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TERCEIRO SECTOR | FISCAL
DISPONIBILIZADO O FORMULÁRIO PARA CANALIZAÇÃO DO IVA COBRADO EM INICIATIVAS DE APOIO ÀS VÍTIMAS
DOS INCÊNDIOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL OU SOLIDARIEDADE SOCIAL

Já se encontra disponível no Portal das Finanças o formulário para comunicação de informação para efeitos de afetação
do valor do IVA, liquidado em iniciativas sem fins lucrativos de arrecadação de fundos de apoio às vítimas dos incêndios,
a finalidades de proteção civil e solidariedade social.
A possibilidade de afetação do valor do IVA liquidado nestas iniciativas, prevista no Despacho n.º 232/2017-XXI
(conforme Flash VdA que pode ser consultado aqui), pode ser concretizada mediante o preenchimento e a submissão,
pelas entidades organizadoras destas ações solidárias, do formulário agora disponibilizado.
O formulário deverá ser preenchido e guardado em formato PDF e posteriormente enviado, como anexo, através do
serviço de atendimento e-balcão, selecionando: Registar nova questão → Imposto ou Área: IVA → Tipo de Questão:
Afetação|Vítimas Incêndios → Questão: Envio de Formulário. No campo “assunto” deverá inscrever-se “Formulário
“Informação para efeitos de afetação do valor do IVA a finalidades de proteção civil e solidariedade social””.
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não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de casos concretos.
VdA Legal Partners é uma rede internacional de prestação de serviços jurídicos que integra advogados autorizados a exercer advocacia nas jurisdições envolvidas, em conformidade com as regras legais e deontológicas aplicáveis em cada
uma das jurisdições.
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are not intended to substitute recourse to expert legal advice for the resolution of real cases.
VdA Legal Partners is an international legal network comprising attorneys admitted in all the jurisdictions covered in accordance with the legal and statutory provisions applicable in each jurisdiction.

