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NOTAS SOBRE O LIVRO

Por uma questão de simplificação, a referência a artigos é feita da seguinte 
forma:

Se estiver apenas o artigo (com o respetivo n.º e alínea – por exemplo: 
art.º 1, n.º 1, al. a), estamos a referir-nos ao Código do IVA.

Pelo que, quando nos referirmos a outros Códigos (incluindo o RITI), 
far-se-á menção do código em causa (por exemplo: art.º 1, n.º 1 do RITI).

Exceto no subcapítulo do RITI (capítulo 13), em que, por uma questão 
de simplificação, quando se referir apenas o artigo, estamos a referir-nos ao 
RITI.
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Capítulo 1
Noções fundamentais do imposto

Síntese

 O IVA é um imposto de base comunitária, plurifásico (incide sobre 
todas as fases do processo económico) e sem efeitos cumulativos (mé-
todo do crédito de imposto – método subtrativo indireto).

 O cálculo do IVA (em que cada SP apura o IVA em função do valor 
acrescentado que gerou no circuito económico) é feito através de: 

 IVA a pagar/receber = IVA Liquidado – IVA Dedutível +/- IVA Regu-
larizações (se aplicável) – Crédito de IVA (se aplicável).

 Em cada operação, é necessário primeiro qualificar se a operação é su-
jeita a IVA (isto é, se a operação cai dentro da incidência do imposto), e, 
caso a resposta seja afirmativa, aferir se existe alguma isenção. As ope-
rações sujeitas e não isentas liquidam IVA, obrigando a determinar o 
valor tributável, a taxa, o momento de exigibilidade e entrega do im-
posto, e para o adquirente a possibilidade de deduzir o IVA suportado.

Desenvolvimento do tema

Com a entrada de Portugal na então CEE (Comunidade Económica Euro-
peia, hoje União Europeia), houve a necessidade de introduzir o Imposto so-
bre o Valor Acrescentado, baseado na implementação da diretiva 77/388/CEE, 
de 17 de maio de 1977 – 6.ª Diretiva (alterada por diversas diretivas posterio-
res e entretanto revogada dando origem à Diretiva 2006/112/CE, de 28-11). 



8

MANUAL TEÓRICO-PRÁTICO DO IVA

O CIVA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, tendo entrado em 
vigor em 1 de janeiro de 1986, substituindo o antigo Imposto de Transações. 

Com a abolição das fronteiras, a partir de 1 de janeiro de 1993, houve 
um conjunto de alterações significativas que deu origem a um regime au-
tónomo para as trocas intracomunitárias (RITI, Decreto-Lei n.º 290/92, de 
28/12) (ver capítulo 13).

O IVA é, assim, um imposto de matriz comunitária, atualmente regulado 
pela designada Diretiva do IVA (Diretiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28 
de novembro1), que foi alterada em 2010 pela Diretiva 2010/45/EU2. 

Trata-se de um imposto geral sobre o consumo, de base comunitária, plu-
rifásico (incide sobre todas as fases do processo económico) e sem efeitos 
cumulativos (método do crédito de imposto – método subtrativo indireto).

Desta forma, o IVA tem quatro aspetos principais: 

 Imposto geral sobre o consumo;
 Base Comunitária (União Europeia – imposto fortemente harmo-

nizado, sobretudo em termos das regras de localização das operações 
– como veremos no capítulo 13, o imposto estabelece, por regra, o 
princípio de tributação no destino para as operações entre sujeitos pas-
sivos e o princípio de tributação na origem quando o comprador do  
bem/serviço não é SP);

 Plurifásico;
 Não-cumulativo: método do crédito de imposto – também designado 

por método subtrativo indireto. Cada operador económico é devedor 
ao Estado do IVA liquidado aos clientes e credor do IVA dedutível 
(em função do IVA suportado nas compras), por período.

