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Fevereiro 2022 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Convenção entre Portugal e a Suécia 

Foi publicado, em Diário da República n.º 22/2022, 

Série I de 2022-02-01, o Aviso n.º 2/2022 que 

divulga a decisão do Reino da Suécia de denunciar a 

Convenção entre Portugal e a Suécia para Evitar a 

Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 

Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada 

em Helsinborg em 29 de agosto de 2002. A denúncia 

produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/02200/0000300003.pdf 

 

Novo apoio IAPMEI – Plataforma para 

compensação da RMMG 

Foi publicada, no Portal da Segurança Social uma 

notícia que anuncia que se disponibiliza, a partir de 

01/02/2022, a plataforma de registo para pedir a 

compensação às empresas pelo aumento da 

retribuição mínima mensal garantida (RMMG). 

https://www.seg-social.pt/noticias/-
/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/frequencias-
mensais-de-utentes-em-ip-1 

 

COVID-19 – Livre circulação entre Estados-

Membros 

Foi publicada, em Diário da República n.º 25-A/2022, 

Série I de 2022-02-06, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 17/2022 que altera as medidas 

aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/00004000

07.pdf 

 

COVID-19 – Certificado Digital COVID 

Foi publicado, em Diário da República n.º 25-A/2022, 

Série I de 2022-02-06, o Decreto-Lei n.º 22/2022 

que altera as medidas relativas ao Certificado Digital 

COVID da UE. 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/00002000

03.pdf 

 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/02200/0000300003.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/frequencias-mensais-de-utentes-em-ip-1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/frequencias-mensais-de-utentes-em-ip-1
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/frequencias-mensais-de-utentes-em-ip-1
https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/0000400007.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/0000400007.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/025a00/0000200003.pdf
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Apoio à Promoção da Investigação, 

Desenvolvimentos e Inovação na Agricultura 

Foi publicada, em Diário da República n.º 26/2022, 

Série I de 2022-02-07, a Portaria n.º 89/2022 que 

aprova o Regulamento de Apoio à Promoção da 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação na 

Agricultura, no âmbito do Plano de Recuperação e 

Resiliência.  

https://files.dre.pt/1s/2022/02/02600/0001000021.pdf 

 

Declaração Mensal de Imposto de Selo (DMIS) 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

SEAAF n.º 33/2022-XXII, de 28/01, que prorroga o 

Despacho n.º 42/2021-XXI e o Despacho n.º 

27/2021-XXI SEAAF. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal
/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA
AF_33_2022_XXII.pdf 

 

Linha de Apoio à Tesouraria das Microempresas 

do Turismo – COVID-19 

Foi publicado, em Diário da República n.º 28/2022, 

Série II de 2022-02-09, o Despacho Normativo n.º 

5/2022 que altera o Despacho Normativo n.º 

4/2020, de 25 de março, que criou a Linha de Apoio 

à Tesouraria das Microempresas do Turismo – 

COVID-19. 

https://files.dre.pt/2s/2022/02/028000000/000260002

6.pdf 

 

IMI – Proposta de dedução - RAA 

Foi publicada, em Diário da República n.º 30/2022, 

Série I de 2022-02-11, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

6/2022/A pela qual se propõe a redução de IMI para 

freguesias dos Açores que apresentem diminuição de 

população. 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/03000/0000300004.pdf 

 

Segurança Social – Plataforma de Serviços de 

Interoperabilidade 

Foi publicada, no Portal da Segurança Social uma 

notícia que anuncia que se disponibiliza, a partir de 

11/02/2022, um novo Serviço designado “Cessar 

vínculo de trabalhador”, na Plataforma de Serviços de 

Interoperabilidade. 

https://www.seg-social.pt/noticias/-
/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/plataforma-de-
servicos-de-interoperabilidade 

 

Guia Prático - Novo Regime dos Trabalhadores 

Independentes - atualizado 

Foi divulgado no Portal da Segurança Social um Guia 

Prático referente ao novo Regime dos Trabalhadores 

Independentes – Perguntas frequentes (atualizado a 

3 de fevereiro de 2022). 

https://www.seg-
social.pt/documents/10152/14965/1009+Trabalhador+i
ndependente+-+novo+regime+-
+Perguntas+Frequentes/9b8e7299-98c0-4d5b-9556-
2e650604b72a 

