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1. Introdução 

O presente manual tem como objetivo apoiar os vários intervenientes na utilização do Sistema de 

Restituições de IVA – Outros Regimes, componente Internet. 

 

2. Enquadramento 

No âmbito das medidas SIMPLEX+2016, (medidas 145 e 146), e consequente publicação do Decreto –

Lei n.º 84/2017 de 21/07, com entrada em vigor a 1 de julho, os procedimentos relativos aos pedidos de 

restituição de IVA efetuados pelas Forças Armadas, Forças e Serviços de segurança, associações de 

bombeiros, Instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e pela Santa Casa de Misericórdia de 

Lisboa, foram revistos e simplificados. 

Assim, a partir de julho, os pedidos de restituição de IVA pelas entidades acima indicadas, regem-se 

pelas novas regras, i.e., submissão no portal das finanças, por transmissão eletrónica de dados, 

reportados a períodos mensais, incluindo num único pedido todos os documentos referentes a um 

determinado mês, sendo a confirmação do pedido efetuada eletronicamente pela entidade supervisora.  

Devido à alteração de regras a partir de 1 de julho de 2017, aplicáveis a pedidos submetidos a partir do 

2º mês seguinte (Setembro), criou-se um procedimento novo para os pedidos abrangidos por essa 

revisão. 

No entanto e, em simultâneo mantém-se o procedimento anterior para os pedidos a apresentar com 

faturas emitidas até 30 de junho de 2017. 

O presente manual contempla o novo processo de submissão de pedidos de restituição. 

 

2.1 Documentos de Referência 
 

• Decreto-Lei n.º 84/2017 de 21 de julho 

 

3. Criação de Utilizador 

A criação de um utilizador específico para a validação de pedidos das entidades supervisionadas, é feita 

através da opção Gestão de utilizadores disponível em: Serviços Tributários > Outros Serviços > Gestão 

de utilizadores. 
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Já na funcionalidade Gestão de utilizadores, deverá criar um novo utilizador marcando a operação SOR 

– Supervisionar Pedidos de Outros Regimes. 
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4. Entrada na Aplicação 

O acesso à aplicação é efetuado através do Portal das Finanças: 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt 

Nos Serviços Tributários, selecione a opção Restituições de Outros Regimes na página Cidadãos --> 

Entregar --> Declarações --> IVA, tal como apresentado na imagem seguinte: 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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Ao selecionar esta opção, caso ainda não se encontre autenticado, será remetido para a página de 

autenticação da Autoridade Tributária e Aduaneira. Caso a autenticação seja bem-sucedida, será 

remetido diretamente para a página inicial da aplicação: 

Para entidades supervisoras, a autenticação pode ser feita com o NIF da entidade ou com um utilizador 

especificamente criado para o efeito (NIF/nº de utilizador).  

Uma vez selecionada a opção Restituições de Outros Regimes, será apresentado o ecrã de entrada na 

aplicação: 
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5. Pedido de Restituição 

O sistema permite ao utilizador efetuar a submissão de pedidos de restituição. Também é possível obter 

comprovativo, consultar os pedidos submetidos, de forma a acompanhar a evolução do estado dos 

mesmos ou para proceder à sua substituição, e ainda, nos casos das entidades supervisoras, confirmar 

os pedidos das entidades supervisionadas. 

5.1 Entregar Pedido 

Para submeter um pedido de restituição, selecione a partir do menu da aplicação a opção Entregar 

Pedido. 

 

Insira o tipo de entidade, o ano e mês das faturas a considerar. Pressione a opção . 

De seguida será mostrado o pedido com a informação das faturas do sistema e-fatura. 

Selecione as faturas a considerar pressionando a opção . 

No quadro que é apresentado, selecione o Tipo Bem e, se for caso disso, altere o Valor IVA e Valor Total 

apresentados. 
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As faturas que já foram adicionadas ao pedido são marcadas com o símbolo  

 

E são apresentadas no quadro . 

Neste quadro tem a possibilidade de Editar ou Remover cada uma das linhas apresentadas. 



 

Ped ido  de  Res t i t u i ção  de  IVA Out ros  Reg ime  -DRORIVA 
In te rne t  

 Área de Gestão de Impostos 

 Núcleo Impostos Sobre Valor Acrescentado e Património 
 

4 de Junho de 2020 Versão: 2.0 14 / 23 

 

 

Pode ainda adicionar Faturas ou outros documentos de bens importados pressionando o botão 

no quadro respetivo. 

 

Preencha os valores solicitados e pressione .  
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Também neste quadro tem a possibilidade de Editar ou Remover cada uma das linhas apresentadas. 

