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Na sequência dos trágicos acontecimentos recentemente ocorridos em Pedrógão 

Grande, encontram-se em curso diversas iniciativas sem fins lucrativos para arrecadação 

de fundos para apoio às vítimas dos incêndios. 

Considerando que não é legalmente possível ao Estado não cobrar o IVA relativo a 

atividades sujeitas ao Imposto e dele não isentas, o Ministro das Finanças decidiu que o 

valor correspondente ao IVA cobrado nestas iniciativas sem fins lucrativos de 

arrecadação de fundos para apoio às vítimas dos incêndios seria integralmente 

canalizado para atividades de proteção civil ou de solidariedade social de apoio àquelas 

vítimas; 

Importa, pois, criar mecanismos para apuramento dos montantes de IVA liquidado e 

entregue nos cofres do Estado relativamente a cada uma dessas iniciativas. 

Assim, determino o seguinte: 

1. A AT deverá disponibilizar, no Portal das Finanças, um formulário, a preencher 

voluntariamente pelas entidades organizadoras das iniciativas em causa, com os 

seguintes elementos: 

a. Identificação da entidade organizadora da ação/iniciativa solidária 

b. Identificação da ação/iniciativa solidária, data da sua realização, bem 

como local, se aplicável. 

c. Identificação da entidade beneficiária dos fundos arrecadados 

d. Montante dos fundos efetivamente entregues à entidade beneficiária 

para apoio às vítimas dos incêndios 

e. Indicação do montante de IVA relativo às operações realizadas para 

arrecadação dos fundos, identificação da respetiva declaração periódica 
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
Av. Infante D. Henrique, 1, 1149-009 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 21 881 68 00 FAX+ 351 21 881 71 29 EMAILseaf@mf.gov.ptwww.portugal.gov.pt 



REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
SECRETÁRIO DE ESTAOO 
DOS ASSUNTOS FISCAIS 

de IVA (ou outro documento, quando o sujeito passivo não esteja 

obrigado à entrega da declaração periódica do IVA) e indicação da data 

de pagamento do Imposto em causa. 

2. A AT deverá igualmente disponibilizar no Portal das Finanças informação e 

instruções sobre este procedimento, alertando para a necessidade de 

preenchimento do formulário em causa, como condição para que o estado possa 

afetar o valor correspondente ao IVA em causa às atividades de proteção civil ou 

de solidariedade social de apoio às vítimas dos incêndios. 

Lisboa, 22 de junho de 2017 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, 

(Por delegação de S. Exa. o MF, Despacho n2 3483/2016, DR, 2• Série, n2 48, de 9 de 
março) 

Fernando Rocha Andrade 
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