
Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º
RBC – DT – Serviços Sociais da Universidade - Colocação em circula-
ção bens (refeições confecionadas, géneros alimentícios, produtos de 
cafetaria, mercearias, etc.), que se destinam a afetação e uso própria.
h t t p : / / i n f o . p o r t a l d a s f i n a n c a s . g o v. p t / N R / r d o n l y r e s /
A94AC563-D900-46D8-AAF2-EA7CE1B1C516/0/INFORMA-
CAO5851.pdf

Decreto – Lei n.º 147/2003, de 11/07 – Regime de Bens 
em Circulação – artigo 1º, 2º, 3º, 5º, 6º
RBC – DT - Transporte de refeições confecionadas, fornecidas a 
companhias de navegação aérea, a terminais aeroportuários e, a 
quaisquer outras entidades e/ou domicílio.
h t tp : / / in fo .por ta ldasf inancas.gov.p t /NR/rdon lyres/BA-
C7492B-7F88-4C12-A97E-3EC855818C1A/0/INFORMACAO5759.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º
RBC – DT - Sistema Integrado de Pneus Usados (“SGPU”) – Ecovalor 
- Transporte de pneus usados, das instalações dos distribuidores, até 
aos Pontos de Recolha e destes para os recicladores.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A86FECE7-890D-
401B-A978-AC6BF971BAA5/0/INFORMACAO5755.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º, 3º, 5º, 6º
RBC – DT – Transporte de bens, subprodutos de origem animal, para 
as instalações das entidades gestoras de resíduos bem como de bens 
descriminados no Anexo E ao CIVA (pilhas, resíduos e equipamentos 
elétricos e eletrónicos…..) .
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AB5AC29D-5196-
4E68-91A5-EB44FC65F0F1/0/INFORMACAO5641.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º, 3º
RBC – DT - circulação de tabaco para destruição, no trajeto entre o 
entreposto fiscal e o local onde vai ser inutilizado.
h t t p : / / i n f o . p o r t a l d a s f i n a n c a s . g o v . p t / N R /
rdonlyres/2C439BE5-F783-4F73-BD60-7A9E9C1DACAB/0/IN-
FORMACAO5599.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º, ….4º
RBC – DT – Documento global – Produtos de limpeza pª aplicação 
em prestações de serviços – Comunicação do DT 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AD6E54AD-
4E5B-45E4-84A8-82E39825E796/0/INFORMACAO5530.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07 - Regime de Bens 
em Circulação – artigo 1º, 2º, 4.º, 5.º, 6.º e 8.º
RBC – DT – Expedição de bens com destino a um cliente, não aceites 
na totalidade no ato de entrega - Devolução dos mesmos para um 
armazém de 3ºs, com movimentação da transportadora - Diferenças 
de peso entre os bens expedidos e o faturado ao cliente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5EE33670-25F0-
4606-A38F-9C43C0FE7632/0/INFORMACAO5520.pdf

CIVA – artigo 1º, 2º
ACE – Enquadramento para efeitos de IVA nas operações realizadas 
com outros terceiros que não os seus membros.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EE298A88-0CF8-
4349-B561-9F1F124877F3/0/INFORMACAO5235.pdf

Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) 
– artigo 101.º e 110.º
Obrigatoriedade de aposição de estampilhas especiais em embala-
gens de venda ao público de tabaco para cachimbo de água.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/76784965-8BE2-
-46DE-8930-3C0AA6DB620D/0/FD_205_20_10-432013.pdf

CAAD
Arbitragem Tributária – Processo n.º: 154/2013 – IRC – Dedução por 
dupla tributação económica; dedução da diferença entre valor de 
mercado e valor contabilístico de elementos patrimoniais; estabele-
cimento estável. 
http://www.caad.org.pt/userfiles/file/P154%20T%202013%20
-%202013-11-26%20-%20JURISPRUDENCIA%20Decisao%20
Arbitral.pdf