 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/02600/0001000021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_33_2022_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_33_2022_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_33_2022_XXII.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/028000000/0002600026.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/028000000/0002600026.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/03000/0000300004.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/plataforma-de-servicos-de-interoperabilidade
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/plataforma-de-servicos-de-interoperabilidade
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/plataforma-de-servicos-de-interoperabilidade
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14965/1009+Trabalhador+independente+-+novo+regime+-+Perguntas+Frequentes/9b8e7299-98c0-4d5b-9556-2e650604b72a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14965/1009+Trabalhador+independente+-+novo+regime+-+Perguntas+Frequentes/9b8e7299-98c0-4d5b-9556-2e650604b72a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14965/1009+Trabalhador+independente+-+novo+regime+-+Perguntas+Frequentes/9b8e7299-98c0-4d5b-9556-2e650604b72a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14965/1009+Trabalhador+independente+-+novo+regime+-+Perguntas+Frequentes/9b8e7299-98c0-4d5b-9556-2e650604b72a
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14965/1009+Trabalhador+independente+-+novo+regime+-+Perguntas+Frequentes/9b8e7299-98c0-4d5b-9556-2e650604b72a
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CNC - Setor empresarial - FAQ 36 

A Comissão de Normalização Contabilística emitiu a 

FAQ 36: “Qual o tratamento contabilístico dos 

contratos de computação na cloud, atenta a sua 

eventual natureza híbrida?”. 

http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html 

 

CNC - Setor público - FAQ 48 

A Comissão de Normalização Contabilística emitiu a 

FAQ 48: Contabilização de contratos de computação 

na cloud, que consiste na seguinte questão: “Como 

devem as entidades públicas classificar 

contabilisticamente os contratos de computação na 

cloud?”. 

http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html 

 

Guia Prático – Destacamento de Trabalhadores 

de Portugal 

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, um Guia 

Prático referente ao Destacamento de Trabalhadores 

de Portugal para outros Países e exercício de 

Atividade em dois ou mais Estados-Membros. 

https://www.seg-

social.pt/documents/10152/14971/N49_destacamento_t

rabalhadores_portugal_outros_paises/8cc3f642-e286-

4ef1-8210-d86bb3833a0b 

 

 

Flexibilização de pagamentos 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) divulgou um 

documento com as perguntas mais frequentes (FAQ) 

sobre o Regime complementar de diferimento de 

obrigações fiscais a cumprir no 1.º semestre de 2022. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuin

te/COVID_19/FAQ/Documents/FAQs_FlexPag_DMR_RF

_IVA.pdf 

 

IRS – Atualização das Tabelas de Retenção na 

Fonte - RAM 

Foi publicado, no Jornal Oficial n.º 15/2022, Série II 

de 2022-01-25, da Região Autónoma da Madeira, o 

Despacho n.º 26/2022 que atualiza as tabelas de 

retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 

2022, em sede de imposto sobre o rendimento das 

pessoas singulares (IRS) a aplicar aos rendimentos do 

trabalho dependente e pensões, dos contribuintes 

residentes na Região Autónoma da Madeira. É 

revogado o Despacho n.º 550/2021 de 30 de 

dezembro. 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%2

02022/IISerie-015-2022-01-25Supl6.pdf 

 

Segurança Social – Cálculo de prazos  

Foi publicado, em Diário da República n.º 34/2022, 

Série II de 2022-02-17, o Despacho n.º 2101/2022 

que define a forma de cálculo dos prazos previstos na 

Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, alterada pela 

http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html
http://www.cnc.min-financas.pt/faqs_publico.html
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14971/N49_destacamento_trabalhadores_portugal_outros_paises/8cc3f642-e286-4ef1-8210-d86bb3833a0b
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14971/N49_destacamento_trabalhadores_portugal_outros_paises/8cc3f642-e286-4ef1-8210-d86bb3833a0b
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14971/N49_destacamento_trabalhadores_portugal_outros_paises/8cc3f642-e286-4ef1-8210-d86bb3833a0b
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14971/N49_destacamento_trabalhadores_portugal_outros_paises/8cc3f642-e286-4ef1-8210-d86bb3833a0b
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/FAQ/Documents/FAQs_FlexPag_DMR_RF_IVA.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/FAQ/Documents/FAQs_FlexPag_DMR_RF_IVA.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/FAQ/Documents/FAQs_FlexPag_DMR_RF_IVA.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-015-2022-01-25Supl6.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-015-2022-01-25Supl6.pdf
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Portaria n.º 22/2022, de 6 de janeiro, relativos ao 

apoio simplificado para microempresas à manutenção 

dos postos de trabalho. 

https://files.dre.pt/2s/2022/02/034000000/001200012

0.pdf 

 