Em sede de IVA, estamos perante um direito financeiro e não um 
direito real. Ou seja, quando se vende, liquida-se IVA, mesmo que não se 
tenha recebido do cliente; quando se compra, deduz-se IVA, mesmo que 
não se tenha pago aos fornecedores (nota: exceto para o regime de IVA de 
caixa abordado no capítulo 14). A dedução é feita por período e não relativa 
a cada bem ou serviço.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112& 
from=PT.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0045& 
from=PT.
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Embora neste livro não sejam abordados todos os regimes particulares, 
o imposto tem um regime geral, três regimes especiais e diversos regimes 
particulares:

Regime Normal – são enquadrados neste regime todos os contribuintes 
não sujeitos aos regimes especiais.

Regimes Especiais

Regime de Isenção;

Regime dos Pequenos Retalhistas;

Regime forfetário dos pequenos agricultores.

Regimes Particulares

Regime especial de tributação das agências de viagens e organizadores 
de circuitos turísticos, regulado pelo Decreto-Lei n.º 221/85, de 3/73;

Regime especial de tributação dos tabacos manufacturados (Decreto-
-Lei n.º 346/85); 

Regime especial de tributação dos combustíveis, estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de dezembro (revogado na parte dos 
combustíveis líquidos);

Regime especial de Tributação dos Combustíveis líquidos aplicável 
aos revendedores, aprovado pela Lei n.º 107-B/2003, de 31/12;

Regime especial de tributação dos bens em segunda mão, objetos de 
arte, de coleção e antiguidades (Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de 
outubro).

Além do Código do IVA, este tem ainda duas listas anexas de produtos (ver 
capítulo 7): Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida e Lista II – Bens e 
serviços sujeitos a taxa intermédia. O código tem ainda um conjunto de anexos: 

ANEXO A – Lista das Atividades de Produção Agrícola;

3 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/94, de 9 de junho, pelo Decreto-
-Lei n.º 100/95, de 19 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 206/96, de 26 de outubro, pela Lei  
n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de agosto.  
O regime estabelecido corresponde, nas suas linhas gerais, ao disposto no artigo 26.º da 6.ª 
Diretiva da CEE e resume-se essencialmente na substituição do método do «crédito do im-
posto» pelo método da «base de base» no cálculo da dívida tributária. Significa isto que, cum-
pridas determinadas condições, a tributação incidirá apenas sobre a margem bruta apurada 
pelas agências de viagens.
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ANEXO B – Lista das Prestações de Serviços Agrícolas;

ANEXO C – Lista dos bens a que se refere o artigo 15.º n.º 4 do CIVA;

ANEXO D – Lista exemplificativa dos serviços prestados por via eletrónica;

ANEXO E – Lista dos bens e serviços do sector de desperdícios, resíduos 
e sucatas recicláveis a que se refere a alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º; 

ANEXO F – Lista das atividades de produção agrícola; 

ANEXO G – Lista das prestações de serviços agrícolas.

Como veremos mais à frente, o apuramento do IVA faz-se através do mé-
todo subtrativo indireto, isto é, grosso modo, pela diferença no período do 
imposto (mensal ou trimestral – ver capítulo 10), entre o IVA liquidado e 
o IVA dedutível (sendo que poderá haver também lugar, como veremos no 
capítulo 9, a regularizações e à utilização de crédito de imposto de períodos 
anteriores).

Desta forma, os principais conceitos do imposto são:

IVA Liquidado: trata-se do IVA que o vendedor do bem ou serviço su-
jeito ao imposto cobra ao cliente. É o valor de IVA que é responsabi-
lidade do SP entregar ao Estado (menos o IVA dedutível).

IVA Suportado: trata-se do IVA que o SP suportou na compra de bens 
e serviços. Este IVA é a base para o IVA dedutível. Ou seja, o IVA 
supor tado será, à partida, dedutível, desde que verificadas as condições 
previstas nos artigos 19.º a 25.º (ver capítulo 8).

IVA dedutível: trata-se do IVA que o SP tem direito a deduzir, ou seja, o 
valor que irá abater ao IVA liquidado.