CAAD
Arbitragem Tributária - Processo n.º: 112/2013 - IRC - Derrama, tribu-
tações autónomas e juros; princípio da plena concorrência.
http://www.caad.org.pt/userfiles/file/P112%20T%202013%20
-%202013-11-15%20-%20JURISPRUDENCIA%20Decisao%20
Arbitral.pdf
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informações vinculativas

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07 – Regime de Bens 
em Circulação - alínea c) do n.º 1 do art. 3.º; art. 13.º; 
alínea a) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do art. 2.º 
RBC – DT – Custódia e gestão de arquivos, depositária do arquivo 
documental dos seus clientes – O transporte das caixas de cartão, 
para acondicionar e embalar os documentos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3F12D9AE-
-EDF9-439C-BECE-1888903ED1C6/0/INFORMACAO5465.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07 – Regime de Bens 
em Circulação - alínea e) do nº 1 do artigo 3º
RBC – DT - Bens dos mostruários entregues aos pracistas e viajantes.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9511C64E-88CF-
44C4-97D3-746F5694010D/0/INFORMACAO5445.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/0
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º
RBC – DT – Aquisição de lotes de cortiça em herdades agrícolas ou 
pequenos produtores – Indicação no DT do peso, volume.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/94AD17CE-7D33-
464B-93B0-57F180D1EE90/0/INFORMACAO5455.pdf

CIVA - Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação
RBC – Documento de transporte - avaria da viatura – Existindo ou 
não rutura de carga .
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ACF8A0BC-06BC-
-4B6B-96DB-4E9AD2AFF723/0/INFORMACAO4778.pdf

CIVA - n.º 5 do art.º 40.º; do n.º 2, do art.º 19º
Faturação – Talão de distribuição automática nos parques de estacio-
namento – Direito á dedução.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4B2C437C-B204-
4B12-B0C6-8CA0D3940B87/0/INFORMACAO4636.pdf

CIVA – artigo 36.º
Documento Rectificativo – Nota de Devolução – Impossibilidade de 
referência às faturas a que o documento retificativo respeita. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C8223826-8E76-
4AE4-911F-FDF617483E1B/0/INFORMACAO4766.pdf

CIVA - nº3 do art.7º 
Faturação - Prestações de serviços de caráter continuado.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F06715E1-B6ED-
4A58-BE59-B09CF8143B8D/0/INFORMACAO4702.pdf

Decreto-Lei nº 221/85 de 03/07 – artigo 2º
e nº 2 do artigo 4º. Alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º
Adiantamentos - Agência de Viagens - Exigibilidade do Imposto - Fatura.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/53B0E18E-E754-
40A7-BF22-BB3BB2BC4DF8/0/INFORMACAO4788.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 3.º
RBC – DT - Prestação de serviços; contentor de deposição de pen-
sos higiénicos, unidade neutralizadora de cheiros, unidade desinfe-
tante de urinóis, tapetes, ….. Ativos fixos tangíveis.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7605D557-18C5-
43E5-BFA4-13F1DB7E9747/0/INFORMACAO5934.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 2.º
RBC – DT – Laboratórios de análises clínicas – Produtos biológicos, co-
lhidos ..., ou em postos de colheita (ex: sangue, ...); material para efetuar 
a colheita ... (ex: agulhas, seringas, ...); desperdícios/resíduos tóxicos 
decorrentes da colheita (ex: seringas usadas, frascos de sangue, etc. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/94DA2A4E-B412-
400A-AF91-4BBD71E218E4/0/INFORMACAO5668.pdf

Decreto - Lei n.º 147/2003, de 11/07
Regime de Bens em Circulação – artigo 1º, 2º, 3º
RBC – DT – Transporte de bens do ativo fixo tangível, entre unidades 
hospitalares, do mesmo Centro Hospitalar.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E636129E-CE42-
4170-9653-97C2CC636333/0/INFORMACAO5946.pdf