Pode também adicionar Faturas e outros documentos de aquisições intracomunitárias pressionando o 

botão no quadro respetivo. 

 

Preencha os valores solicitados e pressione .  
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Também neste quadro tem a possibilidade de Editar ou Remover cada uma das linhas apresentadas. 

Submeta o pedido preenchido pressionando o botão . 

O pedido será apresentado com a informação do sucesso da operação. 
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Além da mensagem de sucesso serão apresentadas outras informações/avisos relacionados com o 

pedido e a entidade, por exemplo, caso não conste a indicação da conta bancária, será apresentado o 

aviso: 

 

Antes de submeter o pedido, pode proceder à validação do mesmo para verificar se existe algum erro de 

preenchimento, pressionando o botão .  

Se houver algum erro de preenchimento, o mesmo será identificado através de mensagem global: 

 

Através de sinalização no quadro em que o erro tenha ocorrido, pressionando o botão . 

 

E através de mensagem associada ao campo onde o erro se verifica. 
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5.2 Substituir Pedido 

Para substituir um pedido previamente submetido, consulte-o através da opção Consultar pedido e 

pressione o botão  aí apresentado. 

 

Ser-lhe-á apresentado o pedido existente com todos os campos preenchidos possibilitando a correção 

respetiva. 

Se entrar na opção Entregar pedido e identificar um período para o qual já exista um pedido submetido, 

obterá o pedido existente em modo consulta, podendo igualmente proceder à substituição respetiva. 

5.3 Consultar Pedido 

Para consultar os dados de um pedido, selecione a partir do menu da aplicação a opção Consultar 

Pedido. Uma vez na página, o sistema mostra os pedidos do contribuinte autenticado. Para facilitar a 

pesquisa também poderá utilizar a possibilidade de filtrar por ano e mês. 
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Para consultar o pedido pretendido selecione a opção . 

5.4 Obter Comprovativo 

Para obter o comprovativo de um pedido, selecione, a partir do menu da aplicação, a opção Obter 

comprovativo. Uma vez na página o sistema mostra os pedidos do contribuinte autenticado. Para facilitar 

a pesquisa também poderá utilizar a possibilidade de filtrar por ano e mês. 

 

Para obter o comprovativo do pedido pretendido selecione a opção . 

5.5 Confirmar Pedidos 

Para confirmar os pedidos das entidades que supervisiona, selecione a opção Confirmar pedidos, a partir 

do menu da aplicação. Uma vez na página, o sistema mostra os pedidos das entidades supervisionadas 

que estejam por confirmar. Para facilitar a pesquisa também poderá utilizar a possibilidade de filtrar por 

palavra chave através da Pesquisa Rápida. 
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Neste ecrã tem a possibilidade de rejeitar ou confirmar todos os pedidos apresentados na lista ou de o 

fazer pedido a pedido. 

6. Entidades Supervisionadas 

6.1 Adicionar entidade supervisionada 

Um utilizador de uma entidade supervisora que possua o perfil ICNF ou IPTCN pode realizar o registo de 

uma entidade supervisionada de maneira a que os pedidos de restituição de IVA sejam por si visados 

dentro do período indicado. 

Para adicionar, selecione a opção . 

Preencha os valores solicitados. 

Apenas o NIF da entidade e o período de início são de preenchimento obrigatório.Preencha os valores 

solicitados  

e pPressione . 
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O registo será apresentado com a informação do sucesso da operação. 

 

 

6.2 Consultar entidade supervisionada 

Um utilizador de uma entidade supervisora, que possua o perfil ICNF ou IPTCN, pode visualizar as 

entidades que são supervisionadas por si. 

Após aceder a funcionalidade, é exibida uma lista das entidades  
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6.3 Editar entidade supervisionada 

Um utilizador de uma entidade supervisora, que possua o perfil ICNF ou IPTCN, pode realizar a edição 

dos dados de uma entidade supervisionada de maneira a que os pedidos de restituição de IVA sejam por 

si visados dentro do período indicado. 

Para adicionar, selecione a opção . 

Altere os valores desejados e pressione . 
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O registo da edição será apresentado com a informação do sucesso da operação. 

 

6.4 Desativar entidade supervisionada 

Um utilizador de uma entidade supervisora, que possua o perfil ICNF ou IPTCN, pode visualizar as 

entidades que são supervisionadas por si e desativá-las. 

Para desativar, selecione a opção . 

Preencha o período que será desativado e pressione . 

 

O registo da desativação será apresentado com a informação do sucesso da operação. 

 


