo
1 - O registo das operações mencionadas nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 44.º
deve ser efetuado após a receção das correspondentes faturas e guias ou
notas de devolução, até à apresentação das declarações a que se referem os
artigos 41.º ou 43.º, se enviadas dentro do prazo legal, ou até ao fim desse
prazo, se essa obrigação não tiver sido cumprida.
2 - Para tal efeito, as faturas, guias ou notas de devolução e outros documentos
retificativos de faturas, incluindo os que sejam emitidos na qualidade de
adquirente ao abrigo dos n.os 14 e 15 do artigo 29.º, são numerados
seguidamente, em uma ou mais séries convenientemente referenciadas,
devendo conservar-se na respetiva ordem os seus originais e, bem assim,
todos os exemplares dos que tiverem sido anulados, com os averbamentos
indispensáveis à identificação daqueles que os substituíram, se for caso disso.
Artigo 72.º do CIVA
Direito a dedução dos adquirentes
2 - O direito à dedução referido no número anterior só pode ser exercido com base
em faturas passadas na forma legal, podendo, porém, os elementos relativos à
identificação do adquirente, com exceção do número de identificação fiscal, ser
substituídos pela simples indicação da matrícula do veículo abastecido.
3 - As faturas emitidas pelos revendedores devem conter a indicação do preço
líquido, da taxa aplicável e do montante de imposto correspondente ou, em
alternativa, a indicação do preço com inclusão do imposto e da taxa aplicável.
4 - No caso de entregas efetuadas por revendedores por conta dos distribuidores,
as faturas emitidas pelos revendedores devem conter a menção 'IVA - não
confere direito à dedução' ou expressão similar.

O presente diploma entra em vigor em 1 de janeiro de 2013.

Principais medidas decorrentes do Decreto-Lei 198/2012, de 24 de Agosto:
Artigo 3.º
1 - As pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável
ou domicílio fiscal em território português e aqui pratiquem operações sujeitas a
IVA, são obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária a Aduaneira (AT), por
transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas nos termos do
Código do IVA, por uma das seguintes vias:
a) Por transmissão eletrónica de dados em tempo real, integrada em programa
de faturação eletrónica;
b) Por transmissão eletrónica de dados, mediante remessa de ficheiro
normalizado estruturado com base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º
321-A/2007, de 26 de março, alterada pela Portaria n.º 1192/2009, de 8 de outubro,
contendo os elementos das faturas;
c) Por inserção direta no Portal das Finanças;
d) Por outra via eletrónica, nos termos a definir por portaria do Ministro das
Finanças.
2 - A comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao dia 8 do
mês seguinte ao da emissão da fatura, não sendo possível alterar a via de
comunicação no decurso do ano civil.
3 - Os sujeitos passivos que sejam obrigados a produzir o ficheiro SAF-T (PT),
criado pela Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, alterada pela Portaria n.º
1192/2009, de 8 de outubro, devem optar por uma das modalidades constantes
das alíneas a) e b) do n.º 1.
4 - A AT disponibiliza no Portal das Finanças o modelo de dados para os efeitos
previstos nos n.os 1 e 2, devendo dele constar os seguintes elementos
relativamente a cada fatura:
a) Número de identificação fiscal do emitente;
b) Número da fatura;
c) Data de emissão;
d) Tipo de documento, nos termos referidos na Portaria n.º 321-A/2007, de 26
de março, alterada pela Portaria n.º 1192/2009, de 8 de outubro, que regula o
ficheiro normalizado, designado SAF-T (PT);
e) Número de identificação fiscal do adquirente que seja sujeito passivo de IVA,
quando tenha sido inserido no ato de emissão;
f) Número de identificação fiscal do adquirente que não seja sujeito passivo de
IVA, quando este solicite a sua inserção no ato de emissão;
g) Valor tributável da prestação de serviços ou da transmissão de bens;
h) Taxas aplicáveis;
i) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se aplicável;
j) Montante de IVA liquidado.

Artigo 4.º
1 - À coleta do IRS devida pelos sujeitos passivos é dedutível um montante
correspondente a 5 % do IVA suportado por qualquer membro do agregado
familiar, com o limite global de (euro) 250, que conste de faturas que titulem
prestações de serviços comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) nos
termos do Decreto-Lei n.º 197/2012, enquadradas, de acordo com a Classificação
Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3, CAE - Rev. 3, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, nos seguintes setores de atividade:
a) Secção G, Classe 4520 - Manutenção e reparação de veículos automóveis;
b) Secção G, Classe 45402 - Manutenção e reparação de motociclos, de suas
peças e acessórios;
c) Secção I - Alojamento, restauração e similares;
d) Secção S, Classe 9602 - Atividades de salões de cabeleireiro e institutos de
beleza.
Artigo 7.º
Alteração à alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 147/2003, de 11 de julho
Para efeitos do disposto no presente diploma considera-se:
b) 'Documento de transporte' a fatura, guia de remessa, nota de devolução,
guia de transporte ou documentos equivalentes;
Alteração ao artigo 5.º do Decreto-Lei 147/2003, de 11 de julho
Processamento dos documentos de transporte:
1 - Os documentos referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º devem ser emitidos
por uma das seguintes vias:
a) Por via eletrónica, devendo estar garantida a autenticidade da sua origem e
a integridade do seu conteúdo, de acordo com o disposto no Código do IVA;
b) Através de programa informático que tenha sido objeto de prévia certificação
pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), nos termos da Portaria n.º 363/2010,
de 23 de junho, alterada pela Portaria n.º 22-A/2012, de 24 de janeiro;
c) Através de software produzido internamente pela empresa ou por empresa
integrada no mesmo grupo económico, de cujos respetivos direitos de autor seja
detentor;
d) Diretamente no Portal das Finanças;
e) Em papel, utilizando-se impressos numerados seguida e tipograficamente.
2 - Os documentos emitidos nos termos das alíneas b) a e) do número anterior
devem ser processados em três exemplares.
3 - A numeração dos documentos emitidos nos termos do n.º 1 deve ser
progressiva, contínua e aposta no ato de emissão.
4 - (Anterior n.º 3.)

5 - Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à AT os elementos dos
documentos processados nos termos referidos no n.º 1, antes do início do
transporte.
6 - A comunicação prevista no número anterior é efetuada da seguinte forma:
a) Por transmissão eletrónica de dados para a AT, nos casos previstos nas
alíneas a) a d) do n.º 1;
b) Através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com indicação
dos elementos essenciais do documento emitido, com inserção no Portal das
Finanças até ao 5.º dia útil seguinte.
7 - Nas situações previstas na alínea a) do número anterior, a AT atribui um
código de identificação ao documento.
8 - Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, sempre que o transportador
disponha de código fornecido pela AT fica dispensado da impressão do
documento de transporte.
9 - A AT disponibiliza no Portal das Finanças o sistema de emissão referido na
alínea d) do n.º 1 e o modelo de dados para os efeitos previstos na alínea a) do n.º
6.
10 - A comunicação prevista nos n.os 5 e 6 não é obrigatória para os sujeitos
passivos que, no período de tributação anterior, para efeitos dos impostos sobre o
rendimento, tenham um volume de negócios inferior ou igual a (euro) 100 000.
O presente diploma entra em vigor em 1 de janeiro de 2013.