Aspetos Adicionais
• A carga tributária média nos países da OCDE aumentou em 0,5 
pontos percentuais, a 34,6% em 2012. Isto seguiu ascensões de 0,2 
e 0,3 pontos percentuais em 2010 e 2011, invertendo o declínio de 
35% para 33,6% entre 2007 e 2009. Isto é ainda abaixo do ano de 
pico mais recente de 2007, quando as receitas fiscais para o PIB em 
média, 35%. 
• Entre 2011 e 2012, os aumentos de proporção de imposto maiores 
estavam na Hungria (1,8 p.p.) e na Grécia (1,6 pontos).  Outros países 
com aumentos substanciais em seus fiscais em relação ao PIB entre 
2011 e 2012 foram a Itália e a Nova Zelândia (pontos 1,4), e a Bélgica, 
a França e a Islândia (1,2 pontos).   
• A maior queda foi em Israel, com uma queda de 32,6% para 31,6%. 
Portugal e o Reino Unido as receitas caem de 0,5 pontos percentuais 
do PIB.
• O aumento do nível de fiscalidade nos Estados Unidos, de 24,0% do 
PIB em 2011 para 24,3% em 2012, foi menor do que a observada na 
área do OECD.   
• Comparado com imposto (pré-recessão) de 2007 para o PIB, o rácio 
em 2012 caiu ainda mais de 3 pontos percentuais em quatro países 
– Islândia, Israel, Espanha e Suécia. A maior queda foi em Israel - de 
36,4% em 2007 para 31,6% do PIB em 2012.   
• A carga fiscal na Turquia aumentou de 24,1% para 27,7% entre 2007 
e 2012. Quatro outros países (Bélgica, França, Luxemburgo e Méxi-
co) relataram aumentos de mais de 1,5 pontos percentuais durante o 
mesmo período.   
• Dinamarca possui a maior relação de impostos / PIB entre os países 
da OCDE (48% em 2012), seguidos pela Bélgica e França (43,5%).   
México (19,6% em 2012) e Chile (20,8%) têm os rácios impostos / PIB 
mais baixos entre os países da OCDE. 
• São seguidos pelos Estados Unidos que tem a terceiro menor pro-
porção na região da OECD em 24,3% e Coreia do Sul em 26,8%.   
• As receitas de impostos sobre o rendimento pessoal e das socieda-
des estão agora em recuperação, após a queda durante o período de 
crise de 2008-09. Dados para 2011 - o ano mais recente para o qual 
uma repartição das receitas por categoria de imposto está disponí-
vel para todos os países da OCDE - mostram que a parte de 33,5% 
destes impostos no total das receitas é abaixo de sua quota/taxa de 
35,9% em 2007. 
• A parte das contribuições de segurança social aumentou de 1,6 
pontos percentuais, para, uma média de 26,2% do total das receitas.

OCDE
O Cazaquistão tornou-se o 64º signatário da Convenção Multilateral 
sobre assistência administrativa mútua em matéria fiscal, o mais pode-
roso instrumento internacional para combater a fraude e evasão fiscais 
internacionais. Para entrar em vigor, a Convenção agora deve ser rati-
ficada pelo Cazaquistão. Atualmente, são 64 os estados signatários da 
Convenção, a saber: - Albânia, Andorra, Argentina, Austrália, Áustria, 
Azerbaijão, Bélgica, Belize, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, 
Costa Rica, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlân-
dia, França, Geórgia, Alemanha, Gana, Grécia, Guatemala, Hungria, 
Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Coreia, 
Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, México, Moldávia, 
Marrocos, Países Baixos, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Polónia, 
Portugal, Roménia, Rússia, São Marino, Arábia Saudita, Singapura, 
Eslováquia, Eslovénia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tunísia, 
Turquia, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos. 

