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atualidade legislativa
IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2014,
de 4 de novembro - Diário da República n.º 213/2014, 
Série I, de 04.11.2014, Páginas 5640 – 5641
Aprova minutas de aditamento a contratos fiscais de investimento, a 
contratos de investimento e a contratos de concessão de benefícios 
fiscais e declara a resolução de contratos de investimento e de con-
tratos de concessão de benefícios fiscais, celebrados entre o Estado 
Português e diversas sociedades.
https://dre.pt/application/file/58728833

Resolução da Assembleia da República n.º 91/2014, 
de 12 de novembro - Diário da República n.º 101/2014, 
Série I, de 12.11.2014, Páginas 5759 – 5776
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e Barbados para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em Londres, a 22 de outubro 
de 2010.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/EEE243E8-
-3B4A-4D08-86F9-11B168AF636A/0/Resolucao_Assembleia_Repu-
blica_91_2014.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 92/2014, 
de 12 de novembro - Diário da República n.º 101/2014, 
Série I, de 12.11.2014, Páginas 5776 – 5797
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República do 
Senegal para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, 
em 13 de junho de 2014.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F6FAC321-BADA-
4F78-96A4-CDF2B26747C4/0/Resolucao_Assembleia_Republi-
ca_92_2014.pdf

Decreto do Presidente da República n.º 101/2014,
de 12 de novembro - Diário da República n.º 101/2014, 
Série I, de 12.11.2014, Páginas 5759 – 5759
Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e Barbados para 
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em Londres, em 22 de outu-
bro de 2010.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/98A0FE71-
-E8FD-48C3-A25C-EDD83298C9E8/0/Decreto_Presidente_Republi-
ca_101_2014.pdf

Decreto do Presidente da República n.º 102/2014,
de 12 de novembro - Diário da República n.º 101/2014, 
Série I, de 12.11.2014, Páginas 5759 – 5759
Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República do 
Senegal para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, 
em 13 de junho de 2014.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9BD2C750-1929-
-4232-B877-3DD4DEDEC428/0/Decreto_Presidente_Republi-
ca_102_2014.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 95/2014, 
de 13 de novembro - Diário da República n.º 220/2014, 
Série I, de 13.11.2014, Páginas 5815 – 5841
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República de 
São Marino para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Mari-
no em 18 de novembro de 2010
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FBB8D2D5-49C7-
490F-B119-CF302D76C549/0/Resolucao_Assembleia_Republi-
ca_95_2014.pdf

Resolução da Assembleia da República n.º 96/2014, 
de 13 de novembro - Diário da República n.º 220/2014, 
Série I, de 13.11.2014, Páginas 5841 – 5860
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República 
Democrática Federal da Etiópia para Evitar a Dupla Tributação e Pre-
venir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Adis Abeba, a 25 de maio de 2013.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/12187254-DCA5-
4190-9E6F-8566A42DF37D/0/Resolucao_Assembleia_Republi-
ca_96_2014.pdf

Decreto do Presidente da República n.º 103/2014,
de 13 de novembro - Diário da República n.º 220/2014, 
Série I, de 13.11.2014, Páginas 5815 – 5815
Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República de 
São Marino para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Mari-
no em 18 de novembro de 2010.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A2355B52-6D42-
4613-B040-8C7BD642A795/0/Decreto_Presidente_Republi-
ca_103_2014.pdf

Decreto do Presidente da República n.º 104/2014,
de 13 de novembro - Diário da República n.º 220/2014, 
Série I, de 13.11.2014, Páginas 5815 – 5815
Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República 
Democrática Federal da Etiópia para Evitar a Dupla Tributação e Pre-
venir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Adis Abeba, a 25 de maio de 2013.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CD62755F-E6C0-
48EA-9A96-B410192D6AC3/0/Decreto_Presidente_Republi-
ca_104_2014.pdf

JUSTIÇA

Portaria N.º 233/2014 – Diário da República
N.º 221/2014, SÉRIE I DE 2014-11-14
Regulamenta o procedimento extrajudicial pré-executivo e procede 
à primeira alteração à Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto, que 
regulamentou vários aspetos das ações executivas cíveis.
https://dre.pt/application/file/58895410

Lei n.º 49/2013, de 16 de julho 
Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI) – Transparência 
fiscal.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C5601B8F-956C-
4375-80B8-611F0D95943E/0/Ficha_doutrinaria_2013_3058.pdf