O esquema abaixo mostra como conceptualmente o IVA funciona (as-
suma que as empresas A, B, C só realizaram esta operação durante o período 
do imposto – assumindo o regime mensal e que para o bem em causa a taxa 
de IVA é a taxa normal de 23%). Assuma que a empresa A produz um bem 
(por uma razão de simplificação, assuma que a empresa A não teve custos, e 
como tal não terá IVA suportado, o que significa que não tem IVA dedutí-
vel) e o vendeu à empresa B por 1000 € (sem IVA), liquidando a B um valor 
de IVA de 230 €. Por sua vez, B vendeu esse bem (assuma que B não trans-
formou o bem) à empresa C por 1500 €, tendo liquidado 345 €. Por sua vez, 
a empresa C vendeu a um consumidor final o bem por 3000 €, tendo assim 
liquidado IVA por 690 €.
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Neste caso, a empresa A tem 230 € de IVA liquidado e zero de IVA de-
dutível, pelo que tem IVA a pagar de 230 €. A empresa B tem 345 € de IVA 
liquidado e tem de IVA dedutível 230 € (ou seja, B deduz o IVA que A lhe 
liquidou), o que significa que B tem IVA a pagar de 115 € (345 € – 230 €).  
Já a empresa C tem 690 € de IVA liquidado e pode deduzir IVA de 345 € 
(ou seja, C deduz o IVA que B lhe liquidou), tendo IVA a pagar de 345 € 
(690 € – 345 €).

Vemos que a empresa A gerou um Valor Acrescentado (VA) (vendas  
– compras) de 1000 €, pelo que esse VA * 23% = 230 €. Já B gerou um VA 
de 500 € (1500 € – 1000 €), pelo que esse VA * 23% = 115 €. Por sua vez, C 
gerou um VA de 1500 € (3000 € – 1500 €), pelo que esse VA * 23% = 345 €.

O Valor Acrescentado nesta operação é de 3000 € (1000 € + 500 € + 
1500 €). A receita total de IVA, entregue pelas 3 empresas, é de 690 € (230 € + 
115 € + 345 €).

Contudo, o IVA é suportado pelos consumidores finais. Pelo que, neste 
exemplo, foi o consumidor final que efetivamente, do ponto de vista econó-
mico, suportou este IVA. As empresas A, B e C apenas entregaram o mon-
tante de IVA, em função da sua participação na geração de valor acrescen-
tado da operação. 

Temos assim que cada SP apura o valor do IVA em função do valor 
acrescentado que a sua atividade gera4. Definimos valor acrescentado como a 

4 Um imposto sobre o consumo que não previsse/adotasse o princípio do direito à dedução 
passaria a comportar um efeito de «cascata» (i. e., cada sujeito passivo ficaria onerado do IVA 
suportado nas aquisições que efetivasse a montante da cadeia de produção/comercialização), 
e, assim sendo, tenderia a existir um impacto nefasto no preço, já que haveria a tentação de 



12

MANUAL TEÓRICO-PRÁTICO DO IVA

diferença entre as vendas e as compras. No entanto, embora conceptualmente 
o IVA funcione como demonstrado no esquema anterior, na prática, cada SP 
apura o IVA da seguinte forma (método do crédito de imposto):

IVA a pagar/receber = IVA Liquidado – IVA Dedutível +/- IVA 
Regularizações (se aplicável) – Crédito de IVA (se aplicável)

Existem fundamentalmente cinco razões para o apuramento do IVA ser  
feito através da fórmula anterior e não através do valor acrescentado de cada SP:

1. Na atividade económica de uma empresa, dificilmente os fluxos eco-
nómicos e financeiros são tão simples como na representação ligatura 
fl e fi anterior.

2. Existem diferentes taxas de IVA (ver capítulo 7), o que obrigaria ao 
apuramento do valor acrescentado por taxa de IVA.

3. Existem operações que, não liquidando IVA, conferem direito à edu-
ção (ver capítulos 5 e 13).

4. Nem todo o IVA suportado é dedutível (ver capítulo 8).
5. Mas sobretudo, como veremos de seguida, é bastante mais fácil usar as 

contas da contabilidade de cada SP para apurar o valor do IVA.