OCDE – Receitas Fiscais continuam a subir nos paí-
ses membros da OCDE
• Os impostos sobre o rendimento continuam a recuperar dos baixos 
níveis em quase todos os países, desde 2008 e 2009, no auge da 
crise económica global, de acordo com novos dados OECD na publi-
cação estatísticas de receita anual.
• A receita tributária média em relação ao PIB em países da OCDE foi 
de 34,6% em 2012, em comparação com 34,1% em 2011 e 33,8% em 
2010. O rácio das receitas fiscais em relação ao PIB subiu em 21 dos 
30 países. Para 2012 os dados já estão disponíveis, e a receita caiu 
em apenas 9 países. O número de países com crescentes e decres-
centes rácios foi semelhante ao observado em 2011, indicando uma 
contínua tendência para aumento das receitas. Os maiores aumentos 
em 2012 ocorreram na Hungria, Grécia, Itália e Nova Zelândia. As 
maiores quedas foram em Israel, Portugal e Reino Unido. 
• O aumento nas taxas de imposto entre 2011 e 2012 é devido a uma 
combinação de fatores. Em regimes de imposto progressivo, a recei-
ta sobe mais rapidamente do que a rendimento durante períodos de 
crescimento do PIB real. Alterações fiscais discricionárias também 
têm desempenhado um papel, como muitos países aumentou as ta-
xas de imposto e/ou ampliaram as bases de tributação. 
• Alterações fiscais discricionárias desempenharam um papel maior 
em um punhado de países europeus, onde os níveis do PIB, na ver-
dade, diminuiram em 2012.   Os novos dados apontam para receitas 
crescentes em governos centrais, estaduais e regionais, após os de-
clínios em 2008 e 2009.

internacional

STA - Acórdão n.º 01436/13, de 11-12-2013 - Oposição à 
Execução Fiscal - Fundamentos - Indeferimento Liminar
A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou fac-
tos suscetíveis de serem integrados em alguma das previsões das vá-
rias alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário. A petição inicial de oposição à execução fiscal que 
manifestamente não contenha algum dos aludidos factos deverá ser 
alvo de indeferimento liminar..
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
207f570a20c3865280257c46003f9e97?OpenDocument

STA - Acórdão n.º 0576/13, de 04-12-2013 
IVA - Reembolso - Reenvio Prejudicial
Prevendo o artº 63º do CPPT um procedimento próprio interno para o 
caso de práticas abusivas em matéria de impostos, estando em causa 
reembolso de IVA, imposto de génese comunitária, impõe-se o reenvio 
prejudicial para o TJUE tendo em vista saber se a observância daquele 
procedimento interno ofende ou não as disposições comunitárias em 
matéria de prática abusiva em sede de IVA.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
c711a7a14d91ce1880257c3d00500eed?OpenDocument&Expand
Section=1#_Section1

jurisprudência

Circular n.º 9/2013 - 16/12
Tabela Prática do IRS para 2013.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F0DAC41E-544A-
4CF8-816F-0A0C37152586/0/Circular_9_2013.pdf

Despacho n.º 616/2013 de 27.12.2013,
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Certificação de programas eletrónicos de faturação – Prorrogação de 
prazo para a certificação pela AT, desde que entregue até 31-12-2013 
a modelo 24 (grupos económicos que usam software produzido inter-
namente do qual sejam titulares dos direitos de autor)
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/62F041CC-DAF3-
4E81-A102-D90DFEDA8A4D/0/Despacho_SEAF_616_2013.pdf 

instruções administrativas

atualidade legislativa

IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Assembleia da República
Lei n.º 83/2013 de 09/12, DR n.º 238 – Série I 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezem-
bro (Orçamento do Estado para 2013), à alteração do Decreto-Lei n.º 
215/89, de 1 de julho (Estatuto dos Benefícios Fiscais), e à terceira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro (Regime 
Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Re-
presentativos de Dívida).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C860C396-5C25-
4245-A533-52EDB7C00127/0/Lei_83_2013.pdf

Lei n.º 83-B/2013 – 31/12, DR n.º 253 – Série I
Assembleia da República
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2014.
https://dre.pt/pdfgratis/2013/12/25301.pdf 

Lei n.º 83-C/2013 - 31/12, DR n.º 253 – Série I
Assembleia da República
Orçamento do Estado para 2014.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3B25DCF0-64AB-
4022-94A9-BF0502DD073D/0/Lei_83-C_2013_OE_2014.pdf

