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Portaria n.º 400/2015, de 6 de novembro
DR n.º 218/2015, Série I, de 06/11

Atualiza os coeficientes de desvalorização da moeda aplicáveis aos
bens e direitos alienados durante o ano de 2015.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6D7DEB1D-87574131-8982-D9AF7F3455F4/0/Portaria_400_2015.pdf

Portaria n.º 404/2015, de 16 de novembro
DR n.º 224/2015, Série I, de 16/11

Aprova os novos modelos de impressos da declaração Modelo 3 e
respetivas instruções de preenchimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B6AD4F35-970D4444-861C-57DC495813D7/0/Portaria_404_2015.pdf

Portaria n.º 414/2015, de 30 de novembro
DR n.º 234/2015, Série I, de 30/11

Primeira alteração à Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de março, que
aprova a declaração modelo 2, o modelo do recibo eletrónico de quitação de rendas e a declaração modelo 44, previstos no Código do
Imposto do Selo e no Código do IRS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B1844CF2-514A4A96-BBD3-AFCC7942F4CB/0/Portaria_414_2015.pdf

doutrina administrativa e informações vinculativas
Despacho 2/2015 – XXI
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais – 30/11

Prorrogado até ao último dia do mês de dezembro de 2015 o prazo
previsto no artigo 9.º do RCIF para comunicação, pelas instituições
financeiras à AT, dos elementos e informações previstos no artigo 7.º
do Regime de Comunicações de Informações Financeiras.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/5C3B9198 -BC4E-483A-A0F4-232FE4E7ECAA/0/Despacho_SEAF_2_2015_
XXI.pdf

Despacho 3/2015 – XXI
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais – 30/11

Comunicação de contratos de arrendamento ou emissão de recibos
de renda – Prorrogado até ao final do mês de dezembro o prazo estabelecido no Despacho n.º 101/2015-XIX, de 30 de abril, do SEAF.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FC48CE08-386A490F-9452-B200978F9E5C/0/Despacho_SEAF_3_2015_XXI.pdf

CIRC – Alínea b) do n.º 4 do artigo 69.º

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS) –
Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR /rdonlyres/5CC28D6E- 3 A B D - 4 4 41 - 9 C 3 D - 5 A F B 9 A 6 6 A D F E / 0 / F i c h a _ d o u t r i n a ria_2014_1730.pdf

CIVA – verba 5 da Lista I anexa ao CIVA

Taxas – Arrendamento rural – Terreno agrícola.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/00EDC8AA-DA634E00-BE64-0525087C8D20/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.5666.pdf

CIVA alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 18.º

Taxas Transmissão de fruta no estado natural que anteriormente foi
congelada.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FAE7EF17-E3684B98-9963-48C1397C4DD7/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8673.pdf

CIVA – DL n.º 147/2003

RBC – DT – Contrato de prestação de serviços, para substituição de
contadores – Emissão dos documentos de transporte, relativamente
aos contadores velhos que retira das propriedades dos consumidores
e que depois transporta para os serviços centrais contratante.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D11C4B12-1B71-451DACDD-D22C8FE0E28B/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9161.pdf

copyright ©

jurisprudência
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 1866/13, de 28 de Outubro de 2015

IVA – Taxa de Ocupação do Subsolo
Os artigos 9.º, n.º 1, 73.º, 78.º, primeiro parágrafo, alínea a), e 79.º, primeiro parágrafo, alínea c), da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28
de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o
valor acrescentado, devem ser interpretados no sentido de que o montante das taxas, como as que estão em causa no processo principal,
que é pago aos municípios pela sociedade concessionária da rede de
distribuição de gás em virtude da utilização do domínio público dos referidos municípios e que é repercutido em seguida por essa sociedade
noutra sociedade, responsável pela comercialização do gás, e depois
por esta nos consumidores finais, deve ser incluído no valor tributável
do imposto sobre o valor acrescentado aplicável à prestação efetuada
pela primeira dessas sociedades à segunda, nos termos do artigo 73.°
dessa diretiva (o texto deste sumário coincide com o texto do sumário
do acórdão do TJUE proferido no Processo n.º C-256/14).
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/400cf
8e9ee160b0780257ef2004f19ce?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 1067/5, de 18 de Novembro 2015

IMT – Isenção nas Insolvências
A isenção de IMT prevista pelo n.º 2 do art.º 270.º do CIRE aplica-se, não apenas às vendas ou permutas de empresas ou estabelecimentos enquanto universalidade de bens, mas também vendas e
permutas de imóveis (enquanto elementos do seu activo), desde que
enquadradas no âmbito de um plano de insolvência ou de pagamento, ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6584
532b3466938c80257f07004e7be1?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 1497/12, de 28 de Outubro 2015