AT – Planos de prestações automáticos 

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicou 

uma notícia na qual anuncia que, disponibilizou 

oficiosamente planos prestacionais aos contribuintes, 

independentemente da apresentação do pedido e 

sem necessidade de prestação de garantia, nos casos 

em que legalmente as dívidas já pudessem ser pagas 

em prestações com dispensa de garantia.  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Pagin

as/Planos_prestacoes_automaticos_20220216.aspx 

 

IRC – Prejuízos Fiscais – Tribunal Constitucional 

Foi publicado, em Diário da República n.º 35/2022, 

Série II de 2022-02-18, o Acórdão (extrato) n.º 

55/2022 que não julga inconstitucional a norma do 

artigo 52.º, n.º 2, do Código do Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas Coletivas, na redação dada 

pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, quando 

limita o reporte de prejuízos fiscais — incluindo 

aqueles que decorram de ajustamento de ativos 

financeiros mensurados por justo valor e 

reconhecidos através de resultados nos termos do 

artigo 18.º, n.º 9, alínea a), do mesmo Código — a 75 

% do lucro tributável do ano reportado, também 

quando os prejuízos decorram de ajustamentos de 

ativos financeiros mensurados por justo valor e 

reconhecidos através de resultados nos termos do 

artigo 18.º, n.º 9, alínea a), do mesmo diploma; não 

julga inconstitucional a norma do artigo 116.º, n.º 2, 

da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na parte 

em que determina a aplicação da nova redação do 

artigo 52.º, n.º 2, do Código do Imposto sobre o 

Rendimento de Pessoas Coletivas a prejuízos fiscais 

apurados em exercícios passados, incluindo os 

resultantes de mensurações a justo valor. 

https://files.dre.pt/2s/2022/02/035000000/002500025

0.pdf 

 

COVID-19 – Alteração de medidas excecionais 

e temporárias 

Foi publicado, em Diário da República n.º 35/2022, 

Série I de 2022-02-18, o Decreto-Lei n.º 23-A/2022 

que altera as medidas aplicáveis no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/03502/0000200003.pdf 

 

COVID-19 – Situação de alerta 

Foi publicada, em Diário da República n.º 35/2022, 

Série I de 2022-02-18, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 25-A/2022 que declara a situação de 

alerta no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://files.dre.pt/1s/2022/02/03502/0000400010.pdf 

 

https://files.dre.pt/2s/2022/02/034000000/0012000120.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/034000000/0012000120.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Planos_prestacoes_automaticos_20220216.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Planos_prestacoes_automaticos_20220216.aspx
https://files.dre.pt/2s/2022/02/035000000/0025000250.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/035000000/0025000250.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/03502/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/02/03502/0000400010.pdf
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Segurança Social – Apoio Extraordinário ao 

Rendimento dos Trabalhadores – Prorrogação 

do Prazo 

Foi publicado no Portal da Segurança Social, uma 

notícia que anuncia que o Apoio Extraordinário ao 

Rendimento dos Trabalhadores (AERT) foi 

prorrogado até final de fevereiro de 2022, através do 

Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro. 

https://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/prr-

requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-

e-respostas-sociais 

 

IRS – Atualização das Tabelas de Retenção na 

Fonte - RAA 

Foi publicado, no Diário da República n.º 38/2022, 

Série II de 2022-02-23, o Despacho n.º 2390-A/2022 

que aprova as tabelas de retenção na fonte para 

vigorarem durante o ano de 2022, relativamente aos 

rendimentos de trabalho dependente por titulares 

residentes na Região Autónoma dos Açores (RAA). 

https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/000020000

9.pdf 

 

IRS – Atualização das Tabelas de Retenção na 

Fonte - Continente 

Foi publicado, no Diário da República n.º 38/2022, 

Série II de 2022-02-23, o Despacho n.º 2390-B/2022 

que aprova as tabelas de retenção na fonte para 

vigorarem durante o ano de 2022 relativamente aos 

rendimentos de trabalho dependente por titulares 

residentes no continente. 

https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/000100001

7.pdf 

 

IRS – Atualização das Tabelas de Retenção na 

Fonte - RAM 

Foi publicado, no Jornal Oficial n.º 38/2022, Série II 

de 2022-02-25, o Despacho n.º 98/2022 que atualiza 

as tabelas de retenção na fonte para vigorarem 

durante o ano de 2022, em sede de Imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares (IRS) a aplicar aos 

rendimentos do trabalho dependente, dos 

contribuintes residentes na Região Autónoma da 

Madeira.  