Despacho n.º 16027/2013 de 10/12, DR n.º 239 – Série 
II – Autoridade Tributária
Determina que, até 31 de dezembro de 2013, para efeitos de regula-
rização das dívidas, independentemente da sua natureza, podem ser 
realizados pagamentos em numerário sem limite de valor 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/71D426C6-E935-
4E64-B6E4-487A6FED27B9/0/Despacho_16027_2013.pdf

Portaria n.º 363/2013 de 20/12, DR n.º 247 – Série I 
Ministério das Finanças
Aprova a declaração Modelo 10 do IRS e do IRC e respetivas instru-
ções de preenchimento e revoga a Portaria n.º 314/2011, de 29 de 
dezembro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CBDCB72-
AE50-467A-AA13-CF3D23550872/0/Portaria_363_2013.pdf

Portaria n.º 365/2013, de 23/12, DR n.º 248 – Série I
Ministério das Finanças
Aprova os novos modelos de impressos a que se refere o n.º 1 do 
artigo 57.º do Código do IRS (novo modelo da declaração de IRS).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/269F4812-2A52-
4549-9E6B-C35E0EC1D536/0/portaria_365_2013.pdf

Despacho normativo n.º 11/2013 de 27/12, DR n.º 251 
– Série II – Ministério das Finanças
Elimina obrigações declarativas no âmbito do IVA
h t t p : / / i n f o . p o r t a l d a s f i n a n c a s . g o v. p t / N R / r d o n l y r e s /
E4AC50CC-93F3-4598-A630-C3EEB9D53E39/0/Despacho_nor-
mativo_11_2013.pdf

Portaria n.º 371/2013 de 27/12, DR n.º 251 – Série I
Ministério das Finanças
Aprova as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 
39 «Rendimentos e retenções a taxas liberatórias» e revoga as ante-
riores, aprovadas pela Portaria n.º 414/2012, de 17 de dezembro 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D42D8D14-F01C-
4894-9495-C02B6AB617CC/0/Portaria_371_2013.pdf

Portaria n.º 372/2013 de 27/12, DR n.º 251 – Série I 
Ministério das Finanças
Aprova a declaração modelo 30 para cumprimento da obrigação decla-
rativa a que se refere o n.º 7 do artigo 119.º do Código do IRS e o artigo 
128.º do Código do IRC e respetivas instruções de preenchimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/28B3061B-1073-
-4FA5-B4BE-8C9A4CFA4CC0/0/Portaria_372_2013.pdf

Portaria n.º 373/2013 de 27/12, DR n.º 251 – Série I
Ministério das Finanças
Aprova as instruções de preenchimento da declaração Modelo 13 e 
revoga a Portaria n.º 415/2012, de 17 de dezembro 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1D3BCA4E-F566-
4467-81B9-0AE6A30CFDDF/0/Portaria_373_2013.pdf

Portaria n.º 376/2013 de 30/12, DR n.º 252 – Série I 
Ministério das Finanças
Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda 
a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2013.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8E2F7ABA-74CB-
-4EDB-B0D1-C9FBB7971449/0/Portaria_376_2013.pdf

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 26/2013/M. D.R. n.º 245,
Série I de 2013-12-18 – Região Autónoma da Madeira 
– Assembleia Legislativa
Pedido de inconstitucionalidade do Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 
de agosto, que introduz alterações no Código do IVA, no Regime do 
IVA nas Transações Intracomunitárias e alguma legislação comple-
mentar, transpondo o artigo 4.º da Diretiva n.º 2008/8/CE, do Conse-
lho, de 12 de fevereiro, em matéria de localização das prestações de 
serviços, e a Diretiva n.º 2010/45/UE, do Conselho, de 13 de julho, em 
matéria de faturação, dando execução às autorizações legislativas 
constantes do artigo 128.º da Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24500/0683906840.pdf

