
            

 
 
 
 
 
 

No passado dia 14 de Abril o Secretário de Estado Adjunto 

e dos Assuntos Fiscais (“SEAAF”) emitiu o 

despacho n.º 125/2021-XXII, interpretando o n.º 9 do artigo 

7.º do Código do IVA (“Facto gerador e exigibilidade do 

imposto”), quanto a contratos de locação financeira e em 

atenção à moratória legal estabelecida no Decreto-Lei 

n.º 10-J/2020, de 26 de Março. 

 

O despacho interpretativo vem indicar que a delimitação 

temporal constante do referido artigo do Código do IVA não 

será aplicável às prestações de serviços de carácter 

continuado cujos pagamentos tenham beneficiado dos 

efeitos da moratória legal prevista no Decreto-Lei n.º 

10- J/2020 durante o período em que a moratória 

vigorar. 

 

No entender do SEAAF, a interpretação apresentada será 

a mais consentânea com os objetivos do Decreto-Lei em 

apreço e que passam por “garantir a continuidade do 

financiamento às famílias e empresas e a prevenção de 

eventuais incumprimentos resultantes da redução da 

atividade económica”. 

 

Assim, o SEAAF vem esclarecer que o disposto no n.º 9 do 

artigo 7.º do Código IVA tem de ser interpretado à luz deste 

regime excecional, na medida em que outra interpretação 
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oneraria “famílias e empresas, em total contradição com 

o objetivo do referido diploma legal”. 

 

E isto porque, na interpretação dada pelo SEAAF, o 

Decreto-Lei n.º 10-J/2020, ao estabelecer uma 

suspensão temporária do pagamento do capital, das 

rendas e dos juros com vencimento previsto até ao 

término do período em referência, pretenderá garantir 

que não haja outros encargos que sejam devidos, no 

período temporal da moratória, para além dos que 

possam decorrer da variabilidade da taxa de juro de 

referência subjacente ao contrato – o que, deste 

modo, abrangerá o pagamento de IVA que pudesse ser 

devido nos termos do referido artigo do Código do IVA. 

 

Assim, o entendimento constante do despacho do 

SEAAF implicará que o momento em que o IVA se 

considerará devido e será exigível nos termos do no n.º 

9 do artigo 7.º dependerá adicionalmente de já não se 

encontrar em vigor a moratória legal estabelecida 

pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020 para os pagamentos 

devidos nos termos dos contratos de prestação de 

serviços abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020. 
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