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%

202022/IISerie-038-2022-02-25Supl2.pdf 

 

Segurança Social – Declaração de Isolamento 

Profilático 

Foi publicado no Portal da Segurança Social uma 

notícia que explica a atuação da entidade 

empregadoras com as Declarações de Isolamento 

Profilático. 

https://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/declaracoes-

de-isolamento-profilatico 

https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/prr-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/prr-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/prr-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/prr-requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais
https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/0000200009.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/0000200009.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/0001000017.pdf
https://files.dre.pt/2s/2022/02/038000001/0001000017.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-038-2022-02-25Supl2.pdf
https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202022/IISerie-038-2022-02-25Supl2.pdf
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/declaracoes-de-isolamento-profilatico
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/declaracoes-de-isolamento-profilatico
https://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/kBZtOMZgstp3/content/declaracoes-de-isolamento-profilatico
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Instruções Administrativas 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 879 18/02/2022 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro 

20 239 22/02/2022 
Alteração ao artigo 28.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 
– redação conferida pela Lei n.º 21/2021, de 20 de abril 

 

Circular nº Data Assunto 

1/2022 07/02/2022 
Retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e 
pensões. Tabelas de retenção - 2022 - Continente. Artigo 99.º-F. 

2/2022 07/02/2022 
Retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e 
pensões. Região Autónoma dos Açores. 

3/2022 07/02/2022 
Retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e 
pensões. Região Autónoma da Madeira. 

 
Informações vinculativas 
 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS 

15/02/2022 ISV 
55.º e 
56.º 

Pedido de informação sobre Isenção de ISV, IVA, IUC na 
aquisição de veículo automóvel, ao abrigo do regime de 
benefício aplicável às pessoas com deficiência 

 
 
 
  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Acórdãos TJUE   
 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-515/20 03/02/2022 Finanzamt A IVA 

Reenvio prejudicial – Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 
– Diretiva 2006/112/CE – Artigo 122. ° – Taxa reduzida para 
entregas de lenha – Diferenciação em função das características 
e das propriedades objetivas dos produtos – Formas de madeira 
destinadas à combustão que satisfazem a mesma necessidade do 
consumidor e que se encontram em concorrência – Princípio da 
neutralidade fiscal. 

C-9/20 10/02/2022 

Grundstücksge
meinschaft 

Kollaustraße 
136 

IVA 

Reenvio prejudicial – Fiscalidade – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 66. °, 
primeiro parágrafo, alínea b) – Exigibilidade do IVA – 
Recebimento do pagamento – Artigo 167. ° – Origem e âmbito 
do direito à dedução do IVA pago a montante – Artigo 167. °‑A 
– Derrogação – Contabilidade de caixa – Locação e sublocação 
de um imóvel afeto a utilizado numa exploração industrial ou 
comercial. 

C-487/20 10/02/2022 Philips Orăştie IVA 

Reenvio prejudicial – Harmonização das legislações fiscais – 
Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) – 
Diretiva 2006/112/CE – Artigos 179. ° e 183. ° – Direito a 
dedução do IVA – Modalidades – Compensação ou reembolso 
do excedente de IVA – Obrigações de pagamento suplementares 
– Princípio da neutralidade fiscal – Princípios da equivalência e 
da efetividade. 

C-582/20 24/02/2022 
Suzlon Wind 

Energy Portugal 
IVA 

Reenvio prejudicial – Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado – Diretiva 2006/112/CE – Artigos 167.° e 168.° – 
Direito a dedução – Recusa – Fraude fiscal – Administração das 
provas – Suspensão da apreciação de uma reclamação 
administrativa apresentada contra um aviso de liquidação que 
nega o direito à dedução, enquanto se aguarda o resultado de um 
processo penal – Autonomia processual dos Estados‑Membros – 
Princípio da neutralidade fiscal – Direito a uma boa 
administração – Artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia. 
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Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-605/20 24/02/2022 
Suzlon Wind 

Energy Portugal 
IVA 

Reenvio prejudicial — Fiscalidade — Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Artigo 2.°, n.° 1, 
alínea c) — Aplicabilidade ratione temporis — Prestações sujeitas 
a IVA — Prestações de serviços a título oneroso — Critérios — 
Relação intragrupo — Prestações que consistem em reparar ou 
substituir componentes de aerogeradores no período de garantia 
e em elaborar relatórios de não conformidade — Notas de débito 
emitidas pelo prestador sem menção do IVA — Dedução, pelo 
prestador, do IVA que incidiu sobre os bens e serviços que lhe 
foram faturados pelos seus subcontratados a título das mesmas 
prestações. 

 


