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Procedimento Eletrónico para os pedidos de Reembolso de IVA a Outros 

Estados Membros - FAQ (Perguntas frequentes) 

1) A ajuda não funciona, indica: "Página não disponível". 

De momento só está disponível a opção: Ajuda Geral. 

2) Deve enviar-se um pedido distinto por cada Estado Membro de 

Reembolso? 

Sim. 

3) É necessário enviar as facturas digitalizadas? 

Depende das preferências de cada Estado Membro. (Ver link: Lista de 

preferências na Ajuda Geral). 

4) Porque razão não estão disponíveis todos os códigos para todos os 

Estados Membros? 

Depende da lista de códigos de cada Estado Membro. (Ver link: Códigos de Bens 

e Serviços na Ajuda Geral. 

5) Para que serve a coluna "descrição" nas linhas da tabela: Bens e 

serviços? 

É uma coluna para detalhar a natureza do Bem/Serviço associado à Fatura 

quando o Código do Tipo de bem é: 10. Outros 

6) Na submissão por um sub-utilizador qual o NIF a indicar no Quadro 

Requerente, campo NIF? 

O NIF do Requerente (ex: 123456789). 

7) Na submissão por um sub-utilizador qual o NIF e password a indicar 

no Quadro Submissão da Declaração? 

O NIF do Requerente seguido de “/” e o número do sub-utilizador. (Ex: 

123456789/2). 

Deve ser utilizada neste caso a password do Sub-utilizador. 
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8) Quando adiciono uma Aquisição, o que é o: Nº de Referência da 

Aquisição 

É o número da Factura. 

9) É possível um sub-utilizador alterar a sua senha? 

Sim. Na opção: O seu espaço –> Alterar Senha, introduzindo no campo: Nº de 

Contribuinte: <NIF> / <nº sub-utilizador> 

10) Tenho várias imagens de faturas para inserir é moroso inseri-las 

uma a uma. 

As imagens correspondentes às faturas podem ser adicionadas a um único 

ficheiro .Zip o qual deve ser anexado à primeira Aquisição. As facturas devem ser 

discriminadas uma por aquisição. 

11) As faturas que pretendo anexar são superiores a 5 Mega Bytes. 

Deverá efectuar a digitalização dos documentos numa resolução suficiente para a 

correcta visualização no ecrã: 75 a 100 dpi (píxeis por polegada). 

Deverá efectuar a digitalização dos documentos a preto e branco. 

Deverá utilizar um formato de ficheiro que possibilite a compressão: PDF ou 

JPEG. 

12) É possível gravar um pedido incompleto, sem estar validado? 

Sim. 

13) É necessário efectuar o download de algum componente para 

utilizar a aplicação? 

Sim, deve ser instalada a última versão do Java Plugin, disponível em 

http://www.java.com/en/download/manual.jsp 

14) Como posso saber se estou a utilizar a última versão da aplicação? 

Validar o valor disponível no rodapé do lado esquerdo da aplicação com o valor 

descrito em: Downloads -> IVA -> Pedido de Reembolso a outros Estados 

Membros. 

15) Que código deve ser utilizado no CAE? 

Deve ser utilizado um código NACE nível 4 (código com 4 dígitos). 

Este código corresponde aos 4 dígitos intermédios do CAE: 

Ex: Código CAE (049410), introduzir 4941. 

http://www.java.com/en/download/manual.jsp
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16) Porque razão a gestão de sub-utilizadores não está disponível para 

Sujeitos Passivos Singulares? 

A criação de sub-utilizadores apenas está disponível para as empresas Colectivas. 

(Esta é uma regra do Portal das Finanças). 

17) Para que serve a Procuração Forense? 

Os pedidos de reembolso apresentados por sub-utilizadores com Procuração 

Forense, não necessitam de ser aprovados pelo Sujeito Passivo antes de serem 

enviados para o outro Estado Membro. 

18) Como posso remover um anexo de Aquisição ou Importação? 
 

 Poderá remover um anexo através do botão "Apagar Anexo" no topo esquerdo, 

ou clicando com o botão direito directamente no anexo que deseja remover, na 

lista de anexos apresentada do lado esquerdo da aplicação, e seleccionando a 

opção "Apagar Anexo". 

19) A que correspondem os estados apresentados na consulta a pedidos 

de reembolso? 
 

Pendente de Aprovação - O pedido de reembolso encontra-se pendente da 

aprovação do Requerente para que possa ser enviado. (o pedido foi submetido 

por um sub-utilizador sem Procuração Forense, ou por um TOC). 

Não Aprovado - O pedido de reembolso não foi aprovado pelo requerente 

(pedido submetido por um sub-utilizador sem Procuração Forense, ou por um 

TOC) 

Em Curso - O pedido de reembolso foi recebido pela Administração Fiscal 

Portuguesa e encontra-se em processo de envio para o Estado Membro de 

Reembolso ou já foi enviado para o Estado Membro de Reembolso e aguarda a 

sua aceitação. 

Substituído - O pedido de reembolso foi substituído por um outro pedido, para o 

mesmo Estado Membro de Reembolso e com o mesmo período de reembolso. 

Em Apreciação - O pedido de reembolso foi transmitido e aceite pelo Estado 

Membro de Reembolso e encontra-se em fase de apreciação. 

Não Aceite - O pedido de reembolso foi transmitido para o Estado Membro de 

Reembolso e não foi aceite, tendo este indicado que não fará a apreciação do 

pedido (deve ser consultado o detalhe da resposta para analisar o motivo da 

recusa). 
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Indeferido - O Estado Membro de Reembolso apreciou o pedido de reembolso e 

determinou o seu indeferimento. 

Deferido Parcialmente - O Estado Membro de Reembolso apreciou o pedido de 

reembolso e determinou o seu deferimento parcial. 

Deferimento Total - O Estado Membro de Reembolso apreciou o pedido de 

reembolso e determinou o seu deferimento na Totalidade. 

20) Como posso inserir notas de crédito num pedido de Reembolso? 

As notas de crédito correspondem a Aquisições em que o Valor Tributável, Valor 

do IVA e Valor do IVA dedutível são negativos. 

Introduza os valores respetivos, seguidos do sinal (-). 

 