CIVA - Nº 14 do art. 29.º; 36º
Faturação – Adiantamentos – Auto-faturação - Contrato de comissão, 
firmado entre uma entidade e os respetivos associados.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EAB141F4-5B28-
48C7-A6C9-97E7B18223D8/0/Informacao_7043.pdf

informações vinculativas

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
N.º 358/2014
Assunto: Taxas de Publicidade nas Estradas
Relator: Conselheiro Francisco Rothes
Por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, e, pos-
teriormente, da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto (art. 2.º, n.º 2), o art. 10.º, 
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, na parte 
em que exigia a aprovação ou licença da Junta Autónoma das Estra-
das, foi derrogado e essa exigência foi desgraduada, limitando-se à 
emissão de parecer. Por força dos mencionados diplomas, o licencia-
mento da afixação e inscrição de mensagens de publicidade passou 
a ser atribuído de forma universal às câmaras municipais, na área do 
respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através 
da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdi-
ção exclusiva para defesa de interesses públicos específicos que têm 
de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo mu-
nicípio.  Assim sendo, depois da entrada em vigor daqueles diplomas 
a “EP - Estradas de Portugal, S.A.” deixou de ter competência para 
licenciar a afixação de mensagens publicitárias, carecendo, por isso, 
de competência para tributar esse licenciamento.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c75b
72e1eb58ac9c80257da200375f3b?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
N.º 185/2014
Assunto: IRS – Regime Simplificado
Relator: Conselheiro Pedro Delgado
Em sede de IRS, o período mínimo de permanência no regime simpli-
ficado de tributação é o de três anos, prorrogável por iguais períodos, 
excepto se o sujeito passivo comunicar a alteração do regime pelo 
qual se encontra abrangido (nº 5 do art. 28º do CIRS). De acordo 
com o nº 6 deste mesmo normativo, na redacção do DL n.º 211/2005, 
de 7.12, a abrangência por esse regime simplificado cessa quando 
tiver sido ultrapassado, em dois períodos de tributação consecutivos, 
algum dos limites a que se refere o nº 2 ou se, num único exercício, 
o for em montante superior a 25%, caso em que a tributação pelo 
regime de contabilidade organizada opera a partir do período de tri-
butação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0965
28e22e25c53980257d93003c334a?OpenDocument

Acórdão do Supremo Administrativo N.º 157/2013
Assunto: IRC – Menos-Valias e Quotas Perdidas
Relator: Conselheiro Fonseca Carvalho
O artigo 43 nº 1 do CIRC qualifica de proveitos as mais valias de-
correntes da alienação onerosa do activo imobilizado e de menos 
valias as perdas sofridas decorrentes dessa transmissão onerosa. A 
determinação quantitativa de cada uma destas categorias decorria 
do nº 2 do artigo 43 do CIRC que expressamente refere que o valor 
é o decorrente da diferença entre o valor de realização, líquido de 
encargos que lhe sejam inerentes e o valor da aquisição deduzido 
das reintegrações ou amortizações mas sem prejuízo do disposto no 
n.5 al. a) do artigo 29 do CIRC. No cálculo das menos valias relativas 
à alienação onerosa do veiculo automóvel de marca Mercedes Benz 
o valor das amortizações não contabilizadas nos exercícios de 2001, 
2002 e 2003 deve ser considerado como valor de amortização cor-
respondente à taxa mínima de 12,5% prevista no decreto regulamen-
tar 2/90 nos exercícios seguintes. Se não se admitisse o valor das 
quotas perdidas no cálculo da menos valia fiscal, enquanto reintegra-
ções para efeitos fiscais, estava-se a agravar a menos valia fiscal e 
desse modo a deduzir implicitamente essas reintegrações ao lucro 
tributável de exercício diferente dos exercícios em que deveriam ter 
sido praticadas o que contraria os preceitos anteriormente referidos e 
viola também manifestamente o principio da especialização dos exer-
cícios consagrado no artigo 18 do CIRC.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0001
572ec61e88ae80257d95003d2196?OpenDocument

jurisprudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
Conclusões do Advogado Geral MELCHIOR WATHELET
Processo C-536/13: - Gazprom OAO: - O presente pedido de decisão 
prejudicial tem por objeto o estatuto da arbitragem e das “anti-suit 
injunctions” à luz do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 
22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reco-
nhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial 
- a seguir «Regulamento Bruxelas I -  que, a partir de 15 de janeiro 
de 2015, será substituído pelo Regulamento (UE) n.º 1215/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, 
relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial [a seguir «Regulamento Bruxe-
las I (reformulação)»]. Embora a jurisprudência sobre estas questões 
seja abundante e amplamente comentada na doutrina, o caso pre-
sente  permitir esclarecer e clarificar a relação entre o direito da União 
e a arbitragem internacional, relativamente à qual o advogado-geral 
M. Darmon evocou a «importância fundamental» que ela «tem […] 
na ‘comunidade internacional dos comerciantes’, enquanto “método 
mais frequente de resolução dos litígios do comércio internacional’. O 
Regulamento Bruxelas I (reformulação) introduz assim um novo artigo 
31.°, n.° 2, nos termos do qual, «se for demandado um tribunal de um 
Estado-Membro ao qual é atribuída competência exclusiva por um 
pacto referido no artigo 25.°, os tribunais dos outros Estados-Mem-
bros devem suspender a instância até ao momento em que o tribunal 
demandado com base nesse pacto declare que não é competente 
por força do mesmo». De acordo com o n.° 3 deste artigo, «[s]e o 
tribunal designado no pacto se atribuir competência por força desse 
pacto, os tribunais dos outros Estados-Membros devem declarar-se 
incompetentes a favor desse tribunal». A resposta do Regulamento 
Bruxelas I (reformulação) às práticas dilatórias destinadas à violação 
de uma cláusula atributiva de competência é dar a prioridade ao tribu-
nal indicado pela cláusula atributiva de uma competência exclusiva, 
mesmo se demandado em segundo lugar. Isso implica que os tribu-
nais arbitrais e os tribunais dos Estados-Membros, na sua qualidade 
de instância de apoio da arbitragem, podem tomar as medidas ne-
cessárias para assegurar a eficácia da arbitragem sem que o Regu-
lamento Bruxelas I seja um obstáculo. No que respeita à violação de 
uma convenção de arbitragem, a resposta do referido regulamento 
é excluir completamente a arbitragem do seu âmbito de aplicação, 
pelo que a fiscalização do incidente de validade dessa convenção 
não se enquadra no seu âmbito de aplicação, e remeter as partes 
para a arbitragem. Com efeito, reproduzindo quase literalmente o teor 
do artigo II, n.° 3, da Convenção de Nova Iorque de 1958, o conside-
rando 12 enuncia no seu primeiro parágrafo que «[n]ada no presente 
regulamento deverá impedir que os tribunais de um Estado-Membro, 
caso lhes seja submetida uma ação numa matéria para a qual as 
partes celebraram um acordo de arbitragem, remetam as partes para 
a arbitragem, suspendam ou encerrem o processo ou examinem se 
a convenção de arbitragem é nula, ineficaz ou insuscetível de aplica-
ção nos termos da lei nacional». Assim sendo, as Conclusões preli-
minares neste caso, segundo o Advogado-Geral, vão no sentido do 
Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 
2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à exe-
cução de decisões em matéria civil e comercial, deverá ser interpre-
tado no sentido de que não obriga o tribunal de um Estado-Membro 
a recusar reconhecer e executar uma «anti-suit injunction» proferida 
por um tribunal arbitral. O facto de uma sentença arbitral conter uma 
«anti-suit injunction», como a que está em causa no processo princi-
pal, não basta para recusar o seu reconhecimento e a sua execução 
com fundamento no artigo V, n.° 2, alínea b), da Convenção sobre o 
Reconhecimento e a Execução de Decisões Arbitrais Estrangeiras, 
celebrada em Nova Iorque, em 10 de junho de 1958.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2d
c30d50f5a3679d41a400dacb1c6e6c9128ec2.e34KaxiLc3qMb40Rch0
SaxuOc3z0?text=&docid=160309&pageIndex=0&doclang=PT&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=104169

internacional
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agenda fiscal dezembro.2014

Até ao dia 01

IUC 
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do 
Imposto Único de Circulação (IUC), relativo a: Veículos cujo aniversá-
rio da matrícula ocorra no mês anterior. As pessoas singulares tam-
bém poderão solicitar a liquidação em qualquer serviço de finanças. 

Até ao dia 10

IRS 
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão 
eletrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimentos do 
trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem 
como os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos 
dos artigos 2.º e 12.º do Código do IRS, para comunicação daque-
les rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções 
efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes 
de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações 
sindicais, relativas ao mês anterior. 

IVA 
• Envio da Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de 
dados, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos 
sujeitos passivos do regime normal mensal, relativa às operações 
efetuadas em outubro. 
• Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efe-
tuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ain-
da (para importâncias não superiores a € 100 000,00), através do 
multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração 
respeitante a outubro, pelos sujeitos passivos abrangidos pela pe-
riodicidade mensal do regime normal. 

Até ao dia 15

IRC 
Terceiro pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas (IRC) devido por entidades residentes que 
exercem, a título principal, atividade de natureza comercial, indus-
trial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável, 
com período de tributação coincidente com o ano civil. 