IVA – Pro-Rata
Para efeitos da dedução do IVA contido nos bens e serviços adquiridos por uma sociedade que exerce actividades que conferem direito
à dedução e outras que não conferem esse direito, deve adoptar-se um procedimento de imputação directa: faz-se a alocação directa
dos inputs às actividades económicas a que se destinam, deduzindo
a totalidade do IVA se o input for consumido numa actividade que
concede o direito à dedução, ou não deduzindo qualquer parcela de
IVA caso a actividade em que esse input é consumido não confira
esse direito. Só depois dessa fase, e relativamente aos inputs que
subsistam, porque utilizados de forma indistinta ou simultânea (inputs
promíscuos),para exercício de actividades que conferem e outras que
não concedem o direito à dedução de IVA, se deve passar à segunda
fase do processo, da repartição do imposto residual, com aplicação
das regras do art. 23.º do CIVA, ou seja, com aplicação dos métodos
jurisprudência
da percentagem (ou do pro rata)ou da afectação real. Em todo o caso,
o método do pro rata só poderá ser adoptado na impossibilidade do
uso de um método mais objectivo (que reflicta melhor a intensidade
do uso dos bens de produção comuns aos dois ramos de actividade)
e desde que não conduza a distorções de tributação.
Considerando que não foi fixada pela primeira instância a matéria de
facto pertinente para a discussão destes aspectos jurídicos da causa,
há que revogar, nesta medida, a sentença recorrida e determinar a
baixa dos autos ao tribunal a quo, para que aí seja proferida nova
sentença, após ampliação da base factual necessária para a aplicação do direito.

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 1455/12, de 7 de Outubro 2015

IVA – Renúncia à Isenção – Nascimento do Direito à Dedução
e Prazo de Exercício do Direito
O direito à dedução do IVA suportado com a construção das fracções
autónomas de um prédio só nasce com a renúncia à isenção, quando da celebração do contrato de transmissão ou de locação dessas
fracções, e desde que o sujeito passivo se tenha previamente munido
do certificado de renúncia (arts. 9.º, n.ºs 30 e 31, e 12.º do CIVA, na
redacção em vigor à data, e arts. 1.º a 4.º do Decreto-Lei n.º 241/86).
Se o sujeito passivo se propôs exercer o direito à dedução do IVA
suportado com a construção quando da apresentação da declaração
respeitante ao período em que foi obtido aquele certificado, a AT não
pode recusar-lhe (ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 91.º do CIVA,
na redacção vigente à data) a dedução do imposto mencionado em
facturas emitidas há mais de quatro anos, sob pena de se impossibilitar (considerando o direito caducado no momento em que nasceu)
o exercício daquele direito. O princípio da dedução do IVA, enquanto
meio de concretizar a neutralidade do imposto, impõe que todas as
restrições ao direito de dedução sejam interpretadas de forma restritiva e reduzidas ao mínimo.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/87ea
833e41734a6c80257edd00384815?OpenDocument
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Até ao dia 10

SELO

Entrega das importâncias liquidadas, no mês anterior, para efeitos
de Imposto do Selo.

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 efetuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda (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 periodicidade mensal do regime normal.

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
daqueles 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.

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, industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável,
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 desempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profissionais com competência para autenticar documentos particulares
que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, ou que intervenham 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 sujeitos passivos que sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários 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 15.oN do
DecretoLei n.o 287/2003 de 12 de novembro.

Derrama estadual

Terceiro pagamento adicional por conta da derrama estadual devido por entidades residentes que exercem, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes 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.

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 contratos sujeitos a IMT, ou dele isentos, efetuados no mês antecedente, 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 substabelecimentos, 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.

Até ao dia 21
IRC

• 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 localizadas nos termos do art.o 6.o do CIVA, e para os sujeitos passivos
do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias 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.

IRS

• Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica
de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária
sobre o setor energético a que se refere o n.o 2 do artigo 7.o do
RCESE.
• 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.

Contribuição sobre o setor energético

Entrega da contribuição sobre o setor energético pelas pessoas
singulares ou coletivas abrangidas pelos n.os 2 e 4 do artigo 6.o
que integrem o setor energético nacional a 1 de janeiro de 2014.

Até ao dia 28
IVA

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

Até ao dia 31
IVA

Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição 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
consecutivos, tal como refere o DecretoLei n.o 186/2009, de 12 de
agosto.

IUC

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

IMI

Envio pelas câmaras municipais, por transmissão eletrónica, dos
elementos relativos à constituição, aprovação, alteração ou receção, ocorridas no mês anterior:
• Alvarás de loteamento, licenças de construção, plantas de arquitetura das construções correspondentes às telas finais, licenças de
demolição e de obras, pedidos de vistorias, datas de conclusão de
edifícios e seus melhoramentos ou da sua ocupação, bem como
todos os elementos necessários à avaliação dos prédios;
• Plantas dos aglomerados urbanos à escala disponível donde
conste a toponímia;
• Comunicações prévias de instalação, modificação ou encerramento de estabelecimentos previstos no n.o 1 do artigo 2.o do
DecLei n.o 48//2011, de 1 de abril, efetuadas nos termos daquele
diploma;
•Licenças de funcionamento de estabelecimentos afetos a atividades industriais.

NOTAS

• Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica
de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária
sobre o setor energético a que se refere o n.o 2 do artigo 7.o do
RCESE.
• Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).
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IVA

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