Desta forma, o IVA procura ser neutro do ponto de vista económico.  
Nenhum dos agentes económicos (A, B ou C) terá as suas decisões afetadas 
pela taxa do imposto. Caso esta suba ou desça, isso apenas afeta a procura do 
bem por parte do consumidor final (a margem de cada empresa mantém-se 
inalterada). 

De facto, cada venda ou prestação de serviços é registada na contabilidade 
(em SNC), numa conta da classe 7 (a crédito). Desta forma, o somatório dos 
saldos credores das contas da classe 7 regista o total de volume de negócios 
e de proveitos do SP. Em cada operação de venda de bens e de prestação 
de serviços é determinado, de acordo com as regras do CIVA, se há lugar à 
liquidação de IVA. Caso se deva liquidar IVA, a operação inclui a movimen-
tação (a crédito – dado ser uma conta do passivo – uma responsabilidade) da 
conta de IVA liquidado (2433). 

repercutir o ónus tributário no operador económico situado a jusante da cadeia ou no pró-
prio consumidor final, afetando-se assim, de forma inelutável, a desejada proporcionalidade do 
imposto.
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Operação Débito Crédito

Pelo valor (sem IVA) da venda

12 – Depósitos ou 21 – Clientes

71 – Vendas ou 72 – Prestação  
de serviços

Valor IVA 2433 – IVA liquidado

Nota: a conta 2433 – IVA liquidado pode (por regra tem) ter subcontas.  
Isso resulta da informação necessária (desagregada) para preencher a Declaração 
Periódica e as restantes obrigações declarativas (ver capítulo 10).

Desta forma, o saldo credor da conta 2433 – IVA liquidado fornecerá o 
valor do IVA liquidado pelo SP.

Por outro lado, a compra de bens e serviços é registada na conta 62 
(Classe 6 – Gastos, 62 – FSE). Adicionalmente, a compra de matérias-pri-
mas, subsidiárias ou mercadorias é registada numa conta de Armazém – 31 
(o consumo de matérias-primas e subsidiárias é registada na conta 61 – 
CMVMC). Cada compra de matérias-primas ou de FSE tem o registo, caso 
se aplique, do IVA que foi pago ao fornecedor. Note-se que o fornecedor 
pode estar isento de IVA ou aquela operação em concreto pode estar isenta 
de IVA. Nesse caso, não há obviamente IVA suportado. Mas caso o fornece-
dor tenha liquidado IVA, esse IVA suportado pode ser (ou não) dedutível. 
Assim, na compra de matérias-primas/mercadorias e de FSE, há lugar ao re-
gisto, a débito, (dado ser uma conta do ativo – um direito) do IVA dedutível 
(conta 2432) (caso o IVA não seja dedutível, o SP deve registar esse IVA ou 
como IVA suportado (conta 2431) ou na respetiva conta de Gastos).

Vejamos um exemplo de uma compra de FSE com IVA dedutível:

Operação Débito Crédito

Pelo valor (sem IVA) da compra 
do FSE

62 – FSE
12 – Depósitos ou 22 – 
Fornecedores 

Valor IVA 2432 – IVA dedutível

Compra de matérias-primas ou mercadorias com IVA dedutível:

Operação Débito Crédito

Pelo valor (sem IVA) da compra 
do FSE

Conta da Classe 3 – Inventários
12 – Depósitos ou 22 – 
Fornecedores 

Valor IVA 2432 – IVA dedutível
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Compra de um Ativo Fixo

Operação Débito Crédito

Pelo valor (sem IVA) da compra 
do FSE

Conta da Classe 4 – Ativos fixos
12 – Depósitos ou 28 – Outras 
contas a pagar

Valor IVA 2432 – IVA dedutível

Nota: tal como a conta IVA liquidado, também a conta IVA dedutível terá 
subcontas, por forma a providenciar a informação desagregada requerida na  
Declaração Periódica e nas restantes declarações periódicas. 