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 29/2013/M. D.R. n.º 246,
Série I de 2013-12-19 – Região Autónoma da Madeira 
– Assembleia Legislativa
Pedido de inconstitucionalidade do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 
de agosto, que estabelece medidas de controlo da emissão de fatu-
ras e outros documentos com relevância fiscal, define a forma da sua 
comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira e cria um incentivo 
de natureza fiscal à exigência daqueles documentos por adquirentes 
pessoas singulares.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24600/0684906849.pdf

URBANISMO 

Portaria n.º 349-C/2013. D.R. n.º 233, 2.º Suplemento, 
Série I de 2013-12-02 – Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia
Estabelece os elementos que deverão constar dos procedimentos de 
licenciamento ou de comunicação prévia de operações urbanísticas 
de edificação, bem como de autorização de utilização.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23302/0002000039.pdf

Portaria n.º 349-D/2013. D.R. n.º 233, 2.º Suplemento,
Série I de 2013-12-02 – Ministérios do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia
e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Estabelece os requisitos de conceção relativos à qualidade térmica da 
envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos, 
dos edifícios sujeitos a grande intervenção e dos edifícios existentes.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23302/0004000073.pdf

Portaria n.º 370/2013. D.R. n.º 251,
Série I de 2013-12-27 – Ministério das Finanças
Fixa o valor médio de construção por metro quadrado a vigorar no 
ano de 2014.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/25100/0697706977.pdf

PROCESSO CIVIL

Portaria n.º 350/2013. D.R. n.º 234, Série I
de 2013-12-03 – Ministérios das Finanças, da Justiça 
e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Primeira alteração à Portaria n.º 331-A/2009, de 30 de março, que re-
gulamenta a consulta, por meios eletrónicos, de informação referente 
à identificação do executado e dos seus bens e da citação eletrónica 
de instituições públicas, em matéria de ação executiva.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23400/0663106634.pdf

ARRENDAMENTO

Portaria n.º 352/2013. D.R. n.º 235, Série I
de 2013-12-04 – Ministérios das Finanças
e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas para o 
ano de 2014.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23500/0664206643.pdf

Portaria n.º 353/2013. D.R. n.º 235,
Série I de 2013-12-04 – Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia
Fixa, para vigorar no ano de 2014, os preços da habitação por metro 
quadrado, consoante as zonas do País, para efeitos de cálculo da 
renda condicionada.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23500/0664406644.pdf

Portaria n.º 358-A/2013 de 12/12, DR n.º 241
– Série I – 1.º Suplemento – Ministério das Finanças
Aprova o modelo da participação de rendas previsto no n.º 7 do artigo 
15.º-N do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, aditado pela 
Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, e alterado pela Lei n.º 64/2012, 
de 20 de dezembro, e o respetivo anexo 1, bem como as correspon-
dentes instruções de preenchimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9EAF276F-654A-
4B0C-93DA-02120B75E723/0/Portaria_358-A_2013.pdf

DIREITO ADMINISTRATIVO
E ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Lei n.º 81/2013. D.R. n.º 237, Série I de 2013-12-06
Assembleia da República
Transição das freguesias no âmbito da reorganização administrativa 
operada pelas Leis n.os 56/2012, de 8 de novembro, e 11-A/2013, de 
28 de janeiro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23700/0665006651.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 6/2013. D.R. n.º 249, Série I de 2013-12-24
Supremo Tribunal Administrativo
Uniformiza a jurisprudência no sentido de que “Não está isento de 
custas, nos termos do art. 4.º, n.º 1, alínea g) do Regulamento das 
Custas Processuais, o pedido de suspensão de eficácia deduzido por 
uma Freguesia contra a Assembleia da República, que tinha como 
objecto um acto administrativo que dizia estar contido na Lei n.º 11-
A/2013, de 28.1, acto esse que determinava a sua extinção”
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24900/0695606959.pdf

Resolução do Conselho de Ministros
n.º 96/2013. D.R. n.º 252, Série I de 2013-12-30
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o procedimento de identificação e de disponibilização de 
prédios do domínio privado do Estado e dos institutos públicos na 
bolsa de terras a que se refere o n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 62/2012, 
de 10 de dezembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/25200/0699706998.pdf

