
CIRCULAR N.º 157 
 

Assunto: Orçamento do Estado para 2022: Alterações ao Código do IVA e Outras 
 
Caros Associados, 
 
O Orçamento do Estado para 2022 veio alterar diversas disposições do Código do IVA 
(CIVA) e outros diplomas relacionados, sendo de destacar, como aspetos mais 
relevantes para as empresas, a alteração do prazo de entrega das declarações 
periódicas do IVA e das datas-limite do respetivo pagamento. 
 
Assim, o prazo de entrega das declarações periódicas do IVA no regime mensal e 
no regime trimestral passa a ser até ao dia 20 do 2.º mês seguinte àquele a que 
respeitam as operações, para o regime mensal, e até ao dia 20 do 2.º mês seguinte ao 
trimestre do ano civil a que as operações respeitam, para o regime trimestral. 
 
O prazo de entrega ao Estado do IVA indevidamente liquidado pelos sujeitos 
passivo nas faturas passa a ser até 20 dias a contar da emissão da fatura, 
contrariamente aos anteriores 15 dias. 
 
O Orçamento do Estado introduziu também, para o corrente ano de 2022, regimes 
extraordinários para cumprimento de prazos no âmbito da Segurança Social, do Fundo 
de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de compensação do Trabalho, e de 
contraordenações junto da ACT ou da Segurança Social, dos quais destacamos, o prazo 
para entrega em agosto das declarações de remunerações, por exemplo, é 
estendido até ao dia 25 de agosto, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.  
 
Também o prazo para cumprimento das obrigações no âmbito da relação jurídica 
contributiva e de regularização de dívida à segurança social que devam ser 
cumpridas no mês de agosto é estendido até ao último dia desse mês, 
independentemente de ser útil, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. O mesmo 
sucede com o prazo para cumprimento das obrigações de natureza similar em sede do 
Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia de Compensação do 
Trabalho.  
 
Poderão consultar a Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, na qual constam as alterações nas 
diversas vertentes com interesse para a atividade das empresas. 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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