Desta forma, o saldo devedor da conta de IVA dedutível fornecerá o va-
lor do IVA dedutível.

Por outro lado, como veremos no capítulo 10, o SP pode ter de realizar 
regularizações de IVA. Essas regularizações, como será detalhado nesse capí-
tulo, podem ser a favor do SP, no caso de devoluções de vendas (caso em que 
a conta IVA regularizações terá um saldo devedor – conta do ativo, dado que 
a empresa tem agora menos IVA a entregar ao Estado) ou a favor do Estado, 
no caso das devoluções de compras (caso em que a conta IVA regulariza-
ções terá um saldo credor – conta do passivo, dado que a empresa tem agora 
menos IVA para deduzir – caso obviamente tenha deduzido o IVA daquelas 
compras que foram objeto de devolução aos fornecedores). 

Vejamos um exemplo de movimentação da conta IVA regularizações a 
favor da empresa:

Operação Débito Crédito

Pelo valor (sem IVA) da 
devolução da venda pelo 
clientes

717 – Devolução de vendas
21 – Clientes

Valor IVA 2434 – IVA regularizações

Vejamos um exemplo de movimentação da conta IVA regularizações a 
favor do Estado:

Operação Débito Crédito

Pelo valor (sem IVA) da devolução das 
compras ao fornecedor 22 – Fornecedores 

Conta da classe 3 – Inventários

Valor IVA 2434 – IVA regularizações

No final do período de apuramento do IVA (mensal ou trimestral – ver 
capítulo 10), a empresa apura o valor do IVA a pagar ou a receber.
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Esse apuramento passa por saldar as contas IVA liquidado, IVA dedutível 
e IVA regularizações, transferindo os saldos dessas contas (e subcontas) para a 
conta IVA apuramento.

A movimentação é feita da seguinte forma:

Operação Débito Crédito

Saldo da conta IVA liquidado 2433 – IVA liquidado 2435 – IVA apuramento

Saldo da conta IVA dedutível 2435 – IVA apuramento 2432 – Iva dedutível

Saldo da conta IVA 
regularizações (se ativo) 2435 – IVA apuramento 2434 – IVA regularizações

Saldo da conta IVA 
regularizações (se passivo) 2434 – IVA regularizações 2435 – IVA apuramento

A conta IVA apuramento terá saldo credor se o IVA liquidado for supe-
rior ao IVA dedutível e às regularizações (o saldo credor significa um passivo, 
dado que a empresa tem IVA a pagar). Nesse caso, a empresa deverá transitar 
o saldo credor da conta IVA apuramento para a conta IVA a pagar, conforme 
esquema abaixo:

Operação Débito Crédito

Transição do saldo da conta IVA 
apuramento para IVA a pagar 2435 – IVA apuramento 2436 – IVA a pagar

No momento do pagamento, a empresa deve anular o saldo credor da 
conta IVA a pagar, debitando essa conta e creditando a conta Depósitos:

Operação Débito Crédito

Pagamento do IVA 2436 – IVA a pagar 12 – Depósitos

Se a conta IVA apuramento tiver um saldo devedor, isso significa que o 
IVA dedutível foi superior ao IVA liquidado e às regularizações, ou seja, a 
empresa tem um crédito de IVA. Nesse caso, a empresa deve transitar o saldo 
devedor de IVA apuramento para a conta IVA a receber. Como veremos no 
capítulo 10, daí resultam duas hipóteses: ou a empresa pede o reembolso do 
IVA ou fica com esse crédito para o período de imposto seguinte. 

Operação Débito Crédito

Transição do saldo da conta IVA 
apuramento para IVA a receber 2437 – IVA a recuperar 2435 – IVA apuramento

Caso peça o reembolso, deverá transitar o saldo devedor da conta IVA a 
recuperar para a conta 2438 – IVA reembolsos pedidos e posteriormente, 
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quando o reembolso for pago, anular o saldo devedor da conta 2438 (credi-
tando) e debitando a conta Depósitos.