DIREITOS DE AUTOR E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Lei n.º 82/2013. D.R. n.º 237, Série I de 2013-12-06
Assembleia da República
Transpõe a Diretiva n.º 2011/77/UE do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 27 de setembro, relativa ao prazo de proteção do direito de autor 
e de certos direitos conexos, e altera o Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23700/0665106652.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
n.º 15/2013. D.R. n.º 243, Série I de 2013-12-16
Supremo Tribunal de Justiça
A aplicação, a um televisor, de aparelhos de ampliação do som, difun-
dido por canal de televisão, em estabelecimento comercial, não confi-
gura uma nova utilização da obra transmitida, pelo que o seu uso não 
carece de autorização do autor da mesma, não integrando consequen-
temente essa prática o crime de usurpação, p. e p. pelos arts. 149º, 
195º e 197º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24300/0682106828.pdf

TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

Lei n.º 83-A/2013 – 30/12, DR n.º 252 – Série I
Assembleia da República
Procede à primeira alteração à Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, que 
aprova as bases gerais do sistema de segurança social.
https://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/25203/0000800019.pdf

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 793/2013.
D.R. n.º 238, Série I de 2013-12-09
Tribunal Constitucional
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma do artigo 3.º, n.º 
1, do Decreto n.º 22/2013, aprovado pela Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores, em 21 de outubro de 2013, e pela 
inconstitucionalidade consequente das restantes normas do mesmo 
diploma (duração do período normal de trabalho dos trabalhadores 
da Administração Pública Regional).
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23800/0671006735.pdf

Portaria n.º 375/2013. D.R. n.º 251, Série I de 2013-12-27
Ministério da Solidariedade, Emprego e Seg. Social
Primeira alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho, que cria 
a medida Estágios Emprego.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/25100/0699106992.pdf

DESPORTO E DIREITO DESPORTIVO

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 781/2013.
D.R. n.º 243, Série I de 2013-12-16
Tribunal Constitucional
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das nor-
mas constantes do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 8.º, conjugadas com as 
normas dos artigos 4.º e 5.º, todas da Lei do Tribunal Arbitral do Des-
porto, aprovada em anexo à Lei n.º 74/2013, de 6 de setembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24300/0680706821.pdf

Ofício-circulado 30156/2013 - Gab SDG do IVA
IVA - Aplicação do n.º 14 do artigo 36.º do Código do IVA (menções 
obrigatoriamente apostas por sistema informático).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FFAB084E-D9F0-
-4B8B-B45B-B35D3C0F2D5C/0/Oficio_circulado_30156_2013.pdf

Efeitos fiscais da classificação de uma locação como 
financeira ou operacional para efeitos contabilísticos 
Determina os efeitos fiscais da classificação de uma locação como fi-
nanceira ou operacional para efeitos contabilísticos, segundo a NCRF 9.
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/12/245000000/3599135991.pdf
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9EAF276F-654A-4B0C-93DA-02120B75E723/0/Portaria_358-A_2013.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23700/0665106652.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24300/0682106828.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23800/0671006735.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/25100/0699106992.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/24300/0680706821.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FFAB084E-D9F0-4B8B-B45B-B35D3C0F2D5C/0/Oficio_circulado_30156_2013.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FFAB084E-D9F0-4B8B-B45B-B35D3C0F2D5C/0/Oficio_circulado_30156_2013.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/12/245000000/3599135991.pdf
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Até ao dia 10

IRS
Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Se-
cretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com com-
petência para autenticar documentos particulares que titulem atos 
ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham nas ope-
rações previstas nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art.º 10.º do 
CIRS da relação dos atos praticados e das decisões transitadas em 
julgado, no mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos, atra-
vés da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.
Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente 
devem, por transmissão eletrónica de dados, apresentar a Declara-
ção Mensal de Remunerações - AT.

IVA
Declaração Periódica
Periodicidade MENSAL Envio por transmissão eletrónica de dados 
da declaração periódica relativa a NOVEMBRO. (A obrigação do 
envio da declaração periódica subsiste, mesmo que não haja no 
período correspondente operações tributáveis).  Segurança Social
Declaração de Remunerações (SS)
Deve ser apresentada a declaração de remunerações relativa ao 
mês findo.