IMT 
Os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem 
funções notariais, bem como as entidades e profissionais com 
competência para autenticar documentos particulares que titulem 
atos ou contratos sujeitos a registo predial, devem submeter, até 
ao dia 15 de cada mês, à Autoridade Tributária e Aduaneira, os 
seguintes elementos:
a) Em suporte eletrónico (Modelo11), uma relação dos atos ou con-
tratos sujeitos a IMT, ou dele isentos, efetuados no mês antece-
dente, contendo, relativamente a cada um desses atos, o número, 
data e importância dos documentos de cobrança ou os motivos da 
isenção, nomes dos contratantes, artigos matriciais e respetivas 
freguesias, ou menção dos prédios omissos;
b) Cópia das procurações que confiram poderes de alienação de 
bens imóveis em que, por renúncia ao direito de revogação ou 
cláusula de natureza semelhante, o representado deixe de poder 
revogar a procuração, bem como dos respetivos substabelecimen-
tos, referentes ao mês anterior;
c) Cópia das escrituras ou documentos particulares autenticados 
de divisões de coisa comum e de partilhas de que façam parte 
bens imóveis. 

DERRAMA 
Terceiro pagamento adicional por conta da derrama estadual devi-
do por entidades residentes que exercem, a título principal, ativida-
de de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residen-
tes com estabelecimento estável que tenham no ano anterior um 
lucro tributável superior a € 1 500 000 com período de tributação 
coincidente com o ano civil. 
 
IRS 
Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de 
dados, pelos Notários e outros funcionários ou entidades que de-
sempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profis-
sionais com competência para autenticar documentos particulares 
que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, ou que in-
tervenham em operações previstas nas alíneas b), f) e g do n.º 1 
do artigo 10.º, das relações dos atos praticados no mês anterior, 
suscetíveis de produzir rendimentos. 

IMI 
Entrega da participação de rendas relativas a dezembro, pelos su-
jeitos passivos que sejam proprietários, usufrutuários ou superfi-
ciários de prédios urbanos, arrendados por contratos celebrados 
antes da entrada em vigor do Regime do Arrendamento Urbano 
e que estejam a beneficiar do regime previsto no artigo 15º-N do 
Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro. 

Até ao dia 22

IRC
Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

Contribuição sobre o setor energético 
Entrega da contribuição sobre o setor energético calculado sobre 
os ativos fixos tangíveis e intangíveis pelas pessoas singulares ou 
coletivas abrangidas pelo n.º s 2 e 4 do artigo 6.º que integrem o 
setor energético nacional a 1 de janeiro de 2014. 

SELO 
Entrega das importâncias liquidadas, no mês anterior, para efeitos 
de Imposto do Selo.
 
IRS 
• Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 
• Terceiro pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS) de titulares de rendimentos da categoria B.

IVA 
• Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica 
de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal que no 
mês anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de 
bens e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados 
noutros Estados Membro, quando tais operações sejam aí localiza-
das nos termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do 
regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomu-
nitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso 
(ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000.  
• Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica 
de dados, pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.º 53.º 
que tenham efetuado prestações de serviços a sujeitos passivos 
registados noutros Estados Membro, no mês anterior, quando tais 
operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA. 

Até ao dia 26

IVA 
Comunicação, por transmissão eletrónica de dados, dos elemen-
tos das faturas emitidas no mês anterior pelas pessoas singulares 
ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou domi-
cílio fiscal em território português e que aqui pratiquem operações 
sujeitas a IVA. 

Até ao dia 31

Mini Balcão Único 
Entrega da declaração de registo no mini balcão único, pelos su-
jeitos passivos não estabelecidos no Estado-membro de consumo 
ou não estabelecidos na Comunidade que prestem serviços de 
telecomunicações, de radiodifusão ou televisão e serviços por via 
eletrónica a pessoas que não sejam sujeitos passivos, estabele-
cidas ou domiciliadas na Comunidade, que pretendam optar pela 
aplicação o regime especial do IVA a que se refere o artigo 3.º do 
DL 158/2014, de 24 de Outubro. A entrada em vigor do regime 
ocorrerá em 1 de janeiro de 2015. 

IUC 
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do 
Imposto Único de Circulação (IUC), relativo aos veículos cujo ani-
versário da matrícula ocorra no presente mês.
As pessoas singulares também poderão solicitar a liquidação em 
qualquer serviço de finanças. 

IVA 
Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de resti-
tuição IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no próprio 
ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em 
suporte de papel), quando o montante a reembolsar for superior a € 
400 e respeitante a um período não inferior a três meses consecu-
tivos, tal como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto. 

Notas
Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem 
ser indicados em euros. Não foram considerados os feriados muni-
cipais. As informações constantes deste documento são passíveis 
de ser alteradas, nomeadamente nos prazos, por força de legisla-
ção que vier a ser produzida.
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