Se transitar o crédito para o período seguinte, a empresa deve manter 
o saldo devedor da conta IVA a receber. Quando, no período seguinte (ou 
seguintes), usar esse crédito, deve anular (ou reduzir) esse saldo devedor da 
conta IVA a receber, creditando-a, e debitando a conta IVA apuramento (na 
prática, usando esse crédito como IVA dedutível que não foi usado no pe-
ríodo anterior a que diz respeito o crédito). Esquematicamente, temos:

Operação Débito Crédito

Transição do crédito de imposto na conta 
IVA a recuperar para o apuramento men-
sal/trimestral

2435 – IVA apuramento 2437 – IVA a recuperar

Assim, o apuramento do IVA, conforme referido atrás, é feito pela dife-
rença entre o IVA liquidado e o IVA dedutível, e, caso se aplique, somando 
ou subtraindo as regularizações de IVA (somando as que forem a favor do 
Estado e subtraindo as que forem a favor da empresa), e, caso se aplique, sub-
traindo o crédito de imposto que exista.

Vejamos um exemplo (sem crédito de imposto) (valores sem IVA).
Num determinado mês, uma empresa teve os seguintes elementos:
Vendas (IVA a 23%): 100 000 €
Vendas (IVA a 6%): 50 000 €
Vendas (isento, mas com direito à dedução): 40 000 €
Compras (IVA a 23%): 60 000 €
Compras (IVA a 6%): 10 000 €
Compras (isentas de IVA): 20 000 €
Regularizações a favor do Estado: 5000 € de IVA
Regularizações a favor da empresa: 2000 € de IVA
Temos assim que o IVA apuramento = IVA liquidado (23 000 € +  

3000 € = 26 000 €) – IVA dedutível (13 800 € + 600 € = 14 400 €) 
+ 5000 € (IVA regularizações favor Estado) – 2000 € (IVA regulariza-
ções a favor da empresa). 

O IVA apuramento desta empresa é de + 14 600 €. Isto significa que a 
empresa tem IVA a pagar de 14 600 €.

Por último, abordemos como do ponto de vista da análise das operações 
em sede de IVA se pode proceder. Ou seja, passemos do cálculo do valor de 
IVA a pagar ou a receber para a análise de cada operação específica e como 
essa operação se enquadra em sede de IVA.
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O esquema abaixo mostra uma possível forma de analisar as operações 
em sede de IVA. 

Em primeiro lugar, importa definir se a operação em causa é ou não tri-
butável em sede de IVA. Como veremos no capítulo 2, para uma operação ser 
tributável em sede de IVA, tem de cumprir quatro requisitos cumulativos: 1) 
ser uma transmissão de bens/prestação de serviços/importações ou operação 
intracomunitária; 2) a título oneroso; 3) efetuada por um SP; 4) localizada 
em Portugal. Se a operação não for tributável em IVA, diz-se fora do campo 
de incidência do imposto. Não há lugar à liquidação de IVA e, por regra, não 
existe nenhuma obrigação declarativa a que a operação esteja sujeita. 

Caso a operação seja tributável em sede de IVA (isto é, esteja no campo  
de incidência do imposto), então temos uma segunda questão: a operação 
está sujeita a alguma isenção? Como veremos no capítulo 4 e 5, existem di-
ferentes tipos de isenções (as completas – relativas às exportações; e as in-
completas – relativas aos artigos 9.º e 53.º). Se a operação tiver uma isenção, 
então não há lugar à liquidação de IVA, mas, em alguns casos, há lugar a 
obrigações declarativas. 

