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Informação 1

Informação 2
Alteração ao prazo 
do pagamento do 
IVA

O prazo para pagamento do IVA, passa a estar desfasado em 5 dias do prazo de entrega 
das declarações periódicas, quer no regime mensal quer no trimestral.
Assim, os prazos passam a ser: até ao dia 15 (atualmente, 10) do 2º mês seguinte aquele 
a que respeitam as operações, para sujeitos passivos do regime mensal, e até ao dia 20 
(atualmente, 15) do 2º mês seguinte ao trimestre. Esta alteração refere-se apenas ao 
prazo de pagamento e não ao prazo de entrega da declaração periódica, o qual se 
mantém inalterado.
As referidas alterações entram em vigor em 1 de outubro de 2019.

Exemplo para sujeito passivo enquadrado no regime mensal

Exemplo para sujeito passivo enquadrado no regime trimestral

Lei nº119/2019, de 18 de setembro

Obs. A leitura desta informação não dispensa a consulta da legislação supra referida. 

Alteração da data 
de comunicação 
do Sa� para o dia 
12

A comunicação do Sa� passa a ser efetuada até ao dia 12 do mês seguinte ao da emissão 
da fatura. As alterações referidas entram em vigor em 1 de outubro de 2019, pelo que já 
serão aplicáveis aos documentos emi�dos no mês de setembro de 2019. Estava previsto 
a par�r de 2020 passar a ser ao dia 10, pelo que fica defini�vo o dia 12.
Lei nº 119/2019, de 18 de setembro

Declaração 
periódica julho

Pagamento do IVA Declaração 
periódica agosto

Pagamento do IVA

Regime mensal Até 10 setembro 
2019

Até 10 setembro 
2019

Até 10 outubro 
2019

Até 15 outubro 2019

Declaração 
periódica 2º 
trimestre 2019

Pagamento do IVA Declaração 
periódica 3º 
trimestre 2019

Pagamento do IVA

Regime 
trimestral

Até 15 agosto 2019 Até 15 agosto 2019 Até 15 novembro 
2019

Até 20 novembro 2019
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Informa�on 1

Obs. Reading this informa�on does not dispense consul�ng thelegisla�on referred to above.

Sa� repor�ng date 
changed to day 12

Sa�'s communica�on is made un�l the 12th of the month following  invoice issue. 
These changes take effect on October 1, 2019, and will therefore already apply to 
documents issued in September 2019. It was expected from 2020 to become the 10th, 
so the defini�ve is the 12th.
Law  119/2019, of september 18

Informa�on 2
Deadline for payment of VAT is now 5 days behind deadline for submission of periodic 
statements, either on a monthly or quarterly basis.
Thus, terms become: un�l the15th (currently, 10) of the 2nd month following the one to 
which transac�ons refer, for taxable persons of monthly regime, and un�l the 20th 
(currently, 15) of the 2nd month following the quarter. This amendment refers only to 
payment period and not to periodic statement delivery period, which remains 
unchanged.
These amendments take effect on October 1, 2019.

Example for taxable person on a  monthly regime

Example for taxable person on a quarterly regime

Law 119/2019, of september 18

Change in VAT 
payment deadline

Periodic statement 
july

VAT payment Periodic statement 
august

VAT payment

Monthly 
Regime

Un�l september 10, 
2019

Un�l september 
10, 2019

Un�l october 10, 
2019

Un�l october 15, 2019

Periodic statement 
2nd quarter 2019

VAT payment Periodic statement 
3nd quarter 2019

VAT payment

Quarterly 
Regime

Un�l august 15, 
2019

Un�l august 15, 
2019

Un�l november 15, 
2019

Un�l november 20, 2019