Até ao dia 20

Diversos
Retenções de IRS e IRC e Imposto do Selo liquidado
As entidades que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto inci-
dente sobre rendimentos (de trabalho, empresariais e profissionais, 
de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patrimoniais) pa-
gos ou colocados à disposição de sujeitos passivos de IRS ou IRC, 
residentes ou não no território nacional, bem como aquelas a quem 
incumbe a liquidação do Imposto do Selo, devem apresentar a de-
claração de pagamento de retenções de IRS, IRC e Imposto do 
Selo, por transmissão eletrónica de dados, e entregar o imposto 
correspondente. O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas 
Tesourarias de Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou atra-
vés do «Home Banking» dos bancos aderentes. 

IRS
Comprovativo dos Rendimentos, Retenções e Deduções
Entrega, pelos devedores de rendimentos obrigados à retenção to-
tal ou parcial de imposto, aos sujeitos passivos, de documento com-
provativo das importâncias pagas no ano anterior, do imposto retido 
na fonte e das deduções a que eventualmente tenha havido lugar.
Entidades registadoras ou depositárias
Entrega, pelas entidades registadoras ou depositárias de valores 
mobiliários, aos investidores, de uma declaração onde constem os 
movimentos de registo efetuados no ano anterior. 
Registo atualizado
Entrega, pelas entidades que suportem encargos, preços ou van-
tagens económicas referidas no n.º 4 do artigo 24º do CIRS, aos 
sujeitos passivos, de cópia do registo atualizado, na parte que lhes 
diga respeito. 

Comunicação de encargos dedutíveis
Entrega, pelas Companhias de Seguros, Instituições de Crédito, 
cooperativas de habitação, empresas gestoras de fundos, associa-
ções mutualistas, instituições sem fins lucrativos que tenham por 
objecto a prestação de cuidados de saúde e demais entidades que 
possam comparticipar em despesas de saúde, aos sujeitos passi-
vos, de documentos comprovativos dos juros, prémios de seguros e 
outros encargos pagos no ano anterior e que possam ser deduzidos 
à coleta ou abatidos aos seus rendimentos. 

IVA
Declaração Recapitulativa - Trimestral
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de tributação 
com periodicidade TRIMESTRAL que tiverem realizado operações 
intracomunitárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a su-
jeitos passivos sedeados noutro estado membro, devem enviar por 
transmissão eletrónica de dados esta declaração, relativa ao 4.º TRI-
MESTRE (outubro a dezembro) de 2013. Quando o montante total 
das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração 
recapitulativa atingir ou exceder € 50.000, no trimestre em curso ou 
nos quatro anteriores, a sua periodicidade é alterada para mensal.
Declaração Recapitulativa
Periodicidade MENSAL Os sujeitos passivos que tiverem realiza-
do operações intracomunitárias ou assimiladas e/ou prestações de 
serviços a sujeitos passivos sedeados noutro estado membro, de-
vem enviar por transmissão eletrónica de dados esta declaração 
relativa ao mês anterior. 

Segurança Social
Pagamento
Deve ser pago o valor inscrito na declaração de remunerações 
apresentada este mês e respeitante ao mês anterior. 

Até ao dia 27

IVA
Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmis-
são eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no mês 
anterior.

 Até ao dia 31

IMI
Participação de Rendas
Entrega da participação de Rendas, por transmissão eletrónica de 
dados ou em suporte de papel, pelos proprietários, usufrutuários ou 
superficiários de prédios urbanos arrendados por contratos celebra-
dos antes da entrada em vigor do RAU, aprovado pelo DL n.º 321-
B/90, de 15/10, ou do DL n.º 257/95 de 30/09, que já beneficiem do 
regime previsto no artigo 15.º-N do DL n.º 287/2003, de 12/11

IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relativo 
aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra durante este mês, 
devem proceder à sua liquidação e pagamento.

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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