Se a operação é tributável e não beneficia de nenhuma isenção, então há 
que liquidar IVA. Para isso, é preciso definir o valor tributável, a taxa de IVA 
a que está sujeita e o momento de exigibilidade do imposto e da sua decla-
ração e pagamento. Se há lugar a IVA liquidado, então o comprador tem de 
aferir se pode deduzir esse IVA.
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Metodologia:
1. Qualificar a operação;

a. Incidência objetiva e subjetiva;
b. Regras de localização;

2. Isenções;
3. Valor tributável;
4. Taxas;
5. Exigibilidade, declarações e pagamento;
6. Direito à dedução.

Exercícios e questões

Notas: SP – Sujeito Passivo; PT – Portugal. Todos os artigos respeitam ao 
CIVA, salvo se indicado em contrário. Todos os valores são sem IVA, salvo se 
indicação em contrário.

1. Indique o valor de IVA a pagar ou a receber considerando os seguin-
tes elementos:
Vendas (IVA a 23%): 150 000 €
Vendas (IVA a 6%): 50 000 €
Vendas (isentas, com direito a dedução): 30 000 €
Compras (IVA a 23%): 100 000 €
Compras (IVA a 13%): 10 000 €
Compras (IVA a 6%): 20 000 €
Compras (isento IVA): 20 000 €

2. Indique o valor de IVA a pagar ou a receber, considerando os seguin-
tes elementos:
IVA liquidado: 30 000 €
IVA dedutível: 15 000 €
IVA suportado não dedutível: 3000 €
Regularizações a favor do Estado: 2000 €
Regularizações a favor da empresa: 4000 €
Crédito de imposto: 6000 €
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3. Calcule o IVA apuramento

Conta Saldo devedor Saldo credor

IVA liquidado 60 000

IVA dedutível 25 000

IVA regularizações 2000

IVA reembolsos pedidos 6000

4. Calcule o IVA apuramento, tendo em conta os seguintes elementos:
IVA liquidado: 20 000 €
IVA dedutível: 18 000 €
IVA regularizações a favor do Estado: 1000 €
IVA regularizações a favor da empresa: 5000 €
Crédito de imposto: 4000 €

5. Calcule o IVA apuramento, considerando os seguintes elementos:
Vendas a 6%: 40 000 €
Vendas a 13%: 20 000 €
Vendas a 23%: 150 000 €
Compras a 6%: 10 000 €
Compras a 23%: 100 000 €
Devolução de vendas de períodos anteriores por parte de clientes (a 
23%): 10 000 €
Devolução a fornecedores de compras de períodos anteriores (a 23%): 
15 000 €

Soluções
1) O valor do IVA a pagar é de 12 000 €
 IVA liquidado (150 000 * 23% + 50 000 * 6% = 37 500) – IVA de-

dutível (100 000 * 23% + 10 000 * 13% + 20 000 * 6% = 25 500) =  
12 000 €

2) O valor de IVA a pagar é de 7000 €
 IVA apuramento = 30 000 – 15 000 + 2000 – 4000 – 6000 = + 7000

3) O valor de IVA a pagar é de 37 000 €
 IVA apuramento = 60 000 – 25 000 + 2000 (a conta IVA regulariza-

ções tem saldo credor, pelo que é um passivo – uma responsabilidade 
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da empresa – pelo que estamos perante IVA regularizações a favor do 
Estado) = 37 000 €

 (Nota: a conta IVA reembolsos pedidos não pode, naturalmente, entrar 
para o cálculo do IVA deste período – trata-se de IVA a recuperar que 
foi objeto de pedido de reembolso, que será pago posteriormente)

4) O valor do IVA a recuperar é de 6000 €.
 IVA apuramento = 20 000 € – 18 000 € + 1000 € – 5000 € – 4000 € =  

– 6000 € (a empresa apura IVA a recuperar do período de 2000 €, a 
que se soma os 4000 € de crédito de imposto).

5) O valor do IVA a pagar é de 17 050 €
 IVA liquidado: 2400 € + 2600 € + 34 500 € = 39 500 €
 IVA dedutível: 600 € + 23 000 € = 23 600 €
 Regularizações a favor do SP: 2300 €
 Regularizações a favor do Estado: 3450 €

 IVA apuramento: 39 500 € – 23 600 € – 2300 € + 3450 € = 17 050 €


